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XI GMINNA KONFERENCJA EKOLOGICZNA

    Z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi po raz jedenasty w Siewierzu odbyła się Gminna Konferencja
Ekologiczna dla Młodzieży. Jej organizatorami byli: Siewierskie Towarzystwo Ekologiczne "Wawrzynek",
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Wojkowicach Kościelnych, a patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław
Banaś.

    Konferencja pod hasłem Chrońmy zagrożone gatunki odbyła się 24 maja i stanowiła część projektu pod
tytułem Kampania edukacyjno-informacyjna w Gminie Siewierz „Chronimy siebie i Ziemię”, który otrzymał
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Kampania  zakłada  podnoszenie  świadomości  ekologicznej  oraz  utrwalenie  właściwych  nawyków
prośrodowiskowych  w  życiu  codziennym  mieszkańców.  Projekt  zwraca  uwagę  na   dwa  problemy:
zagrożonych  gatunków,  których  wymarcie  oddziałuje  na  środowisko  i  człowieka  oraz  smogu,  który
negatywnie wpływa na zdrowie człowieka, ale też na przyrodę.
 
    W ramach kampanii   zakupione zostały również nagrody dla laureatów 11. Gminnego Konkursu
Ekologicznego  „Chrońmy  zagrożone  gatunki”  adresowanego  do  uczniów  szkół  podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nagrody dla najlepszych uczestników 10. Gminnego Dyktanda
Ekologicznego. Ponadto we wrześniu odbędą się zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół z terenu Gminy
Siewierz,  których  celem  będzie  podniesienie  świadomości  młodych  mieszkańców  gminy  w  zakresie
zjawiska smogu, jego przyczyn i negatywnych skutków dla człowieka i organizmów żywych.
   
   Degradacja środowiska jest najbardziej istotnym problemem naszej cywilizacji. Musimy sobie zdawać
sprawę z tego, że wokół nas egzystuje mnóstwo gatunków organizmów, bez których środowisko naturalne
nie mogłoby prawidłowo funkcjonować. Naszym zadaniem jest dbanie o to, aby  najbliższe otoczenie nie
ulegało zagładzie - mówiła o założeniach konferencji prowadząca Małgorzata Dębowiec. Towarzyszący jej
Bartosz  Wyszyński  wspomniał  również,  że  zanieczyszczanie  środowiska  –  powietrza,  wód  i  gleby  –
powoduje drastyczne zmniejszenie wielu populacji oraz nieodwracalne zmiany w równowadze gatunkowej
ekosystemów. Najefektywniej zwalczać ten problem edukując społeczeństwo, by rozumiało konieczność:
ochrony organizmów w ich siedliskach, stosowania odnawialnych źródeł energii, budowania kanalizacji i 
oczyszczalni ścieków, ograniczania wytwarzania śmieci i ich recyklingu.
 
    W konferencji udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Zastępca Burmistrza
Damian Dawczyński, Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w
Siewierzu  Joanna  Krzykawska  wraz  z  Radnymi  Rady  Miejskiej,  dyrektorzy  instytucji,  placówek
oświatowych i kulturalnych działających na terenie Gminy Siewierz, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy
Siewierz,  członkowie  Siewierskiego  Towarzystwa  Ekologicznego  "Wawrzynek"  oraz  dzieci  i  młodzież



szkolna.
 
    Goście z  uwagą wysłuchiwali  prezentacji  przygotowanych przez młodzież szkolną.  Jako pierwsi
wystąpili uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu,
którzy przygotowali prezentację na temat: „Bioróżnorodność, czyli nic w przyrodzie nie egzystuje
samo”.  Kolejne  prezentacje  wygłosili:  Szkoła  Podstawowa  w  Brudzowicach  -  "Cenne  zbiorowiska
roślinne  i  rośliny  zagrożone  wyginięciem w  siewierskiej  florze",  Szkoła  Podstawowa  Nr  1  w
Siewierzu  -  "Zróżnicowanie  siewierskiej  fauny  oraz  gatunki  zagrożone  wyginięciem”,  Szkoła
Podstawowa Nr 2 w Siewierzu - " Pszczoła miodna – zagrożony sprzymierzeniec człowieka", Zespół
Szkolno-Przedszkolny  w Żelisławicach -  "Najbardziej  zagrożone gatunki  na świecie"  oraz  Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych - "Sposoby ochrony zagrożonych gatunków".
 
    Tematyka prezentacji miała na celu upowszechnianie wiedzy na temat ochrony środowiska w Gminie
Siewierz, rozwijanie wśród młodzieży świadomości ekologicznej oraz zwrócenie uwagi na promowanie
postaw sprzyjających trosce o środowisko, a także podkreślenie wyjątkowości przyrody naszej najbliższej
okolicy.
 
    Wykłady przeplatane były występami artystycznymi uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siewierzu
oraz  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  w  Wojkowicach  Kościelnych.  Ponadto  Zespół  Pieśni  i  Tańca
„Siewierzanie” zaprezentował taniec ludowy „Kołomajki” a Aleksandra Stępień widowiskowy taniec na
szarfie.  Ponadto  publiczność  mogła  zobaczyć  pokaz  mody  ekologicznej,  podczas  którego
zaprezentowano kreacje z wykorzystaniem materiałów pochodzących prosto z natury – organicznych, ale
także recyklingowych.
 
   Podczas Gminnej Konferencji Ekologicznej Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś wręczył
nagrody laureatom Gminnego Konkursu Ekologicznego oraz Gminnego Dyktanda Ekologicznego.
 
    Gminny Konkurs Ekologiczny przeprowadzony został w następujących kategoriach:

praca plastyczna na temat „Przyroda to skarb Siewierza!” w grupie uczniów klas jeden – trzy szkoły
podstawowej,
praca plastyczna przedstawiająca jedną z polskich roślin chronionych w grupie uczniów klas cztery –
sześć szkoły podstawowej,
praca przestrzenna „Jeż europejski – gatunek zagrożony” w grupie uczniów klas siódmych i ósmych
szkoły podstawowej,  trzecich gimnazjum  i klas jeden – trzy szkół ponadgimnazjalnych.

    W kategorii uczniów klas jeden – trzy szkoły podstawowej: III miejsce zajęła Maria Przemyk – uczennica
Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu, II miejsce zajęła Emilia Wtylnik z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Wojkowicach Kościelnych, zwycięzcą w tej kategorii została Kinga Masłyka – uczennica Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Żelisławicach. W kategorii uczniów klas cztery – sześć szkoły podstawowej: III miejsce
zajęła Julia Przybyła ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Siewierzu, II miejsce zajął Piotr Koronowicz również ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Siewierzu, laureatem I miejsca został Adrian Pawełek z Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Żelisławicach. W grupie uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej, trzecich
gimnazjum i jeden – trzy szkoły ponadgimnazjalnej: III miejsce zajął Jakub Majcherczyk – uczeń Zespołu
Szkół  Ogólnokształcących  i  Technicznych  w  Siewierzu,  II  miejsce  zajął  Dominik  Sikora  ze  Szkoły
Podstawowej nr 1 w Siewierzu, laureatką I miejsca została Maja Pasek– uczennica Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego w Żelisławicach.

    W dniu 15 maja odbył się etap gminny ortograficznej rywalizacji, podczas którego wyłoniono Mistrzów
poprawnego pisania. W kategorii  klas cztery – sześć szkół podstawowych: III  miejsce zajęła Patrycja
Łukasik  z  Zespołu  Szkolno  –  Przedszkolnego  w Wojkowicach  Kościelnych,  Wicemistrzynią  Ortografii
została Julia Lepiarz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Siewierzu, Mistrzynią Ortografii została Wiktoria
Sarnik z Zespołu Szkolno –  Przedszkolnego w Żelisławicach. W kategorii uczniów klas siódmych i ósmych
szkoły podstawowej oraz trzecich gimnazjum Komisja Konkursowa przyznała trzy miejsca uczniom Szkoły



Podstawowej nr 1 w Siewierzu: III miejsce zajął Mateusz Baprowski, Wicemistrzynią Ortografii została
Katarzyna Kowalska,  Tytuł  Mistrza Ortografii  otrzymała Maja Majewska.  W kategorii  uczniów szkoły
ponadgimnazjalnej  Komisja  Konkursowa  przyznała  trzy  miejsca  uczniom  Zespołu  Szkół
Ogólnokształcących  i  Technicznych
im.  Jana Pawła II  w Siewierzu:  III  miejsce zajęła  Martyna Trolka,  Wicemistrzynią  Ortografii  została
Aleksandra Bąk, Tytuł Mistrza Ortografii otrzymała Dominika Wylon.

    Na zakończenie głos zabrał Burmistrz Zdzisław Banaś. Burmistrz w swoim wystąpieniu podkreślił, że
Gmina Siewierz jest gminą ekologiczną, a władze nieustannie starają się podnosić świadomość ekologiczną
mieszkańców i edukować w zakresie ochrony środowiska oraz prawidłowej segregacji odpadów. Burmistrz
zaapelował do młodzieży o wrażliwość na potrzeby środowiska oraz o przekazywanie zdobytej wiedzy oraz
prawidłowych nawyków wśród rówieśników oraz w swoich rodzinach - o co również prosimy czytelników!
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