Udział przedstawicieli RZGW Gliwice w zajęciach edukacyjnych
prowadzonych w ramach Konkursu
„Sołectwo Przyjazne Środowisku”
organizowanego przez Zarząd Powiatu Gliwickiego
6 listopada 2012 r. Ciochowice – Gmina Toszek

Konkurs „Sołectwo Przyjazne Środowisku”, który organizował Zarząd Powiatu Gliwickiego, skierowany był do sołectw
następujących gmin: Wielowieś, Toszek, Rudziniec, Sośnicowice, Pilchowice, Gierałtowice. Dotychczas dzięki kolejnym
edycjom konkursu na terenie gmin Powiatu Gliwickiego powstało wiele ciekawych inicjatyw związanych z ochroną
środowiska, m.in. pięknie zagospodarowane tereny zieleni.
Oceniając projekty wybierano najlepsze przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska: ochrony wód; ochrony
przyrody; gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi; a także przedsięwzięcia modernizacyjne i inwestycyjne
służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej; związane z edukacją ekologiczną, propagowaniem działań
proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.

Nagrodą w konkursie było sfinansowanie trzech najlepszych projektów. Władze jednego z Laureatów
konkursu – SOŁECTWA CIOCHOWICE - zaprosiły przedstawicieli RZGW Gliwice do udziału w zajęciach
edukacyjnych przygotowanych z myślą o dzieciach i młodzieży zamieszkujących sołectwo. Pogadankę
przygotowali także leśnicy (Nadleśnictwo Strzelce Opolskie). Dla wszystkich uczestników przewidziano
atrakcyjne upominki, a dla laureatów konkursów wiedzy przyrodniczej - cenne nagrody, pozwalające im
pogłębiać zainteresowanie środowiskiem naturalnym.

W ramach programu konkursu „Sołectwo Przyjazne Środowisku”, przedstawicielki RZGW Gliwice
przekazywały dzieciom i młodzieży informacje na temat znaczenia wody w przyrodzie i gospodarce,
procesów planistycznych w zakresie gospodarowania wodami w Polsce oraz uczyły słuchaczy „troski o
wodę”. Nawiązując do wykładu leśnika, który przedstawiał zasady gospodarki leśnej oraz omówił
znaczenie lasu, przedstawiono walory i zasady ochrony EKOSYSTEMÓW WODNYCH I OD WÓD
ZALEŻNYCH.

Dorośli angażowali się w projekt - w miarę możliwości i wolnego czasu - biorąc udział w SADZENIU DRZEWEK
i KRZEWÓW (od 26 października do 7 listopada posadzono 150 sztuk sadzonek rodzimych gatunków); dzieci
i młodzież - pomagając rodzicom i opiekunom - zdobywali umiejętności praktyczne, a w dniu 6 listopada 2012 r.
młodzi ludzie zaprezentowali swoją wiedzę w konkursie dotyczącym wody i lasu oraz biorąc udział w warsztatach
plastycznych.

W programie zajęć edukacyjnych „NASZE ZIELONE CIOCHOWICE” przewidziano: Powitanie uczestników spotkania
przez Sołtysa wsi Ciochowice; Wykład-pogadankę o LESIE (przedstawiciel Nadleśnictwa Strzelce Opolskie); w części
praktycznej pokaz sadzenia drzewek oraz ich pielęgnacji; następnie CHWILE Z POEZJĄ o tematyce przyrodniczej;
Wykład o WODZIE – prezentacja; projekcja filmu animowanego, WRĘCZENIE DYPLOMÓW „ZA ZDOBYCIE WIEDZY O
WODZIE” (przedstawicielki Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach/; konkurs wiedzy przyrodniczej
– z nagrodami /z podziałem na trzy grupy wiekowe/; przygotowano dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe dla
zdobywców miejsc: I-III.

W ramach zajęć plastycznych dzieci wykonały prace na temat: „JAK DOROŚLI UCZĄ NAS TROSKI O
PRZYRODĘ?” (zajęcia te połączono z „muzykoterapią” – był to relaks przy muzyce klasycznej i odgłosach
dzikiej przyrody).
ZA UDZIAŁ W WARSZTATACH PLASTYCZNYCH młodzi artyści
otrzymali dyplomy, nagrodą była także wystawa wszystkich
prac. Uczestnicy wykonali wspólny rysunek w formacie
plakatowym, utrzymany w konwencji bajkowej:
„PRZYRODA WOKÓŁ NAS”.
Na pamiątkę wykonano fotografie. Dla dzieci przygotowano
słodki poczęstunek.

