
„Łza  nie  ugasi  pożaru” 
Atrakcyjny  KONKURS  z  nagrodami:    „ŚWIADOMI  ZAGROŻENIA” 

W trakcie „Powiatowego Przeglądu Lubelskiej Pieśni Biesiadnej na uroczystości 

dożynkowej w Gręzówce” w dniu 26 sierpnia 2012 roku, Gminny Ośrodek Kultury  

w Łukowie, ul. Świderska 12, we współpracy  z  „Funduszem Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej” oraz „Państwowym Gospodarstwem Leśnym - Lasy Państwowe”, 

z Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu 

Finansowego LIFE+ 
zaprasza młodzież szkolną i osoby dorosłe do udziału w konkursie wiedzy, „ŚWIADOMI  

ZAGROŻENIA”, którego celem jest podnoszenie świadomości mieszkańców Gminy 

Łuków  o bogactwie  narodowym, jakim są  nasze  lasy  i  jak zapobiegać  ich  pożarom . 

Zaniedbania turystów korzystających z dobrodziejstw  i uroków  lasów, młode i 

nieświadome  osoby  lekkomyślnie  zachowujące  się  na  terenach leśnych narażają  na  

zagrożenia  pożarowe.  

Mamy nadzieję, że  Konkurs  „ŚWIADOMI  ZAGROŻENIA”  zwiększy  aktywność  oraz 

spowoduje  większą  czujność mieszkańców nad ochroną lasów, uchroni tereny leśne przed 

niebezpieczeństwem pożaru. 

Konkurs  - w formie testu,  zostanie przeprowadzony  w 2 -3 grupach wiekowych,  (w 

zależności  o wieku i  liczby  osób, które zgłoszą się do konkursu), przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną,  około godz. 14:00. 

Ogłoszenie – informację o konkursie  publikujemy  wcześniej, aby  zachęcić  i  dać 

możliwość przygotowania  się do udziału.   Gorąco zachęcamy. 

Organizator  zapewnia atrakcyjne nagrody, ufundowane przez  Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy 

Państwowe, z Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Instrumentu Finansowego LIFE+   dla wszystkich Uczestników Konkursu. 

 
To już drugi rok działania społecznej kampanii informacyjno – edukacyjnej „Świadomi zagrożenia” 

realizowanej przez Lasy Państwowe współfinansowanej ze Środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Kampania obejmuje 10 województw charakteryzujących się największym stopniem zagrożenia 

pożarowego. Skierowana jest do mieszkańców terenów sąsiadujących z kompleksami leśnymi szczególnie na 

terenie gmin gdzie w ciągu ostatnich lat zanotowano największą liczbę pożarów oraz do turystów. Do takich 

obszarów kluczowych należy również teren naszej gminy.  

Celem kampanii jest podniesienie świadomości Polaków w zakresie odpowiedzialnego zachowania się 

w lesie i jego otoczeniu oraz zmiana złych nawyków w zakresie zachowania się na obszarach leśnych.  

Szczegółowe informacje na temat kampanii znajdują się na stronie www.swiadomizagrozenia.pl.  

W ramach kampanii realizowane są działania promocyjno – informacyjne (kampania medialna w 

telewizji, radiu i prasie; produkcja filmów edukacyjnych i filmu dokumentalnego; przygotowanie i kolportaż 

materiałów promocyjnych w trakcie imprez na terenie gmin) oraz działania edukacyjne (konkursy dla szkół 

gimnazjalnych: kolportaż pakietów edukacyjnych dla nauczycieli, przedstawicieli OSP, księży; szkolenia dla 

nauczycieli szkól gimnazjalnych oraz przedstawicieli OSP).   

 Seria spotów telewizyjnych i radiowych pod wspólnym tytułem „Łza nie ugasi pożaru” wskazuje 

najbardziej powszechne przyczyny pożarów lasów, którymi są celowe podpalenia (45%), nieostrożność 
dorosłych (20-25%) czy wypalanie łąk. Ważnym przesłaniem kampanii jest także apel o porzucenie obojętności i 

aktywne reagowanie na zagrożenia – jeden telefon na numer alarmowy 998 lub 112 może uratować las. 
 

http://www.swiadomizagrozenia.pl/

