Informacja dotycząca przebiegu Programu edukacji ekologicznej w gminie Solec-Zdrój w
2017 roku.
W Programie edukacji ekologicznej w gminie Solec-Zdrój w 2017 roku brali udział
uczniowie z Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju tj. Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju, Szkoły
Filialnej w Wełninie oraz uczniowie Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w SolcuZdroju, a także uczniowie z Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie, tj.
Szkoły Podstawowej w Zborowie i uczniowie Szkoły Filialnej w Kikowie.
W ramach ww. Programu edukacji ekologicznej przeprowadzone zostały dwa konkursy
ekologiczne:
a) fotograficzny pn. „Osobliwości przyrody w gminie Solec-Zdrój” polegający na wykonaniu
zdjęcia dokumentującego piękno przyrody i krajobrazu w gminie Solec-Zdrój ze szczególnym
zwróceniem uwagi na formy ochrony przyrody, chronione gatunki roślin i zwierząt oraz
uwrażliwienie uczestników konkursu na konsekwencje oddziaływania człowieka na środowisko
przyrodnicze. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych - klasy V-VI oraz
uczniów gimnazjum - klasy I-III. W tych kategoriach przyznane zostały indywidualne nagrody
rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia i dyplomy. Podsumowaniem konkursu
było wskazanie przez uczniów dobrych praktyk w zakresie ochrony przyrody oraz działań, które
należy eliminować.

b) plastyczny pn. „Segregacja się opłaca” polegający na wykonaniu pracy plastycznej zgodnej
tematycznie z jednym z trzech zagadnień: instalacje służące ochronie środowiska, odnawialne
źródła energii, obiekty/zakłady będące przyczyną degradacji środowiska. Konkurs adresowany
był do uczniów szkół podstawowych - klasy I-IV. Był to konkurs zespołowy. Uczniowie
tworzyli zespół, który stanowiła jedna klasa. Nagrodę zespołową w tym konkursie stanowiła
wycieczka przyrodnicza do Świętokrzyskiego Parku Narodowego. W ramach podsumowania
konkursu uczniowie wskazali szereg dobrych praktyk i zakazów w zakresie gospodarowania
odpadami.

Prace uczestników konkursów ekologicznych ocenione zostały w dniu 02.06.2017 roku
przez pięcioosobową komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Solec-Zdrój. W
przypadku konkursu plastycznego prace oceniano w kategorii uczniowie szkół podstawowych klasy I-IV, a w przypadku konkursu fotograficznego w dwóch kategoriach: tj. uczniowie szkół
podstawowych klasy V-VI oraz uczniowie gimnazjum klasy I-III. W tych kategoriach
przyznano indywidualne nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia i
dyplomy. W kategorii uczniowie szkół podstawowych - klasy V – VI przyznano 21 wyróżnień,
a w kategorii uczniowie gimnazjum klasy I-III 13 wyróżnień. Łącznie indywidualne nagrody
rzeczowe otrzymało czterdziestu uczniów z terenu gminy Solec-Zdrój. Nagrody wręczył Wójt
Gminy Solec-Zdrój na uroczystym zakończeniu roku szkolnego. Nagrody indywidualne
stanowił sprzęt elektroniczny.
Zwycięzcami w konkursie fotograficznym w kategorii uczniowie szkół podstawowych
klasy V-VI są: Adam Piotrowicz uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju oraz
Katarzyna Kozłowska i Magdalena Sowula uczennice klasy V Szkoły Podstawowej w
Zborowie. Zwycięzcami w kategorii uczniowie gimnazjum są Weronika Zych, Małgorzata
Osak i Tomasz Żółtak. Wyróżnieni uczniowie klas V i VI, którzy nagrodzeni zostali nagrodami
indywidualnymi to: Kacepr Kosecki, Julia Masłowska, Kacper Fijał, Wiktoria Misiaszek, Piotr
Piotrowicz, Natalia Kowalska, Wiktoria Piotrowicz, Zuzanna Maliga, Zofia Pałys, Julia
Marcinkowska, Miłosz Wolański, Oliwia Jaros, Karolina Dryndos, Oliwia Prokop, Kacper
Kapusta, Sebastian Łuszcz, Marcin Dufaj, Filip Kunat, Hubert Gwoźdź, Kacper Zych, Karolina
Kapusta. Wyróżnieni uczniowie gimnazjum to: Zuzanna Satora, Izabela Prokop, Natalia
Bugdalska, Aleksandra Sapa, Szczepan Maj, Dawid Nogaj, Grzegorz Kapusta, Katarzyna

Lewandowska, Ewelina Kaczor, Natalia Błaszczak, Kinga Czekaj, Magdalena Garbus, Julia
Jabłońska.

W ramach konkursu plastycznego wykonanych zostało 14 prac, co odpowiada liczbie
klas biorących udział w konkursie. Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej zgodnej
tematycznie z jednym z trzech zagadnień: instalacje służące ochronie środowiska, odnawialne
źródła energii, obiekty/zakłady będące przyczyną degradacji środowiska. Uczciwie wykazali się
szeroką znajomością ww. zagadnień oraz kreatywnością. Pierwsze miejsce zajęła klasa IV ze
Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju, drugie klasa II ze Szkoły Filialnej w Wełninie, trzecie
miejsce klasa III ze Szkoły Podstawowej w Zborowie i klasa II ze Szkoły Filialnej w Kikowie.
Uczniowie z tych czterech klas uczestniczyli w wycieczce przyrodniczej do Świętokrzyskiego
Parku Narodowego (ŚPN). Na miejscu uczniowie spotkali się z pracownikami ŚPN –
przewodnikami, którzy towarzyszyli im w czasie całej wycieczki. Na ścieżkach edukacyjnych w
ŚPN prowadzone były zajęcia edukacyjne (ścieżka Huta Szklana - Łysa Góra – Nowa Słupa),
uczniowie zwiedzali m.in. galerię widokową na gołoborzu oraz Muzeum Przyrodnicze na
Świętym Krzyżu.
Realizacja programu edukacji ekologicznej w gminie Solec-Zdrój w 2017 roku
przyczyniła się do popularyzacji piękna przyrody i krajobrazu w gminie uzdrowiskowej SolecZdrój oraz wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców, zwłaszcza dzieci i młodzieży w
zakresie ochrony przyrody i selektywnej zbiórki odpadów. Udział w konkursach ekologicznych
poszerzył wiedzę dzieci i młodzieży o formach ochrony przyrody, ochronie gatunkowej,
wpływie antropopresji na środowisko przyrodnicze oraz segregacji odpadów i skutkach
niewłaściwego postępowania z odpadami.
Dobre praktyki mieszkańca i zakazy – ochrona przyrody i gospodarowanie odpadami.
Dobre praktyki
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Sadzenie drzew i krzewów, dbanie o zieleń.
Używanie energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł.
Ograniczenie jazy samochodem na rzecz jazy rowerem.
Używanie dobrej jakości opału.
Używanie żarówek energooszczędny i toreb biodegradowalnych.
Segregowanie śmieci.
Uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych i zwracanie uwagi tym którzy zanieczyszczają
środowisko.
Informowanie społeczności lokalnej o walorach przyrodniczych.
Ograniczanie masy odpadów zanieczyszczających środowisko.
Segregowanie śmieci, tym samym pozyskiwanie surowców wtórnych i mniejsze zużycie
surowców naturalnych.
Zakładanie budek lęgowych dla ptaków.
Dokarmianie zwierząt zimą.
Oszczędzanie wody.
Kompostownie odpadów organicznych.

Zakazy
1. Nie marnować wody i energii elektrycznej!
2. Nie wypalać traw!
3. Nie palić ognisk w lesie!
4. Nie zaśmiecać lasów!
5. Nie zanieczyszczać rzek i zbiorników wodnych!
6. Nie wycinać drzew!
7. Nie stosować oprysków i nawozów chemicznych!
8. Nie wrzucać śmieci do lasów i innych miejsc do tego nieprzeznaczonych!
9. Nie spalać odpadów!
10. Nie marnować papieru!
11. Nie krzywdź zwierząt!
12. Nie płosz zwierząt!

