
Jak rośnie Milicz i okolice?

Pamiętajcie o ogrodach
Przecież stamtąd przyszliście

W żar epoki użyczą wam chłodu
Tylko drzewa tylko liście

Jonasz Kofta



Drzewa… Przywykliśmy do ich obecności, często
przechodzimy koło nich nie dostrzegając ich…

Poświęćmy im czas teraz, dopóki jeszcze je
mamy. Zastanówmy się, jak są ważne!

Zaopatrują nas w niezbędny tlen, zatrzymują
zanieczyszczenia, chłodzą otoczenie, są piękne,
leczą nas samą swą obecnością



Lipy

Aleja ZHP (od 
Dużego Kościoła 
do Milmedu)



Zdarta kora na ogłowionej lipie











Młoda lipka daje nadzieję

Urząd Gminy 
Milicz 
poinformował 
nas, że ostatnio 
wysadza się 
rocznie ok. 100 
drzewek.



Całe szczęście 
starsze drzewo, 
upadając, nie 
uszkodziło 
młodego… 



Niestety, jedno drzewko już złamane…



Niektóre są zadbane, także zimą…

Młode platany 
przy Milmedzie.

Osobista 
inicjatywa dr 
Łakiewicza









Wiśnie na placu Waresiaka



Mimo pandemii obserwujemy przyrodę!







Drzewo umila nawet sprzątanie…

Okolice 
Rynku



Modrzew przy Szkole Podstawowej 

nr 1



Słynna alejka opodal Zielonego Liceum

Stare, ale dzielne 
kasztanowce.



Co za zmiana na wiosnę!

T a
sama
alejka
z grupą
miłośników
drzew
z V A
Społecznej Szkoły 
Podstawowej im. 
A. Lindgren
w Miliczu









Plac Waresiaka – były lipy

Po ogłowieniu 
większości 
drzew rosnących 
przy placu, trzy z 
nich zupełnie 
zniszczały i 
przewróciły się 
…



Młode lipki

Może one będą 
miały większe 
szanse?



Dąb przy moście

ul. Krotoszyńska



Dużo przestrzeni 
– piękny kształt



Przy drodze trudno przeżyć…

Uschłe drzewo w 
pobliżu (trudno 
stwierdzić, co to za 
gatunek…)



Akacja w parku

Kolejne 
drzewo, które 
trzeba 
zastąpić.

W Polsce wiek 
najstarszych 
drzew szacuje 
się na 800 –
1200 lat 
(dęby, lipy, 
cisy). 
Brzozy i 
topole 
dożywąją
wieku nieco 
ponad 120 
lat.





Dąb

Charatkerystyczne
pochyłe drzewo z 
alejki parku 
prowadzącej wzdłuż 
ul Korotoszyńskiej.

Jeden z konarów 
usechł i tkwi 
niebezpiecznie nad 
głowami 
przechodniów



Mirabelka przy Orlenie

Co roku cieszy 
oczy kwiatami 
na wiosnę i 
żółtymi 
owocami 
jesienią



Pnie starych drzew

Teren Chatki 
Puchatka, 
starannie 
zachowane pnie.

Może warto 
byłoby je lepiej 
zabezpieczyć 
(teren zabawy 
dzieci).



Drzewa rosną 

w pamięci i wyobraźni dzieci

Lena: 

Dla mnie 
drzewa są 
wyjątkowe.

Każdy 
postrzega je 
inaczej.



Pomyśl o swoim drzewku z dzieciństwa



Kubuś:

 Nasza choinka jest bardzo ładna . Trzy lata temu kupiliśmy sztuczną
choinkę, na której są już szyszki i kilka gałązek oprószonych drobnym
tworzywem. Wyglądają jakby zamarzły na nich kropelki wody. Nigdy nie
mieliśmy żywej choinki, dlatego, że na święta i nowy rok wyjeżdżamy do
babci i nie miałby kto jej podlewać. Naszą rodzinną tradycją jest wspólne
ubieranie choinki zawsze na 6 grudnia. Już wtedy Mikołaj zostawia pod nią
dla nas prezenty.

• Mama opowiadała mi, że gdy z tatą kupowali pierwszą wspólną choinkę,
zdecydowali, że będą na niej bombki, łańcuchy w kolorach złotym i
czerwonym. Jednak co roku pojawiają się jakieś nowe ciekawe ozdoby
wykonane przez mamę lub jej uczniów - w różnych kolorach kolorze. W
tym roku króluje na niej również kolor biały. Zobaczyć też można
fioletowo-srebrnego aniołka. Tegoroczną nowością są dwie nowe bombki
jedna w kształcie kultowego samochodu „garbusa”, druga w kształcie
„krecika” bohatera z bajek. Nowością są też różnokolorowe lampki
choinkowe - to pomysł taty. Poprzednie świeciły na żółto.





Święta i zabawa z drzewkiem



Klon i wierzba naszej szkoły ❤



Klon jeszcze czeka, a wierzba już 

wypuściła swe wiosenne warkocze…



Wakacyjna odsłona naszych drzew



Ścieżka rowerowa – od KOM-u ku 

Zalewowi
Nasze spacery 
po powrocie do 
szkoły w maju.





Wiosenne 

listki 

kasztanowca



Z brzozą w tle



Chyba przeszła tu wichura…



Młodziutki kasztanowiec



Olchy czarne



Szyszeczki olchy

Kuba prezentuje 
dowód - zeszłoroczne 
suche szyszki



Milickie „ucho dzbana”

Dla wytrwałych, w 
morzu pokrzyw nad 
Baryczą



Informacja z Gołuchowa



Wiśnie i kasztanowce

ul. Kościuszki





Ogłowione drzewa

Niestety, nie 
zawsze z powodu 
linii 
energetycznych.
Rabatka piękna, ale 
nie dostarczy tyle 
tlenu, co drzewo 

ul. Kościuszki







Brzoza

Całe drzewo – co za 
odmiana!



Dostojny kasztanowiec

ul. Generała Grota-
Roweckiego; przy 
I LO (Zielonym)



Nasze szkolne świerki

Społeczna Szkoła 
im. Astrid Lindgren



Ścieżka rowerowa – także spacerowa

Przyjaciele 
drzew 
rozpędzają się!



ul. Kasztanowa



Dąb

Ul. Kasztanowa



Drzewa giną

Obrzeża 
osiedla 
Mickie
wicza



Kozioróg dębosz w natarciu



Droga do Ostoi 

konika polskiego



Było drzewo…



Wiąz podpróchniały…



Buk po przejściach…



Obserwacje saren pod bukiem



Młody miłośnik przyrody 

i młody dąb



Wykrot



Oddychamy sosnami!



Sprzątanie Ziemi

Maciek



Grzeczność

Lena:

Drzewa czasami chcą do nas powiedzieć:
dziękuję, kiedy np. posprzątamy wokół nich.

Ludzie, gdy przyjeżdżają do lasu, np. na piknik
nie sprzątają, a kiedy my obok śmieci
przechodzimy, nie zaszkodzi nam podnieść
kawałka plastiku i innych rzeczy, zostawionych
przez przyjeżdżające osoby





Drzewa za oknem, w mieście



Przy domu



Za mało drzew w porównaniu 
z wielkością trawników i 
ilością bloków.

Osiedle przy ul. Kopernika



Za płotem



Najlepsze zakończenie horyzontu



Zwierzęta, woda, niebo, drzewa





Ślimaki towarzyszyły naszym 

wędrówkom





Dzieci: - Czy trzeba ściąć brzozę, aby 

podtrzymać młodego dąbka?



A nie zawsze kończy się to sukcesem…

Zasuszone listki młodego 
drzewka; konieczne jest 
podlewanie sadzonek w 
czasie suszy!



Kasztanowce na osiedlu Mickiewicza



Wierzby przy ul. 1 Maja

Mimo obcięcia 
koron przed kilku 
laty, bardzo ładnie 
zielenią się.



Tak bardzo chcą żyć!

Wzruszający i 
podnoszący na 
duchu jest pęd 
drzew do życia!

Tu: obumarła topola 
przy naszej szkole 



Pozornie martwy konar wierzby

Zazielenił się 
nad Baryczą



Drzewa uczą nas:

 Jak godnie 
starzeć się i 
umierać (nadal 
są piękne, są 
mieszkaniem dla 
innych 
organizmów)



Drzewa uczą…

 jaki jest 
właściwy 
kierunek 
rozwoju 

(ku słońcu, 
dobru, 
prawdzie, 
ciemność 
jest dla nich 
śmiercią)



Drzewa uczą…

że przewodnik może upaść i zastawić drogę



• Są bezbronne, a zawsze pomocne (bulwersują 
ogniska urządzane przez wandali w pustych 
pniach drzew, które nadal żyją)



Mamy widoki!



… na przyszłość!



Wierzba przy naszej szkole

Relaks w Dniu 
Dziecka





Klon





Szczęśliwej drogi już czas!


