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Dzień Ziemi w Siewierzu

   Kwiecień to miesiąc, w którym na całym świecie obchodzi się międzynarodowy Dzień Ziemi. Również w Siewierzu przyłączyliśmy się do tej
światowej akcji i 28 kwietnia zorganizowaliśmy I Gminną Konferencję Ekologiczną Młodzieży. Ciężar organizacyjny wzięły na siebie szkoły z
Siewierza, Wojkowic Kościelnych i  Żelisławic, a także niedawno utworzone Siewierskie Towarzystwo Ekologiczne „Wawrzynek”. W trakcie
konferencji przedstawiciele szkół działających na terenie gminy przedstawili prezentacje multimedialne dotyczące ochrony środowiska, ekologii
oraz zrównoważonego rozwoju. W trakcie imprezy zaprezentowano kilka filmów o tematyce ekologicznej, które bardzo spodobały się całej
zgromadzonej widowni. Nie zabrakło także występów młodych artystów, którzy zaprezentowali ciekawe utwory muzyczne. Szczególny wkład w
imprezę miała rapowa grupa TBG, która specjalnie na tę okazję napisała trzy utwory o tematyce ekologicznej. W trakcie imprezy Burmistrz
Miasta i Gminy Siewierz wręczył także nagrody laureatom Gminnego Konkursu Ekologicznego.
   W kategorii wiekowej pięcio- i sześciolatków najwyżej oceniono pracę plastyczną pt. „Spacerkiem po lesie” autorstwa Adama Niedbała ze
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu, a w kategorii wiekowej uczniowie klas I-III zwycięstwo przypadło Annie Kołodziejczyk również z SP Nr 2 w
Siewierzu. Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej rywalizowali w konkursie na przedmiot użytkowy wykonany z odpadów, którego zwycięzcą
została Dominika Tomasik z Zespołu Szkół w Siewierzu. Burmistrz wręczył także nagrody za najlepszy film o tematyce ekologicznej, którą
otrzymała  Aleksandra Grochalska z  ZS w Siewierzu,  która  została  uhonorowana także nagrodą za  najlepszy projekt  logo Siewierskiego
Towarzystwa Ekologicznego „Warzynek”.
   Impreza okazała się dużym sukcesem i z pewnością będzie kontynuowana w przyszłości.
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Urząd Miasta i Gminy Siewierz, 42-470 Siewierz, ul. Żwirki i WIgury 16, tel. 32 64 99 400, e-mail: siewierz@siewierz.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz mgr Zdzisław Banaś


