
► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Inicjatywy dla 
Zielonego 
Podkarpacia 
- Prezentacje  
Liderów Inicjatyw 
 
Projekt sfinansowany jest ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 
Za treść zawartą w prezentacji odpowiada wyłącznie 
Stowarzyszenie „Pro Carpathia” 
 
 
 
 
 

Rzeszów 21/09/2017 r. 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

INICJATYWA 1 : Leśna pszczoła 

• Lider: Piotr Grundas 

• Miejsce realizacji inicjatywy:  gm. Głogów Małopolski  

• Okres realizacji inicjatywy: I – II kw. 2017 r. 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Opis Inicjatywy, osiągnięte cele i rezultaty 

W ramach Inicjatywy wykonano: 
 
 6 kłód bartnych umieszczonych przy 

istniejącej ścieżce edukacyjno-
przyrodniczej na terenie Nadleśnictwa 
Głogów,  

 wykonano 2 tablice informacyjne,  
 zakupiono sprzęt niezbędny do obsługi 

barci.  
 

 
 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

 Uzyskane poparcie lokalnych władz samorządowych 

 Zgoda Nadleśnictwa Głogów na realizację inicjatywy 

  Fundacja Bractwo Bartne (wykonanie kłód) 

 

 

Opis współpracy z innymi podmiotami,  
mediami, lokalnymi społecznościami 
(doświadczenia) 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Sposób zapewnienia trwałości  
efektów Inicjatywy 

Nadleśnictwo Głogów 
będzie odpowiadało za 
trwałość i utrzymanie 
efektów rzeczowych 

inicjatywy.  



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

INICJATYWA nr 2 : Pielęgnacja cennego drzewostanu 
przy Zespole cerkiewnym w Radrużu wpisanym na 
listę UNESCO 

• Lider:  
Barbara Woch 

• Miejsce realizacji inicjatywy:  
Zespół Cerkiewny w Radrużu 

• Okres realizacji inicjatywy:  
01.01.2017 – 30.06.2017 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Opis Inicjatywy, osiągnięte cele i rezultaty 

W ramach Inicjatywy wykonano: 
 
Pielęgnację 40 drzew poprzez: 
 
-wykonanie cięć sanitarnych (CS) zabiegi polegające na usunięciu martwych, chorych, 
połamanych i ocierających się gałęzi i konarów drzew 
 

- wykonanie cięć prześwietlające (CP) (zabiegi polegające na rozluźnieniu zagęszczonej 
korony w celu lepszego wykorzystania przez drzewo światła oraz lepszego 
przewietrzania korony, a tym samym do poprawy warunków życia i rozwoju drzewa. 
Rozmiar cięć- 20% masy asymilacyjnej drzewa. 
Usługa obejmowała  również wywóz gałęzi i uporządkowanie terenu. 

 
 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Współpraca:  

Zadanie realizowano bez współpracy z innymi podmiotami. 

 
Reakcja mieszkańców:  Realizacja inicjatywy spotkała się z pozytywnym odbiorem 
mieszkańców ale również turystów. Podkreślano zasadność prac, szczególnie w 
kontekście dbałości o zachowanie cennego zespołu kamiennych nagrobków, 
którym zagrażają spadające gałęzie drzew. Podkreślano również konieczność 
zapewnienia bezpieczeństwa osobom coraz liczniej odwiedzającym Zespół 
cerkiewny w Radrużu , zabytek wpisany na listę UNESCO 

Opis współpracy z innymi podmiotami,  
mediami, lokalnymi społecznościami 
(doświadczenia) 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Sposób zapewnienia trwałości  
efektów Inicjatywy 

Zespół Cerkiewny w Radrużu jest własnością  
Muzeum Kresów w Lubaczowie,  
samorządowej instytucji kultury powiatu lubaczowskiego,  
co zapewnia trwałość projektu. 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Opinia/doświadczenia nt. zrealizowanej 
Inicjatywy i Projektu 

• Czy Lider jest zadowolony z przeprowadzonej Inicjatywy ???   
Tak. Realizacja inicjatywy w znacznym stopniu przyczyniła się do 
poprawy bezpieczeństwa tak zabytkowym, wpisanym do Rejestru 
zabytków nagrobków , jak również do bezpieczeństwa osób 
odwiedzających Zespół Cerkiewny w Radrużu. Pielęgnacja cennego 
drzewostanu pozwoli na zachowanie tych cennych drzew, które 
współtworzą urokliwy pejzaż tego miejsca. 

• Problemy:  
Nie napotkano problemów w trakcie realizacji inicjatywy 

• Opinia: 

 Dzięki dofinansowaniu projektu udało się poprawić bezpieczeństwo 
zabytku i zwiedzających jak również stan cennego drzewostanu. 

 

 

      

 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Widok ogólny  
Zespołu Cerkiewnego w Radrużu 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Widok ogólny  
Zespołu Cerkiewnego w Radrużu 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Drzewa przed pracami pielęgnacyjnymi 
w Zespole Cerkiewnym w Radrużu 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Drzewa przed pracami pielęgnacyjnymi 
w Zespole Cerkiewnym w Radrużu 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Drzewa po pracach pielęgnacyjnych 
w Zespole Cerkiewnym w Radrużu 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Drzewa po pracach pielęgnacyjnych 
w Zespole Cerkiewnym w Radrużu 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Drzewa po pracach pielęgnacyjnych 
w Zespole Cerkiewnym w Radrużu 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Drzewa po pracach pielęgnacyjnych 
w Zespole Cerkiewnym w Radrużu 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

INICJATYWA 3: Pamiętajcie o ogrodach – 
uzupełnienie zadrzewień w parku dworskim 
przy Szkole Podstawowej w Zgłobniu 

• Lider: Bartłomiej Wisz - Dyrektor SP w Zgłobniu 

• Miejsce realizacji inicjatywy: Zgłobień gm. 
Boguchwała k. Rzeszowa  

• Okres realizacji inicjatywy: X/2016 r.-V/I2017 r. 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Opis Inicjatywy, osiągnięte cele i rezultaty 

W ramach Inicjatywy wykonano: 
 
1. Opracowanie dokumentu pn.: "Koncepcja 

renaturyzacji części terenu zespołu dworsko-
parkowego przy Szkole Podstawowej w Zgłobniu”, 

2. Opracowanie dokumentu pn. : "Projekt 
odtworzenia nasadzeń drzew i krzewów w części 
terenu zespołu dworsko-parkowego przy Szkole 
Podstawowej w Zgłobniu”, 

3. Zakup drzew i krzewów. 
 
 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Opis Inicjatywy, osiągnięte cele i rezultaty 

Zakup 6 gatunków drzew : lipa drobnolistna (5 szt.), 
robinia akacjowa (3 szt.), klon jawor (4 szt. ), jabłoń 
domowa "Antonówka" (5 szt. ), jabłoń domowa "Elsta" 
(5 szt.), grusza "Hortencja" (7 szt. ).  
Zakup roślin: krzewów żywopłotowych (bukszpan - 1000 
sztuk), krzewów liściastych i roślin sadowniczych oraz 
bylin i traw ozdobnych: leszczyna pospolita (1 szt.) , Irga 
Dammera (40 szt.), trzmielina Fortune'a (40 szt.), 
forsycja pośrednia (3 szt.), hortensja ogrodowa (7 szt.), 
magnolia (1 szt.), bluszcz pospolity (40 szt.), róża 
parkowa (150 szt.), róża okrywowa "Fairy dance" (30 
szt.), róża okrywowa "Albarose" (30 szt.), wyczyniec 
łąkowy (40 szt.), hibiskus (40 szt. ), rajgras wyniosły (40 
szt.), malwa (30 szt.), malina właściwa (15 szt.), 
porzeczka czerwona "Rondom" ( 5 szt. ). 
 
 
 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Opis Inicjatywy, osiągnięte cele i rezultaty 

W ramach Inicjatywy wykonano: 
• Zakup ziemi torfowej do zaprawy dołów przy sadzeniu (worek 80 litrów ), zakup 

palików do drzew ( wys.2 metry )  
• Nasadzenie nowych gatunków drzew i krzewów z udziałem firmy - wykonawcy oraz 

wolontariuszy  (uczniowie, rodzice i nauczyciele ) 
• Wykonanie i montaż tablicy informacyjno-edukacyjnej przedstawiającej gatunki drzew 

i krzewów występujących w historycznych wnętrzach ogrodowych  parku.  
• Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej  
       dotyczącej Inicjatywy.  
 
 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Współpraca:  

Lider Inicjatywy współpracował z innymi podmiotami w ramach jej realizacji . 
Rzeszowska Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z siedzibą w 
Przemyślu po zapoznaniu się z założeniami Inicjatywy wydała pozytywną decyzję 
opiniującą na podstawie informacji złożonych przez Lidera dotyczących 
uwarunkowań przestrzeni architektoniczno-środowiskowej , w której podjęto 
działania.  Współpraca polegała na doradztwie z zakresu nowych nasadzeń drzew i 
krzewów. 

 

Opis współpracy z innymi podmiotami,  
mediami, lokalnymi społecznościami 
(doświadczenia) 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Reakcja mieszkańców:   

     Zaangażowanie mieszkańców w działania związane z realizacją 
Inicjatywy oceniamy pozytywnie. Kilka osób dorosłych pomagało 
przy pracach nasadzeniowych. Liczna grupa uczniów również 
pracowała przy nasadzeniach. Mieszkańcy doradzali także w 
zakresie projektu tabliczek informacyjnych dotyczących projektu .  

 

Opis współpracy z innymi podmiotami,  
mediami, lokalnymi społecznościami 
(doświadczenia) 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Sposób zapewnienia trwałości  
efektów Inicjatywy 

Utrzymanie efektów Inicjatywy (jej trwałość ) przewidywana jest poprzez:  
realizację praktycznych zajęć w terenie z uczniami klas I-III oraz klas IV-VII (w 
ramach realizacji treści edukacji przyrodniczej oraz przedmiotów "przyroda" i 
"biologia") obejmujących zagadnienia poznawcze z zakresu gatunków drzew i 
krzewów oraz ochrony i pielęgnacji zabytkowych gatunków. Opiekę nad 
utrzymaniem i estetyką tabliczek informacyjnych sprawują uczniowie - członkowie 
szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody. Trwałość Inicjatywy  zostanie zapewniona 
także z uwagi na planowaną ciągłość realizacji zadań (program rewitalizacji 
obszaru zespołu dworsko-parkowego objętego ochroną  konserwatorską ).  

 

 

 

 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

 

Opinia/doświadczenia nt. zrealizowanej 
Inicjatywy i Projektu 

• Czy Lider jest zadowolony z przeprowadzonej Inicjatywy ???   

      ZDECYDOWANIE TAK  

• Problemy:  

   Możliwe minimalne ryzyko zagrożenia dewastacją  nasadzonych drzew i krzewów 

• Opinia: 

 Lokalna społeczność doceniła podjęte prace oceniając je jako wysoce zasadne z 
punktu widzenia wstępnych działań w zakresie rewitalizacji zespołu dworsko - 
parkowego przy szkole. Nasadzenia umożliwią w dalszej perspektywie wykorzystanie 
przestrzeni parku w zakresie rekreacji i wypoczynku mieszkańców Zgłobnia i 
odwiedzających to miejsce gości.  

 

 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

INICJATYWA 4 : Zielona Klasa 
skarbnicą wiedzy o przyrodzie 

• Lider: Mariusz Toton 

• Miejsce realizacji inicjatywy: Klęczany 

• Okres realizacji inicjatywy: II – III kw. 2017 r. 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Opis Inicjatywy, osiągnięte cele i rezultaty 

W ramach Inicjatywy wykonano: 
 
• ścieżkę sensoryczną, 
• mały ogródek ziołowy, 
• mini ogród meteorologiczny, 
• zamontowano  budki lęgowe i karmniki  
     dla ptaków oraz ule dla pszczół  

 
 

 
 



Przed realizacją Inicjatywy 



W trakcie realizacji Inicjatywy 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

• uzyskanie poparcia lokalnych władz samorządowych 

• zgoda Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Maksymiliana 
Kolbe na realizację inicjatywy 

 

 

 

Opis współpracy z innymi podmiotami,  
mediami, lokalnymi społecznościami 
(doświadczenia) 

Sposób zapewnienia trwałości  
efektów Inicjatywy 

Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Stara Galicja” będzie 
odpowiadało za trwałość i utrzymanie efektów rzeczowych 

inicjatywy.  



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

INICJATYWA 5: Rewitalizacja zieleni 
związanej z zabudową dworską na 
terenie gminy Lubaczów 

• Lider: Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Baszni 
Dolnej 

• Miejsce realizacji inicjatywy: Huta Kryształowa, 
Piastowo, Krowica Sama 

• Okres realizacji inicjatywy: X/2016 – VI/2017 r.  



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Opis Inicjatywy, osiągnięte cele i rezultaty 

W ramach Inicjatywy wykonano: 
 nasadzenie sadzonek lipy drobnolistnej w Hucie 

Kryształowej i Piastowie, 
 zabiegi pielęgnacyjne drzew w Krowicy Samej 

 
 

 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

 uzyskanie poparcia lokalnych władz samorządowych 

 zgoda Gminy na realizację inicjatywy 

 pomoc mieszkańców, w tym młodzieży szkolnej przy 
sadzeniu drzew 

Opis współpracy z innymi podmiotami,  
mediami, lokalnymi społecznościami 
(doświadczenia) 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Sposób zapewnienia trwałości  
efektów Inicjatywy 

Gmina Lubaczów  będzie 
odpowiadała za trwałość i 

utrzymanie efektów rzeczowych 
inicjatywy.  



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

INICJATYWA 6 : Na ratunek 
pszczołom w Beskidzie Niskim 

• Lider: Bogdan Płóciennik 

• Miejsce realizacji inicjatywy: Zawadka Rymanowska 

• Okres realizacji inicjatywy: I – VI/2017 r. 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Opis Inicjatywy, osiągnięte cele i rezultaty 

W ramach Inicjatywy: 
  przygotowano teren oraz wykonano ogrodzenie, 
 utworzono pokazową pasiekę składającą się z 10 uli, 
 został przeprowadzony instruktaż zasiedlania uli rojami pszczelimi dla lokalnej 

społeczności,  
 zakupiono sprzęt niezbędny do obsługi uli. 

 
 

 
 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

 Uzyskanie poparcia lokalnych władz samorządowych 

  Zgoda Gminy na realizację inicjatywy 

Współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi 
Karpackiej „Karpatka” 

  Krzysztof Bałon (warsztaty) 

 

 

 

Opis współpracy z innymi podmiotami,  
mediami, lokalnymi społecznościami 
(doświadczenia) 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Sposób zapewnienia trwałości  
efektów Inicjatywy 

Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Wsi 
Karpackiej „Karpatka” 
będzie odpowiadało za 
trwałość i utrzymanie 
efektów rzeczowych 
inicjatywy.  



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

INICJATYWA 7: Odtworzenie miododajnego i 
wymarłego drzewostanu z rekultywacją 
terenów zielonych z nasadzeniem kwiatów 
długo kwitnących w sołectwie Łętownia  

• Lider: Tadeusz MISIAK 

• Miejsce realizacji inicjatywy: Łętownia (pow. 
Leżajsk) 

• Okres realizacji inicjatywy:  
od X/2016r. – IX/2017r. 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Opis Inicjatywy, osiągnięte cele i rezultaty 

W ramach Inicjatywy wykonano: 
Wykarczowano zakrzaczenia i usunięto stare drzewa (olchy) na działce gminnej 
w centrum wioski. Zniwelowano teren , poprzez nawiezienie nowego podłoża. 
Zasiana została trawa, oraz zasadzone różnego rodzaju kwiaty długo kwitnące. 
W centralnej części działki zainstalowany został stół z ławkami. Zostało również  
dokonane nasadzenie drzew i krzewów. Posadzone zostały lipy, oraz wyginięte 
już całkowicie w naszych okolicach krzewy kłokoczki. Działka należąca do UMiG 
Nowa Sarzyna położona w centrum wioski ,,dostała nowe życie”. Bardzo wielu 
mieszkańców Łętowni,  podziwia wykonaną pracę, patrząc z niedowierzaniem, 
że ,,z takiego  dziadostwa można uczynić tak fajne miejsce”. Głównym celem, 
było założenie, że w zaniedbanych miejscach można stworzyć całkiem miłe 
ostoje spokoju i relaksu. Cel osiągnął zamierzenie. Rada Sołecka podjęła 
decyzję, że w przyszłym roku (2018) część środków z Funduszu Sołeckiego 
przeznaczy na renowację sąsiednich działek. 



Przed realizacją Inicjatywy  



W trakcie realizacji Inicjatywy 



Po realizacji Inicjatywy 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Współpraca:  

Tadeusz Misiak, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, 
Przedszkole Samorządowe w Łętowni, Szkoła Podstawowa w 
Łętowni, sąsiedzi rekultywowanej działki  

 

Reakcja mieszkańców:   

• Podziw i zadowolenie 

Opis współpracy z innymi podmiotami,  
mediami, lokalnymi społecznościami 
(doświadczenia) 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Sposób zapewnienia trwałości  
efektów Inicjatywy 

Dbałość o drzewostan i kwiatostan przez Urząd Miasta i 
Gminy Nowa Sarzyna, poprzez pielęgnację roślin zlecone 
firmie komunalnej, oraz pracownikom interwencyjnym. 
Dozór terenu przez lidera inicjatywy, oraz sąsiadów działki. 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Opinia/doświadczenia nt. zrealizowanej 
Inicjatywy i Projektu 

• Czy Lider jest zadowolony z przeprowadzonej Inicjatywy ???   

      TAK 

• Problemy:  

• Raczej BRAK 

• Opinia: 

     Wspaniały program pomocowy, pozwalający dokonać wielu zmian w 
otoczeniu i życiu codziennym na lepsze. Brak wkładu własnego,  pozwala na 
realizację zadań, które prawdopodobnie nigdy by nie zostały wykonane. 
Wystarczy dobry pomysł, samozaparcie i chęć do działania. 

 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

INICJATYWA: 8 
 „NATURALNIE, KULTURALNIE, 
LOKALNIE” 

• Lider: Ośrodek Kultury w Wiśniowej 

• Miejsce realizacji inicjatywy: Wiśniowa 

• Okres realizacji inicjatywy:  
                                 1.01.2017 – 30.09.2017 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Opis Inicjatywy, osiągnięte cele i rezultaty 

W ramach Inicjatywy wykonano: 
- 2 potrójne budki lęgowe dla jerzyków 
- warsztaty instruktażowe z budowania ww. budek dla 20 uczestników 
- drewniana altana ze stołem i ławkami 
- drewniane stojaki na rowery 
- zieleniec przy altanie 
 
 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

 

Współpraca:  

Gmina Wiśniowa, Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniowej, Fundacja 
Cherry Home 

Reakcja mieszkańców:   

W końcu jest miejsce, żeby usiąść; piękna altana; wizytówka Wiśniowej; 
pierwszy raz w życiu mój syn miał wkrętarkę w ręku i spodobało mu się! 
• (wyznanie młodego psychopaty!) 

Opis współpracy z innymi podmiotami,  mediami, 
lokalnymi społecznościami (doświadczenia) 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Sposób zapewnienia trwałości  
efektów Inicjatywy 

- Dbanie o czystość i porządek przez pracowników Ośrodka Kultury 

- Założenie monitoringu 

- Organizowanie rajdów rowerowych 

- Organizowanie warsztatów z zakresu ochrony środowiska 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

 

Opinia/doświadczenia nt. zrealizowanej 
Inicjatywy i Projektu 

• Czy Lider jest zadowolony z przeprowadzonej Inicjatywy ???   

     TAAAAAK!  

• Problemy:  

     Żadnych 

• Opinia: 

     Miejsce do siedzenia z dachem nad głową oraz z zagospodarowanym zieleńcem  
w centrum Wiśniowej było bardzo potrzebne. Niemniej przydatne są domki dla 
jerzyków ulokowane na ścianie  budynku Ośrodka Kultury. Podnoszenie  
świadomości ekologicznej wśród mieszkańców  rozwija się, aczkolwiek jest wciąż 
konieczne! 
 

 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

INICJATYWA 9: Zasadzenie ostoi 
cosa pospolitego i krzewu kłokoczki 
w sołectwie Łukowe 

• Lider: Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowem 

• Miejsce realizacji inicjatywy:  sołectwo Łukowe/ gm. Zagórz 

• Okres realizacji inicjatywy: II-III kw. 2017 r. 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Opis Inicjatywy, osiągnięte cele i rezultaty 

W ramach Inicjatywy: 
 zasadzono ostoję cisa pospolitego i krzewu kłokoczki, 
 Wykonano tablicę informacyjną.  
 
Cis pospolity jest niezwykle cennym gatunkiem, osiągającym żywotność ponad 1000 lat. 
Kiedyś na ziemiach polskich był drzewem pospolitym, ale od tamtego czasu upłynęło już 
ponad siedem wieków. Obecnie cis pospolity w naszych lasach jest już rzadkością. 
Gatunek ten zachował się jedynie w rezerwatach  i nielicznych izolowanych miejscach. 
Podlega on ścisłej ochronie gatunkowej w miejscach naturalnego 
występowania. Podobnie jest z kłokoczką, która jest dziś krzewem bardzo rzadko 
spotykanym. Potrzeba realizacji inicjatywy wynika z możliwości odtworzenia i 
wzbogacenia środowiska naturalnego w gatunki które dawniej występowały liczniej. Cel 
jakim jest zwiększenie potencjału ekologicznego, edukacyjnego i turystycznego w 
miejscowości Łukowe został osiągnięty 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

STAN: przed realizacją 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

STAN: po realizacji  



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Współpraca: Miasto i Gmina Zagórz 

Gmina Zagórz była niezwykle pomocna przy realizacji inicjatywy, dzieląc się swoją 
wiedzą i doświadczeniem. Przedmiotem współpracy było podejmowanie działań 
polegających na odbudowie stanu populacji zagrożonych gatunków drzew, 
udostępnieniu terenu na którym nasadzono sadzonek cisa pospolitego i kłokoczki 
oraz postawienie tablicy informacyjnej. 

Reakcja mieszkańców:   

Mieszkańcy Łukowego bardzo pozytywnie ocenili realizowane przedsięwzięcie. 

 

Opis współpracy z innymi podmiotami,  
mediami, lokalnymi społecznościami 
(doświadczenia) 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Sposób zapewnienia trwałości  
efektów Inicjatywy 

Po zakończeniu realizacji projektu sadzonki zostaną zachowane w należytej 
staranności, dbając o ich odpowiedni wzrost. Wykonywane będzie szereg prac 
które w tym pomogą. Najważniejsza jest w początkowym okresie pięcioletnia 
pielęgnacja uprawy, która polegać będzie na wykaszaniu traw, spulchnianiu gleby, 
ograniczeniu wzrostu konkurencyjnej roślinności, poprawianiu formy drzew, 
usuwaniu lub hamowaniu wzrostu niepożądanych domieszek, usuwaniu 
wadliwych przyrostów i przedrostów. W uzasadnionych przypadkach usuwane 
będą drzewka i krzewy chore, obumierające i obumarłe. Kontrolowany będzie 
stan ogrodzenia aby chronić sadzonki przed dziką zwierzyną.  



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

 

Opinia/doświadczenia nt. zrealizowanej 
Inicjatywy i Projektu 

• Czy Lider jest zadowolony z przeprowadzonej Inicjatywy ???   

Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowem jest zadowolona z przeprowadzonej 
inicjatywy.  

• Problemy:  

 Nie stwierdzono żadnych problemów.  

• Opinia: 

Realizacja inicjatywy pozwoliła na stworzenie nowego siedliska przyrodniczego i 
ostoi gatunków niezwykle cennych, rzadko występujących na tym terenie, wraz z 
zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków, zwiększenie populacji cisa oraz 
zachowanie puli genowej. Inicjatywa ta będzie kolejną możliwością 
pokazania atrakcyjności przyrodniczej Gminy Zagórz, która znajduje się na terenie 
chętnie odwiedzanym przez turystów.  

 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

INICJATYWA 10 : Wyznaczenie ekoszlaku 
i budowa czatowni ornitologicznych we 
wsi Gorajec 

• Lider: Stowarzyszenie Folkowisko  

  Marcin Piotrowski 

• Miejsce realizacji inicjatywy: 

Gorajec  

 (wieś z 37 mieszkańcami)  

• Okres realizacji inicjatywy:  

     IV – IX 2017 r.  



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Opis Inicjatywy, osiągnięte cele i rezultaty 

W ramach Inicjatywy wykonano: 
 

- 2 czatownie ornitologiczne 
 

- wytyczono szlak po miejscowości 
 

- zebrano śmieci zalegające teren wsi.  
 
 
 



Przed realizacją Inicjatywy 



W trakcie realizacji Inicjatywy 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Współpraca:  

Rada Sołecka, Sołtys wsi Gorajec (Henryk Nienajadło), Urząd MiG 
Cieszanów, Szkoła Podstawowa w Cieszanowie.  

Media: Nad Brusienką, elubaczów, horyniec.info 

 

Reakcja mieszkańców:   

Mieszkańcy miejscowości w pełni wsparli projekt, część prac wykonano 

w ramach czynu społecznego. Rada sołecka z własnych środków pokryła 

geodezyjne i planistyczne koszty  związane z projektem 

 

Opis współpracy z innymi podmiotami,  
mediami, lokalnymi społecznościami 
(doświadczenia) 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Sposób zapewnienia trwałości  
efektów Inicjatywy 

Pomiędzy czatowniami wyznaczony został ekoszlak, dodatkowo 
ustawiono 5 tablic z interaktywnymi zadaniami dla odwiedzających 
miejscowość.  Podjęto współpracę ze Szkołą Podstawową w Cieszanowie 
i ustalono harmonogram jesiennych zajęć edukacyjno warsztatowych z 
wykorzystaniem infrastruktury czatowni (pierwsze zajęcia odbędą się w 
dniach 4-5 X). Dodatkowo związek gmin powiatu lubaczowskiego 
wyposaży czatownie w 30 kompaktowych lornetek, które umożliwią 
realizację zajęć edukacyjnych z grupami do 30 osób.   



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Opinia/doświadczenia nt. zrealizowanej 
Inicjatywy i Projektu 

• Czy Lider jest zadowolony z przeprowadzonej Inicjatywy ???   

      Tak, inicjatywa zmobilizowała do działania lokalną społeczność i zapewniła 
miejscowości nową atrakcję, z której korzystać mogą zarówno miejscowi jak i 
przyjezdni 

• Problemy:  

     Największym problemem była nieterminowość prowadzonych prac projektowych i 
budowlanych, spowodowana głównie umiejscowieniem czatowni w terenie 
„dziewiczym” geodezyjnie i trudnym do prowadzenia prac budowlanych (podmokłe 
łąki) 

• Opinia: 

   Projekt był trudny do przeprowadzenia, pozwolił jednak osiągnąć zakładane 
rezultaty 

 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

INICJATYWA nr 11: Rozwój, odtworzenie 
i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich 
zieleńców o znaczeniu przyrodniczym”  

• Lider: Przedszkole Miejskie nr 7 w Mielcu 

• Miejsce realizacji inicjatywy: Ogród 
przedszkolny przy przedszkolu 

• Okres realizacji inicjatywy: 1.04.2017-
30.06.2017 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Opis Inicjatywy, osiągnięte cele i rezultaty 

W ramach Inicjatywy wykonano: 
1. Cięcia pielęgnacyjne krzewów i drzew. 
2. Przygotowano powierzchnię pod nasadzenia krzewów – 

wymiana ziemi na ziemię uniwersalną  i do iglaków . 
3. Sadzenie sadzonek – jałowiec, dereń, pęcherznica,  

jałowiec kolumnowy,  buk żywopłotowy, bukszpan, 
forsycja, jaśminowiec, lilak (bez). 

4. Wyłożenie  terenu nasadzeń agrowłókniną i korą. 
5. Zakup narzędzi  potrzebnych do pielęgnacji krzewów. 
6. Wykonanie tablicy informacyjnej. 
 













► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Współpraca:  

1. GREEN SERVICE Robert Morycz – sadzenie sadzonek. 

2.  Firma GZAZ – wykonanie tablicy. 

3. Pszczelarz i ogrodnik – spotkanie z dziećmi. 

4. Ukazanie się artykułu o naszej „Inicjatywie” w lokalnym tygodniku mieleckim 
„Korso” oraz na portalu internetowym  „Hej, Mielec”. 

 

Reakcja mieszkańców:   

Zadowolenie z efektu końcowego, zwracanie uwagi na nie niszczenie krzewów    
podczas zabaw dzieci w ogrodzie, dbanie o estetyczny wygląd ogrodu, uczulenie     
dzieci na poszanowanie własności przedszkolnej, częstsze odwiedzanie ogrodu       
przez dzieci oraz osoby starsze. 

Opis współpracy z innymi podmiotami,  
mediami, lokalnymi społecznościami 
(doświadczenia) 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Sposób zapewnienia trwałości  
efektów Inicjatywy 

Każdy ogród wymaga prac konserwacyjnych:  

1. Podlewanie nowo przyjętych sadzonek. 

2. Okresowe przycinanie wg przewidzianych terminów. 

3. Usuwanie wtórnego przyrostu. 

4. Strzyżenie i stosowanie nawożenia organicznego. 

5. Zapobieganie przed uszkodzeniami wiatru i śniegu. 

6. Biologiczne metody zwalczania szkodników, 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Opinia/doświadczenia nt. zrealizowanej 
Inicjatywy i Projektu 

• Czy Lider jest zadowolony z przeprowadzonej Inicjatywy ???   

     Tak 

• Problemy: niezależne od nas, temperatura ponad 30° C. 

• Opinia: 

     Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola poprzez obsadzenie krzewami poprawiło  
jego estetyczny wizerunek. Ogród będzie pełnił funkcję: 

-Zdrowotną – regeneracja powietrza skażonego nadmiernymi ilościami gazów szkodliwych            
dla organizmu. Pozwoli na tłumienie hałasu , regulowanie stopnia nasłonecznienia, łagodzi 
temperatury powietrza, osłonia przed wiatrami. 

- społeczno-wychowawczą – pozwoli na regenerację  w otoczeniu zieleni, uczy 
poszanowania      jej jako własności społecznej. Dzięki tym działaniom i włączeniu dzieci  do 
pomocy,  poczuły          się  one odpowiedzialne  za środowisko i za działania na jego rzecz. 

- estetyczną – zaspokojenie potrzeb estetycznych dzieci oraz innych osób. 

 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

INICJATYWA 12: 
Tworzymy mini park w Jasionce 

• Lider: Sławomir Guzek – Sołtys Wsi Jasionka 

• Miejsce realizacji inicjatywy: Jasionka, 
Gmina Trzebownisko 

• Okres realizacji inicjatywy:  
01.10.2016 – 30.09.2017 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Opis Inicjatywy, osiągnięte cele i rezultaty 

W ramach Inicjatywy wykonano: 
- uporządkowano i zagospodarowano teren zdewastowany 

w wyniku budowy sieci kanalizacyjnej  
- zasadzono łącznie 150 drzew (olcha, wierzba, klon, buk, 

miłorząb, jesion, lipa, dąb, brzoza, platan)  
- utworzono mini park, jako miejsce rekreacyjno-

wypoczynkowe, które w przyszłości będzie doskonałym 
korytarzem migracyjnym dla owadów, ptaków  
i nietoperzy. 

 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Przed i po realizacji 







► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Współpraca:  

W ramach realizacji zadana Lider inicjatywy współpracował z członkami Rady 
Sołeckiej Jasionki, którzy w ramach wolontariatu pomagali podczas prac 
przygotowawczych jak również podczas sadzenia drzew, montażu siatek 
ochronnych, palików. Natomiast członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Jasionce wsparli lidera przy podlewaniu drzew po nasadzeniu  
i w trakcie upałów.  

Reakcja mieszkańców:   

Lokalna społeczność wykazała zaangażowanie w działania związane  
z realizacją Inicjatywy. Przy pracach pomocniczych aktywnie  
uczestniczyło łącznie 15 osób. 

 

Opis współpracy z innymi podmiotami,  
mediami, lokalnymi społecznościami 
(doświadczenia) 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Sposób zapewnienia trwałości  
efektów Inicjatywy 

Lider inicjatywy we współpracy z mieszkańcami miejscowości 
będzie dbał o utrzymanie należytego stanu w mini parku,  
aby zapewnić dogodne warunki do korzystania mieszkańcom.  
Prace porządkowe będą polegać głównie na dbaniu o czystość  
w mini parku, koszeniu trawy, grabieniu liści oraz pielęgnacji 
drzew.  
W parku będą sukcesywnie dokonywane kolejne nasadzenia 
drzew w ramach organizowanych akcji wspierających tworzenie 
mini parku.  
We współpracy z dyrekcją szkoły zostaną zorganizowane konkursy 
plastyczne i lekcje przyrody w terenie.  



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Opinia/doświadczenia nt. zrealizowanej 
Inicjatywy i Projektu 

• Czy Lider jest zadowolony z przeprowadzonej Inicjatywy ???   

      TAK, bardzo    

• Problemy: Warunki pogodowe 

• Opinia: 

     Dzięki realizacji projektu utworzono miejsce rekreacyjno-
wypoczynkowe, z którego z chęcią korzystają mieszkańcy. Miejsce 
nabrało estetycznego wyglądu. W opinii mieszkańców utworzenie parku 
było korzystną inwestycją. W przyszłości będziemy szukać możliwości 
pozyskania środków na rozszerzenie naszej inicjatywy. 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

INICJATYWA 13: 
Wspólnie dla drzew 

• Lider: Maria Rzucidło  – Sołtys Wsi  
Nowa Wieś 

• Miejsce realizacji inicjatywy: Nowa Wieś, 
Gmina Trzebownisko 

• Okres realizacji inicjatywy:  
01.10.2016 – 30.09.2017 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Opis Inicjatywy, osiągnięte cele i rezultaty 

W ramach Inicjatywy wykonano: 
- zrewitalizowano pas drogowy położony w Nowej Wsi, 

gmina Trzebownisko, zdewastowany w wyniku budowy 
autostrady 

- teren oczyszczono z gruzu, kamieni i chwastów 
- zasadzono łącznie 51 lip o wysokości 2,5 – 3 m  
- szpaler lipowy za kilka lat stanie się korytarzem 

migracyjnym dla owadów, ptaków i nietoperzy. 
 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Przed i po realizacji 





► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Współpraca:  

W ramach realizacji zadana Lider inicjatywy współpracował  

z członkami Rady Sołeckiej Nowa Wieś, którzy w ramach wolontariatu 
pomagali podczas prac przygotowawczych jak również podczas 
sadzenia drzew, montażu siatek ochronnych i palików. Natomiast 
członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej wsparli lidera przy 
podlewaniu drzew po nasadzeniu i w trakcie upałów. 

Reakcja mieszkańców:   

Lokalna społeczność wykazała zaangażowanie w działania związane  
z realizacją Inicjatywy. Przy pracach pomocniczych aktywnie  
uczestniczyło łącznie 12 osób. 

 

Opis współpracy z innymi podmiotami,  
mediami, lokalnymi społecznościami 
(doświadczenia) 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Sposób zapewnienia trwałości  
efektów Inicjatywy 

Lider inicjatywy we współpracy z mieszkańcami miejscowości 
będzie dbał o utrzymanie należytego stanu alei drzewostan. 

Pielęgnacją i przeglądami drzew będą się zajmować członkowie 
Rady Sołeckiej oraz członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Nowej Wsi. W przypadkach trudnych będziemy korzystać  

z pomocy ogrodników i sadowników zamieszkujących na terenie 
wsi. 
 
We współpracy z dyrekcją szkoły zostaną zorganizowane konkursy 
plastyczne i lekcje przyrody w terenie.  



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

 

Opinia/doświadczenia nt. zrealizowanej 
Inicjatywy i Projektu 

• Czy Lider jest zadowolony z przeprowadzonej Inicjatywy ???   

      TAK, bardzo    

• Problemy: Warunki pogodowe 

• Opinia: 

     Dzięki realizacji projektu miejsce nabrało estetycznego wyglądu.  

W opinii mieszkańców utworzenie alei było korzystną inwestycją.  

W przyszłości będziemy szukać możliwości pozyskania środków na 
rozszerzenie naszej inicjatywy. 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

INICJATYWA  nr 14 :  
Zielony zakątek edukacji i integracji 

• Lider: Renata Śliwa 

• Miejsce realizacji inicjatywy:  
Publiczne Przedszkole Nr 2 im. J. Korczaka  
                                           w Sędziszowie Młp. 

• Okres realizacji inicjatywy:   
              XI 2016 – IX 2017 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

     Opis Inicjatywy, osiągnięte cele i rezultaty 

W ramach Inicjatywy przeprowadzono: 
 
  Akcję informacyjną wśród społeczności lokalnej, instytucji współpracujących  
            z przedszkolem, utworzono zakładkę na stronie internetowej przedszkola 
  Zebranie dla rodziców, nauczycieli i personelu obsługowego 

 
 Przedszkolny konkurs plastyczny  
     pt: „WYMARZONY ZAKĄTEK EDUKACJI  
                I INTEGRACJI  W OGRODZIE  
                        PRZEDSZKOLNYM” 
      
    Praca plastyczna, która zajęła I miejsce   
           stanowi tło plakatu promującego  
                       realizowany projekt 



 Warsztaty instruktażowe  dla dzieci  z budowy karmników, poidełek  
                                          i budek lęgowych dla ptaków 

 Przedszkolny konkurs piosenki  
                   ekologicznej  inspirowany  
                              odgłosami  przyrody 

 Zajęcia dydaktyczne przeprowadzone w poszczególnych grupach i miesiącach  
   w oparciu o autorskie scenariusze zajęć nauczycielek nt. ochrony środowiska  
                        – korzyści i zagrożenia 



 Wycieczka starszaków  
          do Parku Krajobrazowego   
              Buczyna w Górze Ropczyckiej 

 Przedszkolny konkurs plastyczny  
                   pt: „ZWIERZĄTKA I ROŚLINY W OGRODZIE  PRZEDSZKOLNYM” 
Wystawa pokonkursowa prac plastycznych w MGOK w Sędziszowie Młp. 



W ramach Inicjatywy wykonano:    
           zagospodarowanie małej architektury zgodne z projektem  

  na niewykorzystanym dotychczas  terenie w ogrodzie przedszkolnym,  
     od strony północnej, na którym znajduje się: 
 
 PERGOLA - miejsce do organizowania zajęć edukacyjnych o tematyce 
ekologicznej oraz do prowadzenia badań i obserwacji meteorologicznych  
z wykorzystaniem STACJI METEOROLOGICZNEJ.  

Altanę okalają nasadzenia w postaci krzewów pnących, które kiedyś pełnić 
będą funkcję ochronną, zadaszenia przed nadmiernym nasłonecznieniem  
dla małych odkrywców, a dla ptaków źródło pożywienia. 



  ŚCIEŻKA DOZNAŃ SENSORYCZNYCH - powstała pomiędzy wyspami 
utworzonymi z ziół, traw, zbóż, kwiatów i krzewów oraz kamieni. Prowadzenie  
w ogrodzie hodowli i obserwacji różnorodnych roślin, pielęgnacja rabatek 
kwiatowych, roślin w skalniaku, uprawianie  ziół, aromaterapia, dokarmianie 
ptaków  i ich obserwacja w znacznym stopniu przyczyni się do wzrostu u dzieci 
odpowiednich zachowań wobec przyrody.  

Wędrówki  dzieci boso pomiędzy  
klombami przyczynią się do poznania 
różnorodności materiałów, rozwoju 
ich koordynacji, równowagi, będą 
stymulować receptory znajdujące się  
w stopach, dostarczać wrażeń 
dotykowych. 

Ścieżka pomoże dzieciom bliżej poznać różne gatunki drzew, krzewów i bylin, 
obserwować ich poszczególne etapy rozwoju oraz zmiany zachodzące  
w różnych porach roku.  



ŁAWECZKI  
– miejsce na odpoczynek      

    dla dzieci i rodziców,  
a także punkt wspólnych  

     spotkań i integracji  
   społeczności lokalnej 

  TABLICE INFORMACYJNE  
      – dotyczące realizacji  
                  projektu 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Współpraca:  
     Podjęto współpracę z następującymi podmiotami: 
•  Urząd Miejski Sędziszowa Małopolskiego - konsultacje dotyczące warunków  
               realizacji projektu 
• Zespól Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach -  pomoc w przygotowaniu  
          terenu do realizacji projektu, 

 
 

 

Opis współpracy z innymi podmiotami,  
mediami, lokalnymi społecznościami 
(doświadczenia) 



• Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami  

                                Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Młp. – prelekcja dla dzieci 
 
• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sędziszowie Młp. 
    – zaproszenie dzieci do udziału  w prelekcjach, pogadankach,  konkursach  
 
 
 
•   Nadleśnictwo Głogów  
      - spotkanie z leśnikiem  
    pogadanka dla  grup  
    szkolno - przedszkolnych 

 
 
 
 
 
 
 



•  Mistrz Pszczelarstwa Pasieka „Boża iskierka”- spotkanie - wzbogacenie wiedzy                  

                                   dzieci nt. życia owadów, degustacja miodu  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
•  Wydział Leśnictwa, Rolnictwa  

          i Ochrony Środowiska w Starostwie   
                 Powiatowym w Ropczycach  
       - spotkanie z dyrektorem - pogadanka    
                   „Ekologia w przedszkolu” 
 

  



• Pasjonat świata fauny - Egzotyczny świat motyli w przedszkolu -  

spotkanie z etymologiem, pokaz żywych motyli - wzbogacenie wiedzy nt. 
życia owadów,  uwrażliwienie na ich piękno 

 
 
 

   
 
 
 
•  Środowisko lokalne 
 
              
 
 
 
a) zbiórka makulatury 
     



 b) udział rodziców i mieszkańców w „Pokazie mody ekologicznej”  
                 w nowo powstającym Zielonym zakątku edukacji i integracji 



c) Rada Rodziców - uwzględnianie sugestii, rad, propozycji  w związku  
z realizacją projektu, pomoc w poszczególnych zadaniach  
- organizacja spotkań z ludźmi z pasją: pszczelarz, leśnik, etymolog, ekolog;   
- wykonanie projektu 3  tablic, plakatu reklamującego projekt 



Reakcja mieszkańców:  

 
Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci, rodziców, 
środowiska lokalnego, personelu i władz miasta. 
Szczególnie najbliższe środowisko z dużym zainteresowaniem przyjęło 
realizację  projektu. Aktywność  polegała na ukazaniu swoich oczekiwań 
względem tego miejsca /dostępność, możliwość korzystania ze sprzętu/ oraz 
jako głos doradczy. 
Mieszkańcy z pełną aprobatą odnosili się do podjętych działań.  

 
W trosce o zachowanie estetyki,  ładu i porządku Zarząd Osiedla doposażył 
„Zielony zakątek edukacji i integracji” o ozdobny kosz na śmieci. 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Sposób zapewnienia trwałości  
efektów Inicjatywy 

„Zielony zakątek edukacji i integracji” będzie utrzymany poprzez: 

• systematyczne pielęgnowanie, zabezpieczania na okres zimowy, konserwację 
sprzętu, kontrolę stanu technicznego.  

• Powołanie zespołu pracowników odpowiedzialnych za poszczególne 
działania, włączanie najstarszych grup wiekowo dzieci – dyżurnych / trwające 
przez poszczególne pory roku/.  

• Systematyczne wzbogacanie o nowe nasadzenia, okazy i naturalne materiały 
przyrodnicze. 

• Wprowadzenie tradycji dokonywania nasadzeń  drzew, krzewów, bylin  przez 
absolwentów przedszkola zapewniając ich identyfikację. 
 •  Współpracę z Zespołem Szkół Agro- Technicznych w Ropczycach - celem  
 konsultacji i fachowej  opieki nad Zielonym Zakątkiem….  

•  Zakup narzędzi ogrodniczych dla dzieci. 



•   Kontynuowanie rozwijania wśród dzieci umiejętności rozpoznawania  
    i pielęgnowania roślin oraz dbania o zwierzęta. 

•  Wyrabianie u dzieci umiejętności wielozmysłowego poznawania świata  
      przyrody szczególnie podczas zajęć w Zielonym zakątku edukacji i integracji  

    Pierwsze zajęcia przeprowadzone w nowym  
                      Zielonym zakątku edukacji i integracji ,  
                                          które mamy zamiar systematycznie prowadzić 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

Opinia/doświadczenia nt. zrealizowanej 
Inicjatywy i Projektu 

• Czy Lider jest zadowolony z przeprowadzonej Inicjatywy ???   

Zagospodarowanie niewykorzystanego dotychczas terenu wpłynęło  
na podniesienie wizerunku placówki w środowisku, poprawę estetyki  
i funkcjonalności otoczenia. Inicjatywa przyczyniła się do kształtowania u dzieci 
postaw ekologicznych poprzez stosowanie atrakcyjnych form edukacji.  
Zielony zakątek edukacji i integracji dostarczy przedszkolakom wiele okazji  
do bezpośredniego działania, poszerzając ich wiedzę i umiejętności w zakresie 
wielozmysłowego poznania otaczającej przyrody. Jest również miejscem 
spotkań mieszkańców, pogłębiając i zacieśniając tym samym więzi społeczne.  
 

•    Problemy:  
 Brak 



• Opinia: 
W trakcje realizacji projektu otrzymywałam fachową i  merytoryczną pomoc  
ze strony Pracowników Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji 
Podkarpacia „Pro Carpathia”. 
 
Realizacja inicjatywy stała się zalążkiem do pozyskiwania kolejnych środków, 
które posłużą do zagospodarowania pozostałej części ogrodu. Potrzeby  
i plany są ambitne – niezagospodarowany ogród przedszkolny daje wiele 
możliwości zmiany go w sposób najefektywniejszy (ścieżka zdrowia, 
nasadzenia, zielony żywopłot, nowe urządzenia terenowe, piaskownice, 
zaplecze gospodarcze).  



Otoczenie przedszkola przed realizacją projektu…  



….  Po realizacji projektu    



Pięknie zagospodarowany teren w ogrodzie przedszkolnym…  



Dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę  

… jako miejsce wypoczynku, edukacji i codziennego kontaktu z przyrodą 



► Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia” 

DZIĘKUJEMY ZA PODJĘCIE DZIAŁAŃ  
NA RZECZ ŚRODOWISKA, 
ZAANGAŻOWANIE W REALIZACJĘ 
INICJATYWY,  
POŚWIĘCONY CZAS 
I WSPÓŁPRACĘ! 
 - Zespół Zielonego Podkarpacia 


