
 
 
 
 
 
 

Podsumowanie programu edukacyjnego zrealizowanego przez Gminę Jerzmanowice-
Przeginia pn. „Przyjazny klimat w Gminie Jerzmanowice-Przeginia – kampania edukacyjna 

z zakresu szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych”. 
 

Program dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie. 

 
Kampania edukacyjna była realizowana w miesiącach maj, czerwiec 2017 r. i miała na celu 
podniesienie wiedzy i świadomości na temat ochrony powietrza i środowiska naturalnego wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Jerzmanowice-Przeginia. 

 
W ramach programu odbyły się konkursy dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jerzmanowice 
Przeginia: 
 

 „Za wykonaną eko-planszę na nagrodę masz szansę” – Szkoły i Przedszkola wykonały 
prace z odpadów za które otrzymały nagrody w postaci krzewów ozdobnych. W ramach 
konkursu przewidziano 592 szt. nagród – krzewów ozdobnych z gatunku: wrzos, golteria 
rozesłana, trzmielina fortunea, berberys ottawski, tawuła szara, berberys ottawski, 
krzewuszka cudowna, tawuła japońska, laureatami zostali: 

 
kategoria: przedszkola: 
1. miejsce – Przedszkole Samorządowe Oddział w Łazach – nagroda w postaci 70 szt. 
krzewów ozdobnych 
2. miejsce – Przedszkole Skrzat w Jerzmanowicach – 60 szt. 
3. miejsce – Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Sąspowie – 55 szt. 
Wyróżnienia: 
- Domowe Przedszkole w Jerzmanowicach – 45 szt. 
- Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Gotkowicach - 45 szt. 
 
kategoria: szkoły podstawowe i gimnazja: 
1. miejsce – Szkoła Podstawowa w Jerzmanowicach – 70 szt. krzewów ozdobnych 
2. miejsce – Szkoła Podstawowa w Przegini – 60 szt. 
3. miejsce – Szkoła Podstawowa w Gotkowicach – 55 szt. 
Wyróżnienia: 
- Szkoła Podstawowa w Racławicach – 44 szt. 
- Gimnazjum w Przegini – 44 szt. 
- Szkoła Podstawowa w Sąspowie – 44 szt. 

 
 „Wymień śmieci na ekogadżety” – w ramach konkursu dzieci ze Szkół i Przedszkoli  

w zamian za przyniesione posegregowane odpady typu: butelki plastikowe, tetra-pak, 
płyty CD/DVD, kubki plastikowe po jogurtach, serkach, zakrętki otrzymały nagrody 
w postaci gadżetów ekologicznych.  

 
W konkursie wzięło udział 556 dzieci ze Szkół i Przedszkoli z terenu Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia, w ramach nagród dzieci otrzymały 1045 szt. ekogadżetów. 
 
Nagrodami w konkursie były: kubki termiczne, kubki ceramiczne, eko-torby, notesy  
i kredki. 
 



 
W ramach programu przeprowadzono również 20 godzin zajęć edukacyjnych w szkołach  
i przedszkolach z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Tematami zajęć było powietrze i jego 
jakość, zanieczyszczenie powietrza, źródła, powody, efekty. Zajęcia były prowadzone  
w formie warsztatów edukacyjnych, dzieci brały udział w doświadczeniach. 
 
 
Dla dorosłych mieszkańców Gminy Jerzmanowice-Przeginia przewidziano akcję: 
 

 „Nie pal śmieci w zamian dostaniesz sadzonkę drzewa owocowego” w ramach akcji 
mieszkańcy mogli przynieść odpady typu butelki plastikowe, opakowania tetra-pak, płyty 
CD/DVD i wymienić je na sadzonki drzew i krzewów owocowych. W ramach nagród dla 
mieszkańców przewidziano 1385 szt. sadzonek: jabłoni, wiśni, czereśni, śliw, porzeczek 
krzaczastych, agrestów krzaczastych, gruszy, borówki amerykańskiej. 

 
  Pokaz spalania węgla. Pokaz odbył się podczas Nocy Świętojańskiej w Jerzmanowicach, 

mieszkańcy mogli dowiedzieć się jak palić w piecu ekonomicznie i czysto. Przedstawiono 
dwa sposoby rozpalania w piecu, przekonując mieszkańców, że dzięki rozpalaniu w piecu „od 
góry” można sporo zaoszczędzić jak również mniej zanieczyszczać środowisko. 


