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Zaprasza do wzięcia udziału w 

IX Żoliborskim Konkursie Ekologicznym 
           pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Żoliborz 

                              Pana Krzysztofa Bugli 

            na plakat pt. 

     „ Dbam o Wisłę”  
 

Czy wiesz, że:  

 
Rok 2017 został ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rokiem Wisły? 

Ustawa sejmowa nawiązuje do  roku 1467, w którym miał miejsce pierwszy wolny flis, 

czyli spływ łodzi flisackich, po odzyskaniu przez Polskę panowania nad całym biegiem 

Wisły. Żegluga wiślana przyczyniła się do rozkwitu gospodarczego naszego państwa. 
http://monitorpolski.gov.pl/mp/2016/627   

 

Wisła to ostatnia w Europie „dzika rzeka”. Jej koryto jest w znacznej części 

nieuregulowane, pełne wysp i piaszczystych łach. Wisła przebiega przez liczne 

kompleksy leśne i obszary chronione. Możesz je znaleźć na interaktywnej mapie 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

 

Dolina Wisły stanowi ważny korytarz ekologiczny, umożliwiający wędrówkę zwierząt 
pomiędzy Skandynawią i Afryką. Przemieszczają się nim tysiące ptaków, ryby, ssaki 

drapieżne i kopytne.  Brzegi Wisły są miejscem lęgów i bytowania 2/3 ptaków Polski, 

w tym wielu gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem w Polsce i Europie. 

W dolinie rzeki występują wszystkie znane w Polsce gatunki płazów i gadów. 
http://wislawarszawska.pl/   

 

Charakterystyczna dla nadwiślańskiego krajobrazu wierzba była od stuleci sadzona 

na brzegach rzek, a także na miedzach prostopadłych do rzek, nad stawami i groblami.  

Nasadzenia chronią brzegi przed erozją. Ogławianie wierzby, czyli systematyczne 

przycinanie jej gałęzi, prowadzące do powstania charakterystycznej głowy,  wydłuża 

życie drzewa, nawet do 150 lat. Miękkie, pełne dziupli drewno wierzby stanowi 

schronienie dla wielu gatunków zwierząt, m. innymi dla kaczek,  dzięciołów, dudka, 

pójdźki, czy kraski, zajęcy, jeży i drobnych gryzoni.  W jej próchnie zimują padalce, 

żerują na nim rzadkie gatunki owadów. http://www.bocian.org.pl/o-wierzbach 
 

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 roku 

nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek monitorowania stanu 

wód i poprawy jakości wód zarówno pod względem fizykochemicznym , jak 
i biologicznym. http://www.kzgw.gov.pl/ramowa-dyrektywa-wodna-plany-gospodarowania-

wodami.html 

 



 

Najnowsze informacje na temat stanu Wisły w okolicach Warszawy można znaleźć na 

stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w zakładce publikacje. W raporcie: Stan środowiska w województwie mazowieckim 

w 2014 roku znajdziemy mapki województwa z zaznaczonym złym stanem większości 

rzek.  
file:///C:/Documents%20and%20Settings/nowy/Moje%20dokumenty/Downloads/raport_2014

.pdf 

Szczegółowe wyniki badań stanu biologicznego, chemicznego i fizycznego wód Wisły 

(a także innych polskich rzek) można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W zakładce monitoring środowiska/ monitoring wód/ 

monitoring rzek/ wybieramy monitoring rzek w latach 2010-2015 – na dole tekstu informacyjnego znajduje się 
tabela 1, zawierająca dane ze 155  punktów pomiarowych. Wisła w okolicach Warszawy  jest badana przez 

WFOŚ w dwóch punktach pomiarowych- w tabeli są to punkt 4 – Wisła od Jeziorki do Kanału Młocińskiego 

i Punkt 5 -Wisła od Kanału Młocińskiego do Narwi. 

Czystość Wisły zależy także od Ciebie. Poznaj 14 sprawdzonych sposobów jak bez 

wysiłku i mimochodem oszczędzać wodę. 
http://www.domplusdom.pl/mebel/jak-codziennie-oszczedzac-wode 

http://www.ekologia.pl/wiadomosci/srodowisko/22-marca-swiatowy-dzien-wody-jak-polacy-

oszczedzaja-wode,18028.html 

 

Plakat na nasz konkurs ma promować ekologiczne i kulturowe walory 
Wisły i zachęcać do takich zachowań, które przyczyniają się 
do zmniejszenia skażenia królowej polskich rzek.  
Format i technika plakatu dowolne. Na plakacie (z przodu) prosimy umieścić imię i nazwisko autora. 

Na odwrocie plakatu  prosimy zamieścić następujące informacje: 
- w przypadku dzieci i młodzieży: wiek, klasa lub grupa przedszkolna, nazwa i adres szkoły lub przedszkola, 

imię i nazwisko nauczyciela kierującego pracę na konkurs 

- w przypadku dorosłych: adres lub telefon kontaktowy 

 

Konkurs jest adresowany do wszystkich Żoliborzan, oraz osób związanych z naszą dzielnicą. Zachęcamy 

uczniów żoliborskich szkół, by zaprosili do konkursu swoje młodsze rodzeństwo, a także rodziców i dziadków. 

Jury konkursu będzie oceniało prace w sześciu kategoriach : 

- dzieci przedszkolne (praca może być wykonana przez kilka osób lub całą grupę, we wszystkich 

pozostałych kategoriach tylko jeden autor  pracy) 

- uczniowie szkół podstawowych 

- uczniowie gimnazjów 
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

- uczniowie I LO 

- osoby dorosłe 
Prace prosimy przysyłać do 1 kwietnia 2017r. na adres naszej szkoły  

z dopiskiem konkurs „Dbam o Wisłę”. Można też przynieść prace osobiście.  

 

Zapraszamy wszystkich uczestników i opiekunów do I LO na uroczyste zakończenie konkursu , 

które odbędzie się 21 kwietnia 2017 o godzinie 12.00.  
 

Informacje do wydruku http://jedynka.org/index.php?page=show&id=811   

 

Pomysłodawca i szkolny koordynator konkursu: Anna Kaliszewska, nauczyciel biologii, I LO 

anna.kaliszewska@jedynka.org   

  
Uczestnicy (w wypadku osób niepełnoletnich rodzice uczestników) wyrażają zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych 

osobowych na potrzeby konkursu, a także zrzekają się praw autorskich do prac  zgłoszonych na konkurs na rzecz organizatora konkursu. 

Prace nadesłane na konkurs będą wystawione w I LO oraz prezentowane na stronie internetowej szkoły, wystawą może być prezentowana 

także poza szkołą. Prace mogą zostać zatrzymane do dyspozycji organizatora konkursu, fotografie lub kserokopie prac mogą być 
przetwarzane w celach edukacyjnych, organizator zastrzega sobie możliwość wydruku ekologicznych toreb z wykorzystaniem całych prac 

lub ich fragmentów. 


