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DZIEŃ ZIEMI 2020

  22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Ziemi. Dzień Ziemi jest okazją do promowania
proekologicznej postawy nie tylko wśród najmłodszych - poprzez sprzątanie świata czy naukę recyklingu,
ale  również  wśród  dorosłych,  którzy  często  zapominają,  że  powinni  ograniczać  zużycie  energii
elektrycznej, ograniczać zużycie wody, zamiast samochodu wybrać rower albo autobus i jak najczęściej
korzystać z materiałów, które nadają się do recyklingu. Innymi akcjami związanymi z Dniem Ziemi jest
program sadzenia drzew lub krzewów - dzięki temu święto staje się pretekstem do podjęcia konkretnych,
praktycznych działań.

   Na świecie Dzień Ziemi obchodzony jest od 1970 roku, a w Polsce świętujemy już 30 lat, od 1990 roku.
Pomysł obchodzenia Dnia Ziemi wyszedł w 1969 roku od Johna McConnella, na konferencji UNESCO,
której tematem przewodnim było środowisko naturalne. Pomysł znalazł wielu zwolenników i w 2009 roku
Zgromadzenie Ogólne ONZ uznało dzień 22 kwietnia za Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi.

  Celem  święta  jest  promowanie  proekologicznych  postaw  w  społeczeństwie  oraz  budowanie  wspólnej
odpowiedzialności za Ziemię. Tego dnia wiele organizacji ekologicznych, władz miast czy placówek edukacyjnych
organizuje  imprezy  plenerowe  mające  na  celu  promowanie  proekologicznych  zachowań.  Podczas
Międzynarodowego Dnia Ziemi często podkreśla się, że o planetę trzeba troszczyć się codziennie - poprzez
zmianę przyzwyczajeń - a nie tylko od święta.

   W Gminie Siewierz co roku z okazji Dnia Ziemi organizowana jest Gminna Konferencja Ekologiczna
poświęcona  ochronie  środowiska.  Tegoroczne  świętowanie  będzie  różniło  się  od  innych.  Z  powodu
pandemii  koronawirusa  zostały  odwołane  na  terenie  naszej  gminy  wszystkie  imprezy  związane  z
promowaniem proekologicznych postaw i rozpowszechnianiem troski o środowisko. Mimo wszystko w celu
uczczenia tego święta zachęcamy mieszkańców naszej gminy, by w tym dniu na godzinę wyłączyli światła i
urządzenia elektryczne w domu.

    Zachęcamy również  do odwiedzenia gminnego portalu ekologicznego,  gdzie  znajdziecie
Państwo  materiały  edukacyjne,  publikacje  a  także  quizy,  gry  i  zabawy  dla
najmłodszych:  http://www.ekosiewierz.pl/

   W ten sposób oddajmy szacunek naszej planecie!
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