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Szko³a Podstawowa nr 4
w M³awie

Szko³a Podstawowa nr 4 w M³awie
w naszym konkursie uczestniczy syste-
matycznie. W tym roku, podobnie jak
w latach poprzednich, w wykonanie
konkursowych zadañ zaanga¿owali siê
cz³onkowie dwóch dzia³aj¹cych na jej
terenie organizacji: Ko³a Ekologicznego,
którego opiekunem jest nauczycielka
przyrody Larysa Sieñska i Aktywu Bi-
bliotecznego kierowanego przez na-
uczycielkê bibliotekarkê Hannê Kani-
gowsk¹. 

W tym roku podczas kilku wypraw do
lasu m³odzi mi³oœnicy przyrody z M³a-
wy zebrali œmieci z prawie 170 ha stare-
go lasu na terenie leœnictwa Krajewo,
posadzili 56 arów m³odego lasku i wy-
pielili 80 arów matecznika i kwater
siewnych. Do tego dodaæ jeszcze trzeba
zebranie kamieni z pola przygotowane-
go pod siew nasion drzew (z powierzch-
ni 1,60 ha). Prace nadzorowa³ leœniczy
z Krajewa Dariusz Zbyrowski. 

Ponadto przez ca³y rok uczniowie
szko³y uczestniczyli w wielu konkur-
sach i innych przedsiêwziêciach s³u¿¹-
cych podnoszeniu wiedzy ekologicznej,

m.in. Powiatowym Konkursie Fo-
tograficznym (jego laureatk¹ zo-
sta³a Martyna Adamiak), obcho-
dach Dnia Ziemi, wycieczce na
wysypisko œmieci z ¯ulinku, lek-
cjach przyrody w okolicach zale-
wu Ruda i spotkaniach z ciekawy-
mi ludŸmi (np. Ann¹ Gulczyñsk¹
z firmy zajmuj¹cej siê zbiórk¹ su-
rowców wtórnych). 

Szko³a Podstawowa 
w Lidzbarku

Sta³ym uczestnikiem konkursu
jest tak¿e Szko³a Podstawowa
w Lidzbarku. 

W tegorocznej edycji naszej ak-
cji dzieci z Lidzbarka zebra³y
œmieci z 200 ha terenów leœnych,
posadzi³y 20 arów dêbu szypu³ko-
wego i oczyœci³y z chwastów 
47 arów upraw leœnych. 

Szacunku do przyrody dzieci
uczy³y siê nie tylko w lesie, ale te¿
w szkole. Tu bra³y udzia³ w konkursach
przyrodniczych, apelach propaguj¹cych
potrzebê dbania o przyrodê i prowadzi-
³y systematyczn¹ zbiórkê surowców
wtórnych (puszek aluminiowych, ma-
kulatury i zu¿ytych baterii). 

Koordynatork¹ konkursowych przed-
siêwziêæ by³a nauczycielka przyrody Da-
nuta Bielecka. 

Szko³a Podstawowa 
w Regiminie

Konkursowym nowicjuszem nie jest
tak¿e Szko³a Podstawowa Regiminie. 

„Wiek szkolny to okres wzmo¿onej
aktywnoœci poznawczej i szczególnej
wra¿liwoœci emocjonalnej. Dlatego
w tym wieku nale¿y dziecku pokazywaæ
potêgê i piêkno otaczaj¹cego œwiata” —
napisa³a w przys³anym do naszej redak-
cji sprawozdaniu dyrektorka szko³y
Wanda Mysiakowska. 

30 marca grupa dzieci z tej szko³y ob-
sadzi³a sadzonkami dêbu 16 arów leœne-
go gruntu na terenie leœnictwa Szul-

mierz. Instrukta¿u m³odym robotnikom
udzieli³ i nad prawid³owym przebiegiem
sadzenia czuwa³ leœniczy Ireneusz Ja³o-
za. 

20 kwietnia dwa autokary uczniów
klas IV — VI wybra³y siê do lasu rosn¹-
cego na uroczysku Targonie, aby zbieraæ
porzucone w nim œmieci. Dziêki ich wy-
si³kowi oczyszczono 86 ha lasu. W tym
przypadku gospodarzem terenu by³ le-
œniczy Arkadiusz Wenda. 

30 maja dzieci oczyœci³y z chwastów
16-arowy lasek, który posadzi³y dwa
miesi¹ce wczeœniej. 

W ramach realizowanego w szkole
programu edukacji ekologicznej zorga-
nizowano wiele ró¿norakich przedsiê-
wziêæ: konkursów, lekcji na ³onie przy-
rody i apeli propaguj¹cych potrzebê
ochrony œrodowiska. 

W konkursie wiedzy o lesie pierwsze
miejsce zaj¹³ Bartosz Fila z kl. Vb, dru-
gie — Piotr Purzycki z kl. Va, trzecie —
Anita Kêdzierska z kl. IV. 

W konkursie „Ekologiczna skarbon-
ka” pierwsze miejsce zaj¹³ Mateusz Mo-

rawski z kl. IIIa, drugie — Bart³omiej Fi-
la z kl. Va, trzecie — Ewelina Dziubiñ-
ska z kl. IIIb. 

Konkurs plastyczny pt. „Leœne cuda”
wygra³a Paulina Ko³akowska z kl. VIa. 

Przez ca³y rok w szkole prowadzona
by³a zbiórka makulatury. 

Wœród uczniów klas IV —VI najwiê-
cej makulatury zebrali: Milena Radza-
nowska, Ma³gorzata Fr¹czkowska i Ani-
ta Podlaska. Wœród uczniów klas I — III
najaktywniejsi byli: Mateusz Morawski,
Weronika Fr¹czkowska i Bartek Szy-
mañski. Wœród dzieci uczêszczaj¹cych
do „zerówki” wyró¿nienia otrzymali:
Arek Stêpieñ, Sylwia Dêbiec i Mateusz
Dolecki. 

W realizacjê konkursowych zadañ za-
anga¿owanych by³o bardzo wielu na-
uczycieli. Koordynatork¹ konkursu by³a
nauczycielka przyrody Danuta Kacprzak-
Lipka. Najœciœlej wspó³pracowa³y z ni¹
nauczycielki wychowania przedszkolne-
go: Sylwia Bieñkowska, Anna Jaroszew-
ska i Renata Smoliñska. 
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Przedstawiamy kolejn¹ grupê placówek 
oœwiatowych, które wziê³y udzia³ w konkursie 

„Porz¹dkujemy i odnawiamy las”.

Grupa dzieci ze Szko³y Podstawowej w Regiminie idzie sprz¹taæ las 

Grupa
uczniów
Szko³y 
Podstawo-
wej nr 4
w M³awie
podczas 
zajêæ 
na œcie¿ce
edukacyjnej

„…Gdzie pierwszy powiew,
zwiastun budz¹cego siê dnia,
przeleci cichym szelestem 
po wierzcho³kach 
dêbów-olbrzymów, zaszumi
w ¿ó³kn¹cych liœciach, a w¹ska
czarna dro¿yna zaprowadzi
w g³¹b puszczy… zawabi
wabiarz, a cichym echem las
mu odpowie…”
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Kompleks lasów uroczyska Lekowo
Jeden z najwiêkszych, zwartych kom-

pleksów leœnych powiatu ciechanow-
skiego po³o¿ony jest jakieœ 10 km na
NW od Ciechanowa, w gminie Regimin.
Obejmuje m.in. dwa cenne obszary
chronione — rezerwaty przyrody: „Mo-
d³a” (powierzchnia 9,36 ha) i „Leko-
wo” (powierzchnia 5,31 ha), utworzone
celem zachowania starodrzewu dêbo-
wego z domieszk¹ sosny w wieku oko-
³o 200 lat. Ten uroczy zak¹tek powiatu
jest wci¹¿ jeszcze ma³o znany, a wystar-
czy kilkadziesi¹t minut jazdy rowerem,
w spokojnym tempie, by znaleŸæ siê
w starym lesie, nieco przypominaj¹cym
Puszczê Bia³owiesk¹. Tu¿ za leœniczów-
k¹ Lekowo, znajduj¹c¹ siê przy trasie
Ciechanów — M³awa, skrêcamy
w piaszczyst¹ drogê, ci¹gn¹c¹ siê przez
ca³y kompleks, albo wybieramy inny
wariant i kierujemy siê zgodnie z dro-
gowskazem na Strzegowo, jedziemy kil-
kadziesi¹t metrów, skrêcamy w stronê
leœniczówki ³owieckiej „Bogdanka”
i st¹d zaczynamy przyrodnicze woja¿e. 

Pod baldachimem nieba rozpoœciera-
j¹ siê korony monumentalnych dêbów,
sosen, œwierków, modrzewi, pojedyncze
stanowiska jod³y, nieco ni¿ej graby (lasy
liœciaste z dolnym piêtrem grabowym,
tworz¹ce tzw. ekosystem gr¹dów wyso-
kich), buki, lipy, klony. Wzd³u¿ leœnych
duktów ci¹gn¹ siê aleje starych drzew
(w tym kasztanowców). Na dnie lasu le-

¿¹ wykroty i wiatro³omy — potê¿ne pnie
obumar³ych olbrzymów, które pod „pa-
rasolem” rezerwatów doczeka³y staro-
œci. Roœlinnoœæ zieln¹ reprezentuj¹
m.in.: zawilec gajowy, per³ówka zwis³a,
konwalijka dwulistna, konwalia majo-
wa, szczawik zajêczy. Bogactwo kszta³-
tów i barw prezentuj¹ przedstawiciele
królestwa grzybów. Mnogoœci¹ form za-

dziwiaj¹ mszaki, pa-
protniki i porosty. 

Wprawne oko i ucho
natychmiast odnajdzie
œlady obecnoœci zwie-
rz¹t w postaci licznych
tropów, odchodów czy

ptasich

g³osów, a na szczêœliwców czeka spotkanie
oko w oko z dzikimi zwierzêtami. 

Kompleks lasów uroczyska Lekowo
jest miejscem wystêpowania wielu pta-
ków (oko³o 60 gatunków do zobaczenia
w jeden dzieñ). Z rzadkich gatunków
spotkamy tu mucho³ówkê ma³¹ (kilka
œpiewaj¹cych samców), dwa rzadkie le-
œne gatunki go³êbi: siniaka (1-2 odzywa-

j¹ce siê samce) i turkawkê, dziêcio³a œred-
niego, kobuza, s³onkê, krzy¿odzioby
œwierkowe (nielêgowe, najwiêksze wi-
dziane stado 27 osobników), paszkoty,
pokrzywnice. Kilkanaœcie lat temu lêgo-
wy by³ bocian czarny, ale ze wzglêdu na
niekorzystne stosunki wodne obecnie nie
gnieŸdzi siê. Licznie wystêpuj¹ dziupla-
ki: dziêcio³y (czarny, du¿y, œredni, dziê-
cio³ek, w otulinie zielony), mucho³ówki
(¿a³obna, ma³a i szara), komplet sikor,
kowaliki, pleszki, pe³zacze leœne. Z in-
nych wróblaków mo¿emy us³yszeæ œpie-
waki, kosy, œwistunki, piecuszki, pier-
wiosnki, strzy¿yki, rudziki, œwiergotki
drzewne, pokrzewki (z najliczniejsz¹
i chyba naj³adniej œpiewaj¹c¹ kapturk¹)
oraz najmniejszego ptaka Europy — ma-
leñkiego mysikrólika, uczepionego ga³ê-
zi sosny, na którego chyba ma³o kto zwra-
ca uwagê. Co najmniej 3 rewiry puszczy-
ka, z du¿ych ptaków gniazduj¹ tu
jeszcze jastrz¹b, krogulec, myszo³ów
i kruk. Na okolicznych polach i tere-
nach otwartych pomiêdzy wsiami Mo-
de³ka i Chotum, mo¿emy obserwowaæ
migruj¹ce, pó³nocne wróblowate: jery,
czeczotki i nielicznie przelatuj¹ce przez
ten teren górniczki (najwiêksze widziane
stado — oko³o 35 osobników). 

Licznie wystêpuj¹ tu ssaki: daniele
(120 osobników), jelenie (oko³o 30),
sarny (120-150), dziki (120), lisy, jeno-
ty, borsuki, tumaki (czyli kuny leœne),
nietoperze, gryzonie. Od 2007 roku le-
œnictwo prowadzi na tym terenie wolie-
row¹ hodowlê zajêcy. Na niedu¿ym
oczku wodnym, po³o¿onym na skraju
lasu, znajduje siê stanowisko chronio-
nego p³aza — traszki grzebieniastej. 

Zachêcam wszystkich, zmêczonych
miejskim ¿yciem, do odwie-

dzenia naszej „ma³ej
Puszczy Bia³owie-

skiej”. 
MAREK 

MURAWSKI
http://m-sto.
most.org.pl

„Cudze chwalicie swego nie znacie...”,

czyli wêdrówki przyrodnicze 
po powiecie ciechanowskim

Dêby 
w rezerwacie
Mod³a

Grzyb
paso¿ytniczy


