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CIECHANÓW
Jeœli nie dysponuje-

my zbyt du¿¹ iloœci¹
czasu, a chcielibyœmy
zobaczyæ, czy choæby
us³yszeæ ciekawe ga-
tunki ptaków, mo¿emy
ruszyæ w miasto… Cie-
chanów nie nale¿y do du-
¿ych aglomeracji miejskich,
z dobrze rozwiniêtym przemy-
s³em, za to jest trochê terenów zielo-
nych, kilka zbiorników wodnych i rzeka
£ydynia. W centrum miasta nad rzek¹
utworzono Zespó³ Krajobrazowo-Przy-
rodniczy „Dolina Rzeki £ydyni” — chro-
ni¹cy bagienne ³¹ki i zakrzewienia. 

W czerwcu, wczeœnie rano, warto wy-
braæ siê nad gliniankê (przez miejsco-
wych nazywan¹ „kana³ami”), gdzie na-
sze oczy i uszy ucieszy b¹czek, w ca³ej
krasie (1-2 samce) — gatunek z Polskiej
Czerwonej Ksiêgi Gin¹cych Krêgowców,
kokoszka, ³yski, chór trzciniaków
i trzcinniczków. Na pobliskiej torfiance
(w skrócie „torfach”) mo¿emy zobaczyæ
kolejnego b¹czka, kokoszkê, kropiatkê,
perkozka, 2 œpiewaj¹ce samce brzêczki,
remizy, rokitniczki, potrzosy, trzciniaki
i trzcinniczki. Na przelotach na obu
zbiornikach mo¿emy trafiæ na pojedyn-
cze pary ró¿nych gatunków kaczek:
czernic, g³owienek, œwistunów, lêgowe
s¹ krzy¿ówki. Na torfach od lat wypro-

wadza m³ode para ³abêdzi nie-
mych, tutaj na noclegowisku

w du¿ych iloœciach zbieraj¹

siê szpaki i jaskó³ki dymówki, nad zbior-
nikiem poluj¹ jerzyki, jaskó³ki oknówki
i brzegówki, w przelotach spotkaæ mo¿-
na rybitwê czarn¹. W pobliskich zadrze-
wieniach us³yszeæ mo¿na wilgi, mucho-
³ówki szare, kuku³ki — podejrzanie krê-
c¹ce siê wokó³ gniazd trzcinniczków,
zaganiacze, s³owiki szare, grzywacze. Ze
ssaków na torfiance spotkamy bobry.
Wieczorem i po zmierzchu na „kana-
³ach” i „torfach” warto pos³uchaæ tajem-

niczych koncertów chruœcieli (kropiatki,
kokoszki) — ich g³osy niejednego s³u-
chacza mog¹ zadziwiæ, albo udaæ siê na

³¹ki i pos³uchaæ
derkaczy. 

W Ciechanowie
gnieŸdzi siê 5 par ma³ych
soko³ów — pustu³ek. Podmok³e ³¹ki nad
£ydyni¹ o charakterze bagiennym, przy-
leg³e do ulicy Mleczarskiej, by³y jeszcze
do niedawna (2005 rok) miejscem kolo-
nii lêgowej mew œmieszek, kilku par ry-
cyka, krwawodzioba i czajki, noc¹ mo¿-
na by³o us³yszeæ kropiatkê. Do dziœ mo-

¿emy liczyæ tutaj na
spotkanie ze strumie-
niówk¹, œwierszcza-
kiem, remizem, derka-
czem, przepiórk¹. Na
przelotach obserwowa-
ne by³y kszyki i ³êczaki. 

Na terenie powiatu cie-
chanowskiego dotychczas
zlokalizowano 10 rewirów
puszczyka, stanowisko p³omy-
kówki, 2 — 3 rewiry uszatki i prawdopo-
dobny rewir pójdŸki. Warto po zmierz-

chu i noc¹ penetrowaæ te tereny
w³aœnie w poszukiwaniu sów

krajobrazu rolniczego. Zim¹
mo¿emy natkn¹æ siê na £ydy-
ni na czaple siwe, du¿e stada
krzy¿ówek, pojedyncze per-
kozki, w okolicach Nu¿ewa
(le¿¹cego pod Ciechano-
wem) na g¹go³a — spêdza-
j¹cego tutaj zimê, a gnie¿-

d¿¹cego siê wysoko w dziu-
plach drzew m.in. na

Mazurach, czy zobaczyæ lec¹ce-
go tu¿ nad rzek¹ jednego z najpiêk-

niejszych ptaków Polski — turkusowe-
go zimorodka. Jeœli ktoœ bêdzie mia³
troszkê szczêœcia, to do karmnika
w styczniu zawita pokrzewka kapturka
(stwierdzona 20 i 23 stycznia 2006 roku
w karmniku w Ciechanowie). 

Dusza wra¿liwa na piêkno przyrody
wszêdzie zauwa¿y coœ wartego uwagi.

Niekoniecznie trzeba jechaæ w nieznane
tereny, do parków narodowych, ogrom-
nych starych puszcz, czy w rozleg³e pa-
sma górskie. Wra¿liwa dusza potrafi za-
uwa¿yæ sikory w miejskim skwerku zi-
m¹, p¹czki kwiatów na przedwioœniu

w ogródkach dzia³kowych… Tacy ludzie
niekoniecznie musz¹ ¿yæ w „dzikich te-
renach”, wystarczy, ¿e wiosnê, s³oñce
oraz poszanowanie dla przyrody nosz¹
w sercu. 

I tak koñcz¹ siê przyrodnicze podró¿e
po powiecie ciechanowskim z serii „Cu-
dze chwalicie, swego nie znacie…”. My-
œlê, ¿e chocia¿ w niewielkim stopniu
przekona³em Pañstwa do zwiedzania
okolicznych zak¹tków i zapewniam ¿e
kryj¹ one jeszcze wiele ciekawostek.
I skoro nadszed³ nieub³agany koniec, to
niech piêknie zakoñcz¹ go s³owa Marii
Rodziewiczówny, która tak pisze
o schy³ku dnia: „Och³odzone ros¹ po-
wietrze wionê³o woni¹ miodu i balsamu,
na brzózkê u krynicy zlecia³ s³owik —
lutnista, ¿abie kapele uderzy³y w basetle;
bez szelestu kr¹¿y³ nad polan¹ lelek, po-
luj¹c na æmy… Ukojona w ciszy wielkie-
go spoczynku zesz³a na ziemiê noc“.

MAREK MURAWSKI

„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE...”, 
czyli wêdrówki przyrodnicze po powiecie ciechanowskim

P
rzedstawiamy przedostatni¹ grupê
placówek oœwiatowych, które
wziê³y udzia³ w VIII edycji konkur-
su „Porz¹dkujemy i odnawiamy

las”. Za tydzieñ zaprezentujemy osi¹-
gniêcia dwóch ostatnich szkó³. 

Szko³a Podstawowa
w B³êdostowie

W gronie sta³ych uczestników kon-
kursu jest Szko³a Podstawowa w B³ê-
dostowie (gm. Winnica). Koordynato-
rem konkursowych przedsiêwziêæ by³a
nauczycielka przyrody Iwona Micha-
³owska. 

23 maja uczniowie klas I — VI wraz
z opiekunami udali siê do lasu w okoli-
cy miejscowoœci Wola Smolna, aby
sprz¹taæ las i wzi¹æ udzia³ w lekcji przy-
rody na ³onie przyrody. W roli przewod-
nika wyst¹pi³ leœnik Tomasz Filip. Dzie-
ci oczyœci³y ze œmieci 12 ha terenów le-
œnych. 

W ramach realizowanego w szkole
programu edukacji ekologicznej zorga-

nizowano m.in. wycieczkê do oczysz-
czalni œcieków w Winnicy i stacji uzdat-
niania wody w Pu³tusku oraz liczne
konkursy i apele o tematyce dotycz¹cej
ochrony œrodowiska. 

W VII edycji wojewódzkiego konkur-
su literackiego byli te¿ uczniowie SP
B³êdostowo. Trzecie nagrody otrzyma-
li: Ewelina Pieñkowska z kl. IV i Rafa³
Ku³akowski z kl. III, wyró¿nieniem

uhonorowano Klaudiê Jaworsk¹ z
kl. III. Uczniami tymi opiekowa³y siê
Katarzyna Szymañska i Anna Franiak. 

Wraz z kuponem konkursowym
z B³êdostowa otrzymaliœmy prace pla-
styczne i literackie stworzone przez:

Katarzynê Zasoñsk¹, Anitê Szatanik,
Karola Brzeziñskiego, Paw³a Taperka,
£ukasza B¹czka, Joannê Taperek, Klau-
diê Jaworsk¹, Karolinê Je¿, Micha³a
Chimkowskiego, Wiolettê ¯bikowsk¹,
Kamila Góreckiego, Kasiê Szmulewicz
i Milenê Gill. 

Szko³a Podstawowa nr 1
w ¯urominie 

Szko³a Podstawowa nr 1 w ¯uromi-
nie po raz trzeci wziê³a udzia³ w kon-
kursie. W tym roku jej uczniowie zebra-
li œmieci z 127,2 ha terenów leœnych,
posadzili 22 ary m³odego lasu i wyko-
nali prace pielêgnacyjne na obszarze 80
arów. Prace wykonane zosta³y w okoli-
cy Chraponi i Goœciszki oraz w pobli¿u
rzeki Wkry. 

Poza tym brali udzia³ w wielu innych
przedsiêwziêciach maj¹cych na celu
podnoszenie œwiadomoœci ekologicznej.
W szkole m.in. odby³y siê trzy spotkania
z leœniczym Piotrem Wnukiem. Oprócz
udzia³u w tych spotkaniach P. Wnuk —
wspólnie z innymi leœnikami, Wies³a-
wem Hañczukiem i Wojciechem Strze-
liñskim — wzi¹³ udzia³ w akcji dla m³od-
szych dzieci pod nazw¹ „Ca³a Polska
czyta dzieciom”. 

W konkursie matematyczno-przyro-
dniczym pt. „Cz³owiek w œrodowisku”
najwiêksz¹ liczbê punktów uzyskali:
Klaudia Kalisz z kl. Ib, Klaudia Stem-
plewska z kl. IVc oraz Patryk Szeluga
i Karolina Soko³owska z kl. IV b. 

W przeprowadzonym dla uczniów
klasy IIIc „Turnieju wiedzy o lesie i jego
mieszkañcach” najlepsze wyniki uzy-
skali: Pawe³ Lewiñski, Mateusz Wydra
i Bart³omiej Rzymkowski. 

Natomiast w szkolnym pokazie mo-
dy ekologicznej najlepszym projektan-
tem uznana zosta³a Ania Orkwiszew-
ska z kl. IVb. 

Najciekawsze wypracowanie na te-
mat „Chcê, aby moje miasto by³o ekolo-
giczne” napisa³ Karol Ko³aciñski z
kl. Vc. 

W konkursie przyrodniczym „Naj-
s³absze ogniwo” pierwsze miejsce zajê-
³a Ewelina Laskowska z kl. IVb, drugie
jej kolega z klasy Maciej G³owacki, trze-
cie — Jakub Bukowski z kl. IVa. 

W konkursie plastycznym pt. „Las
moich marzeñ” naj³adniejsze prace wy-
konali: Rafa³ Kurnatowicz z kl. Ib, Pau-
lina Maroñska z kl. IIb i Klaudia O³o-
wiñska z kl. IIIc. 

Natomiast naj³adniejsze albumy po-
œwiêcone lasom i jego mieszkañcom

zrobili: Sandra Kulwicka i Daria Pyrza-
nowska, Mateusz Wydra, Sebastian Bo-
rowski i Pawe³ Lewiñski oraz Iza Za-
krzewska i Damian Buczyñski (wszy-
scy z kl. IIIc). 

Koordynatorem konkursowych
przedsiêwziêæ w ¿uromiñskiej SP nr 1
by³a Aleksandra Ptaszek. Pomagali jej
inni nauczyciele, m.in.: Hanna Pawlak,
Dorota Sobolewska, Anna Soko³owska
i Joanna Panek. 

Szko³a Podstawowa nr 3
w Ciechanowie 

Sta³ym uczestnikiem konkursu jest
tak¿e Szko³a Podstawowa nr 3 w Cie-
chanowie. W tym roku jej uczniowie ze-
brali œmieci ze 153 ha terenów leœnych
w okolicy Lekowa i miejscowoœci Pnie-
wo-Czeruchy i wykonali prace pielêgna-
cyjne na powierzchni 3 ha. Jak zwykle
w „Trójce” koordynatorem konkurso-
wych przedsiêwziêæ by³a Krystyna Mos-
sakowska, opiekunka szkolnego ko³a
Ligi Ochrony Przyrody. I jak zwykle
szko³a wspó³pracowa³a z leœniczym Ar-
kadiuszem Wend¹. 

W ramach realizowanego w szkole
programu edukacji ekologicznej grupa
dzieci z SP nr 3 wybra³a siê do Oœcis³o-
wa, gdzie zosta³a oprowadzona po miej-
scowej œcie¿ce przyrodniczej przez ko-
mendanta Stra¿y Leœnej Paw³a Kowal-
skiego. W szkole zorganizowano

równie¿ wielki konkurs wiedzy przyrod-
niczej. Jego laureatami zosta³o 12
uczniów. W nagrodê otrzymali oni
ksi¹¿ki. 
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Laureaci zorganizowanego w ciechanowskiej SP nr 3 konkursu przyrodniczego

Laureaci zorganizowanego w Szkole Podstawowej w B³êdostowie konkursu 
„P³azy i gady z masy solnej“

Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 1 w ¯urominie las sprz¹tali w maju  
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