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PROTOKÓŁ 

rozstrzygnięcia czwartej edycji  

GMINNEGO KONKURSU   

„ZIEMI NA RATUNEK” 

I .      Celami ogłoszonego przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne EKOklub z Wielowsi Konkursu było: 

 
 Dalsze, ustawiczne kształtowanie postaw   proekologicznych przede wszystkim wśród 

mieszkańców Gminy Sieroszewice  
 Równocześnie ważnym  celem było budzenie wrażliwości na otaczające środowisko poprzez 

wielokierunkową proekologiczną edukację. (Żyjemy w czasach, w których dbanie o Ziemię nie 
jest już tylko naszą dobrą wolą, ale stało się to naszą powinnością) 

 Prezentowanie ciekawych, godnych naśladowania i ważnych praktyk z zakresu ochrony 
przyrody na łamach www.ekoklub.org.pl  oraz na Facebooku w okresie  od lutego  do 
października 2022roku by  szkoła/ przedszkole czy inna organizacja mogły stawać się 
OŚRODKAMI  dla ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU w swoim najbliższym otoczeniu 

 Nagrodzenie najaktywniejszych ekologicznie placówek – przyznanie laureatowi Konkursu 
metalowego serca na  plastykowe nakrętki 

 Dodatkowo założeniem Konkursowych zmagań było to, by „Otwarte serce 
Przyjaciół Ziemi” znalazło swój dalszy ciąg  w dobrym uczynku i solidarności  
dla drugiego człowieka, chorego dziecka, a metalowe serce mogło przez lata 
służyć Laureatom, w tym mieszkańcom, w selektywnym  zbieraniu 
plastikowych korków 

 

II. Wyniki Konkursu 

Zgodnie z kryteriami do  Konkursu  zakwalifikowały się: SP w Masanowie, SP 
w Ołoboku, SP w Sieroszewicach, SP w Zamościu, Publiczne Przedszkole 
w Wielowsi oraz Koło Gospodyń Wiejskich  w Latowicach 

Wymienione placówki   przesyłały  w formie elektronicznej  swoje działania, które następnie znalazły się na 
witrynie www.ekoklub.pl oraz  na https://www.facebook.com/StowarzyszenieEKOklub.  



  

Komisja Konkursowa  zapoznając się  z prezentowanymi aktywnościami  na rzecz przyrody (  realizowanymi  
w najbliższym środowisku przyrodniczym i społecznym,  związanymi z ochroną jej zasobów)pracowała w oparciu 
o następujące kryteria 

Kryterium 1. Ilość zaprezentowanych  przez placówkę na stronie www.ekoklub.org.pl działań o charakterze 
proekologicznym, związanych z kształtowaniem postaw przyjaznych przyrodzie i człowiekowi  (w okresie od 
lutego 2022r. do października 2022r.) 

Kryterium 2. Poziom zaangażowania,  czyli grupa osób uczestniczących, współpraca ze środowiskiem lokalnym, 
innymi podmiotami np. Lasmi Państwowymi, OSP itp. Podczas oceny uwzględniano to, czy placówka staje się 
OŚRODKIEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU w swoim lokalnym środowisku 

Kryterium 3. Nowatorskie, ciekawe pomysły przeprowadzane z uczestnikami działań, po to  by  pójść „Ziemi na 
ratunek”, ale także jak placówka w sposób nietuzinkowy realizowała proekologiczne zadania 

Kryterium 4.  . Poziom współpracy poszczególnych placówek w  gminnej zbiórce zużytych baterii oraz 
elektrośmieci ogłoszonej przez Stowarzyszenie EKOklub  w kwietniu2022r 

Kryterium  5. Poziom prezentacji –  czy relacja była dla czytelnika witryny internetowej interesująca, inspirująca, 
pokazywała dobre  zdjęcia,  zawierała ciekawy tytuł, ważne informacje itd. 

Jury w składzie: 

Pani Halina Kaźmierczak – Prezes Stowarzyszenia EKOklub, autorka Konkursu- przewodnicząca Jury 

Pan Bartosz Kubica - Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice 

Pan Jerzy Kucharski- Inspektor Ochrony Środowiska w Gminie Sieroszewice  

Pani  Iwona Nowak - Nawrocka – nauczyciel biologii, Członek Stowarzyszenia EKOklub 

Jury docenia wszystkie konkursowe działania. Jego uczestnicy prezentują  wysoki poziom wiedzy 
o potrzebie ochrony środowiska, zaangażowanie i kreatywne  podejście do  niezmiernie ważnego,  
w obecnym czasie  tematu. 

Po wnikliwej analizie wyników osiągniętych w projekcie „Ziemi na ratunek- IV edycja, wyłoniło laureata i przyznało 
nagrody: 

 Zdobywca  I miejsca Szkoła Podstawowa w Zamościu otrzymuje główną nagrodę 
rzeczową w formie metalowego serca na plastikowe nakrętki ( wartość nagrody – 
1700,00 zł) . 

 Zdobywcy kolejnych miejsc otrzymują pamiątkowy dyplom za zajęcie II i III miejsca 
w Konkursie, oraz nagrody rzeczowe. Są to odpowiednio SP w Ołoboku, oraz KGW 
z Latowic 

 Pozostali uczestnicy: SP w Masanowie, SP w Sieroszewicach oraz Publiczne 
Przedszkole z Wielowsi otrzymują pamiątkowe dyplomy za udział a także nagrody 
rzeczowe  

 Dyplomy i nagrody rzeczowe  otrzymują    koordynatorzy działań w poszczególnych 
podmiotach 

 Nagrody zostaną przekazane przez Organizatora Konkursu  06 grudnia 2022r.podczas 
uroczystego Finału w SP w Zamościu. 

 



  

III  Uwagi Końcowe 

1. Fundatorem nagród Konkursowych jest Samorząd Gminy Sieroszewice oraz Stowarzyszenie 
EKOklub z Wielowsi, oraz Starostwo Powiatu Ostrowskiego. 

2. Dziękując za współpracę Uczestnikom multimedialnych prezentacji życzymy dalszych osiągnięć 
w edukacji proekologicznej i zachęcamy do jej kontynuowania i prezentowania ich  na 
www.ekoklub.org.pl 

3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w witrynie  Internetowej EKOklubu oraz Biuletynie Gminy 
Sieroszewice. 

Podpisy Komisji : 

Przewodnicząca:  Halina Kaźmierczak  ……………………………………….. 

Członkowie:         Bartosz Kubica ……………………………………………… 

                Jerzy Kucharski …………………………………………… 

       Iwona Nowak-Nawrocka……………………………………… 

   

Protokołowała: Halina Kaźmierczak  Wielowieś, 17.11.2022r. 

 

 

Działanie dofinansowane ze środków Samorządu Gminy Sieroszewice w ramach realizacji zadania publicznego 
w 2022r. pt.” Ziemi na ratunek- IV edycja” 

 

  

 

 


