Dnia 27 listopada odbyła się gala Błękitnego Festiwalu Twórczości
Dziecięcej czyli zmagania gmin w dziele ochrony środowiska pod
hasłem „Ziemia w Waszych rękach”
"Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego na
pozór niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas."
- Florian Plit
Od wielu lat takie też działania promujemy wśród naszych przedszkolaków,
uczniów szkół podstawowych, a tym samym mieszkańców naszej gminy.
Od 19 lat jesteśmy organizatorami konkursu ekologicznego:
BŁĘKITNY FESTIWAL TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ
czyli zmagania gmin w dziele ochrony środowiska.
Tegoroczna XIX już edycja przebiegała pod hasłem:
„Ziemia w Waszych rękach”
Tradycją lat ubiegłych konkurs miał charakter międzygminnych zmagań na
rzecz ochrony środowiska naturalnego. Uczestnicy festiwalu w ciągu całego roku
pracowali nad zadaniami, które przygotował im organizator. Często nad
zadaniami pracowały całe rodziny. Dzieci między innymi szyły woreczki na
sypkie produkty, wykonywały niezbędniki ekologiczne, dawały śmieciom nowe
życie, tworzyły reklamy swojej małej Ojczyzny pięknej i czystej.
W konkursie wzięły udział dzieci przedszkolne (5 i 6 latki) oraz dzieci szkół
podstawowych z następujących placówek: SP- Białków, SP nr1- Nowogród
Bobrzański, SP nr2- Nowogród Bobrzański, SP- Wicina, SP- Wężyska,
Przedszkole – Przylep, Przedszkole – Nowogród Bobrzański.
Efekty swojej pracy prezentowaliśmy na Gali, która odbyła się 27 listopada 2020
r. W tym roku uczestnicy konkursu i goście zaproszeni spotkali się zdalnie.
Mimo że brakowało nam pleneru, spotkanie odbyło się w miłej i rzeczowej
atmosferze.
Jak co roku wygrali wszyscy, gdyż naszym celem jest rywalizacja ze złymi
nawykami. Wygraliśmy w dziele ochrony środowiska. Wszystkie placówki
otrzymały pomoce dydaktyczne i upominki dla dzieci, które aktywnie
uczestniczyły w konkursie. Dyrekcja, wychowawcy, rodzice, uczniowie i
przedszkolaki pragną złożyć serdeczne podziękowania Wojewódzkiemu
Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Burmistrzowi Gminy
Nowogród Bobrzański, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Krzystkowice.
Dziękujemy bardzo za środki finansowe. To dzięki Wam, Sponsorom i
Darczyńcom udała nam się organizacja błękitnego festiwalu.
Koordynator XIX Błękitnego Festiwalu Twórczości Dziecięcej
Joanna Sobków nauczycielka Szkoły Podstawowej nr1 w Nowogrodzie Bobrzańskim.

