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21 kwietnia 2016 r. w auli Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego w
Poznaniu, odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów organizowanych przez gorzowski Okręg
Ligi Ochrony Przyrody: Woda źródłem życia, Nie wypalajmy traw, Poznajemy Przyrodę Polską oraz XXIX edycji
konkursu Mój Las.
Dr Piotr Grochowski, Prezes Zarządu Okręgowego Ligi Ochrony Przyrody w Gorzowie Wielkopolskim, wyraził
uznanie opiekunom szkolnych i przedszkolnych kół Ligi za ogromne zaangażowanie dzieci i młodzieży
w przygotowanie prac konkursowych, zarówno plastycznych, jak i tekstowych.
Szczególne podziękowania otrzymały Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim za
udział pracowników w komisjach konkursowych oraz przekazanie puli nagród, tj. wydanych przez Dyrekcję
publikacji książkowych i plakatów o tematyce przyrodniczej oraz Nadleśnictwa Kłodawa i Bogdaniec oraz Polski
Związek Łowiecki w Gorzowie Wielkopolskim.
Daria Jachimowska, Starszy specjalista Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, wręczyła zwycięzcom konkursu Mój las nagrody
książkowe, przewodniki do rozpoznawania roślin i zwierząt w terenie. W konkursie uczestniczyły dzieci i
młodzież w 4 kategoriach wiekowych: uczniowie klas I-III szkół podstawowych, uczniowie klas IV-VI szkół
podstawowych, uczniowie gimnazjów oraz uczniowie szkół średnich.
W konkursie plastycznym Nie wypalajmy traw nagrodzono 20 dzieci i młodzieży, natomiast w konkursie Poznajemy Przyrodę Polską nagrody otrzymało 19 uczestników. Wybrane
nagrodzone prace plastyczne zostały zaprezentowane w postaci prezentacji multimedialnej oraz wystawione w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim
Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, gdzie obecnie mieści się siedziba gorzowskiego Okręgu Ligi Ochrony Przyrody.
Opiekunowie kół Ligi Ochrony Przyrody położonych w północnej części obszaru województwa lubuskiego oraz południowej części województwa zachodniopomorskiego, przesłali kilkaset
prac plastycznych i opisowych, wykonanych różnymi technikami. Celem konkursu było rozbudzanie wśród młodego pokolenia zainteresowania pięknem przyrody, poczucia
odpowiedzialności za stan środowiska, potrzeby jej ochrony oraz poznanie możliwości racjonalnego gospodarowania jej zasobami, tak aby zachować dziedzictwo przyrodnicze dla
przyszłych pokoleń, jak również prezentacja umiejętności artystycznych dzieci i młodzieży.
Spotkanie laureatów konkursów i opiekunów kół Ligii Ochrony Przyrody urozmaiciła Edyta Wyborska pracownik Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim, która przybliżyła kierunki i
zakres, aktualnie realizowanego w naszym mieście programu Kawka, mającego na celu zminimalizowanie tzw. niskiej emisji szkodliwych substancji, przedostających się do powietrza na
skutek ogrzewania domostw za pomocą tradycyjnych pieców węglowych. Szacuje się, że w efekcie przestanie funkcjonować ok. 3 tys. pieców węglowych, których praca zostanie
niebawem zastąpiona energią dostarczaną przez nowopowstający blok parowo–gazowy Elektrociepłowni Gorzów. Prezentację zwieńczyły zwycięskie hasła zaprezentowane w konkursie
promującym ten program, takie jak, np. ucznia SP 10 w Gorzowie Wielkopolskim: Zamieńmy piece na kaloryfery, a samochody na rowery. Zredukujmy emisję niską i chrońmy środowisko.
Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni do czynnego udziału w organizowanych konkursach przyrodniczych: Owady zapylające i ich znaczenie w przyrodzie oraz
fotograﬁcznym Wiosenna łąka z bliska.
Wieloletnia troska pracowników Ligi Ochrony Przyrody o wychowywanie dzieci i młodzieży w poczuciu odpowiedzialności za stan otaczającej przyrody pomaga w prosty sposób
kształtować właściwe postawy proekologiczne dzieci, młodzieży i ich najbliższych. Organizowane corocznie liczne konkursy, wycieczki do parków krajobrazowych, ogrodów
dendrologicznych i uczestnictwo w zielonych lekcjach prowadzonych przez stacje edukacji ekologicznej skutecznie wspomagają prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży.
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