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Wycieczka szlakiem starych drzew. Kiedy ¶wieci s³oñce, dobrze jest skryæ siê w cieniu drzew. Najlepiej, je¶li drzewa
bêd± odpowiednio stare. Wiele takich ro¶nie w samym Pietkowie i jego najbli¿szej okolicy. Warto wybraæ siê tam na
ca³y dzieñ i zobaczyæ najstarsze &ndash; pomniki przyrody. Jest takich kilka w parku podworskim w Pietkowie. Mo¿na
tam dotrzeæ skrêcaj±c w Gabrysinie w lewo (800 metrów od skrzy¿owania). Zobaczymy najpierw star±, zabytkow±
gorzelniê, w której i dzi¶ trwa produkcja spirytusu. Tu¿ za ni± wzd³u¿ drogi, po obu jej stronach, rosn± wspomniane
pomniki przyrody. Nieco dalej w g³êbi parku takich starych drzew pamiêtaj±cych czasy rodziny hrabiów Starzeñskich
znajdziemy jeszcze kilka, to klon czerwonolistny i wiekowe modrzewie. Prawdziwy jednak wielowiekowy okaz piêæsetletni d±b Rudos³aw z Podlasia czeka na nas w lesie Siudymach, oddzielaj±cym Pietkowo od Dani³owa. Jad±c z
£ap szlakiem Kolejarzy miniemy Dani³owo i dojedziemy do koñca lasu (przed nami Pietkowo). Skrêciæ musimy w lewo,
czeka nas dziewiêæset metrów wêdrówki (do lasu nie wje¿d¿amy). Dobra, szeroka le¶na droga wyprowadzi wprost na
pola. Id±c wzd³u¿ pól przy lesie ( kierujemy siê ca³y czas w lewo) przej¶æ musimy jeszcze oko³o kilometra, w po³owie
drogi miniemy star± my¶liwsk± ambonê. 5 minut marszu i zobaczymy wej¶cie w g³±b lasu. Jeszcze kilkana¶cie kroków
i... d±b. Rudos³aw znajduje siê na terenie ostoi zwierzyny, a wiêc wstêp do tej czê¶ci lasu wzbroniony, mo¿liwy tylko
po uprzednim skontaktowaniu siê z Nadle¶nictwem.Bobrowe ¿eremia. Kiedy zdecyduj± siê pañstwo na &bdquo;krótki
wypad&rdquo;, polecamy do zobaczenia las Zwierzyniec w pobli¿u Pietkowa. Z £ap bez problemów mo¿na tu dojechaæ
autobusem. Tak¿e d³u¿sza rowerowa wyprawa nie bêdzie specjalnie mêcz±ca, nie mówi±c ju¿ o samochodzie. By
zobaczyæ ¿eremia bobrów i odpocz±æ od miejskiego klimatu nale¿y na skrzy¿owaniu (£apy &ndash; Brañsk; Pietkowo Wilkowo) w Pietkowie skrêciæ w stronê Wilkowa. Je¶li zdecydowali¶my siê na przyjazd w³asnym samochodem, po
przejechaniu kilkuset metrów musimy pozostawiæ auto na poboczu g³ównej drogi, do lasu mo¿emy ju¿ tylko wej¶æ.
Skrêcamy w g³±b lasu w le¶n± drogê, przy której rosnie d±b, mamy dwie drogi do wyboru &ndash; prosto i lekko w
lewo, obie doprowadz± nas wprost na wielkie rozlewiska, to ju¿ dzie³o bobrów. Powinni¶my zachowaæ ciszê, weszli¶my
nie tylko na teren bobra, ale te¿ przyszli¶my do miejsca pod ¶cis³± ochron± &ndash; to ostoja zwierzyny, w której swoje
gniazdo za³o¿y³ czarny bocian. By zobaczyæ bobry powinni¶my tu przyj¶æ o zmierzchu, by popatrzeæ na bociany - lepiej
rano. Mo¿emy tu te¿ ogl±daæ czaple. Zawsze jednak po wcze¶niejszej zapowiedzi w Nadle¶nictwie Rudka (do którego
teren ten nale¿y) tel. (85) 730 &ndash; 58 &ndash; 00 lub zawiadomieniu le¶niczego Wies³awaPorowskiego tel. (85)
650 -13 - 81.
Stawy w Pietkowie. W³a¶cicielem stawów s± Lasy Pañstwowe, w tej chwili tereny te dzier¿awi prywatny w³a¶ciciel.
Pietkowskie stawy nazwane s± imionami córek w³a¶cicieli hrabiów Starzeñskich. Lata ¶wietno¶ci to miejsce mia³o w XIX
wieku, ale i teraz warte zobaczenia. Dojazd do Pietkowa autobusem PKS (dwie mo¿liwe drogi: przez Po¶wiêtne o godz.
10:00, 11:20 lub przez Daniowo o 12:00, powrót o godz 16:50 lub 17:00). Mo¿na te¿ przyjechaæ rowerem. By doj¶æ do
miejsca naszej dzisiejszej wyprawynalezy na wysoko¶ci zabytkowej plebanii, lub je¶li kto¶ woli na wprost ko¶cio³a,
skrêciæ w drogê prowadz±c± w kierunku wsi Osówka (jest kierunkowskaz). Id±c w dó³ ca³y czas prosto po oko³o 3
kilometrach zauwa¿amy drogê skrecaj±c± w lewo. Jest charakterystyczna, po obu stronach obsadzona m³odymi
sosnami i brzozami. Teraz jeszcze kolejny kilometr, wchodzimy w stary las i drog± trochê wyboist± dochodzimy do
samych stawów. Na skraju lasu mo¿emy chwilê odpocz±æ, jest do tego celu przygotowane miejsce &ndash; kominek,
³awy, sto³y. Wychodzimy nad stawy. Teraz ju¿ tylko s³uchaæ i patrzeæ. Przed wycieczk± nale¿a³oby skontaktowaæ siê z
w³a¶cicielem &ndash; Lasy Pañstwowe &ndash; Nadle¶nictwo Rudka tel. (085) 730-58-00 lub z dzier¿awc± tel. (085)
650-15-21.
Stawy wiosn±.
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