
                             

Projekt grantowy „Zielona śpiewająca wyspa” w Szkole Podstawowej w Czarnej 

Sędziszowskiej im. ks. Wł. Świdra. 

 20 lutego 2014 r. w Urzędzie Wojewódzkim odebraliśmy grant w wysokości 9 825 zł 

z rąk Pana Ryszarda Ryby - dyrektora Tarnowskiego oddziału firmy Operator Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. i Pani Katarzyny Lech - Winiarz z-cy dyrektora ds. 

certyfikacji i funduszy europejskich w Urzędzie Wojewódzkim. Ponadto na spotkaniu byli 

Lech Kotkowski  dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Rzeszowie oraz Katarzyna Dytrych - Fundacja Nasza Ziemia z siedzibą                           

w Warszawie. 

 Od lutego 2014 w szkole rozpoczynają się działania związane z projektem grantowym 

finansowanym przez „Fundusz Naturalnej Energii”. Projekt będzie  trwał do 20 lipca 2014r. 

 

 Projekt składa się z dwóch obszarów. Pierwszy to szerokie działania edukacyjno - 

informacyjne nt. gradacji  źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem szkodliwości 

wynikłych ze spalania substancji i materiałów toksycznych i potrzeby inwestycji w zieloną 

energię  - gaz. 

 Drugi obszar to konkretne działania mające na celu zapobieganie degradacji lokalnego 

środowiska naturalnego i jego odnowę: zagospodarowanie miejscowego zamkniętego 

wysypiska śmieci na odbudowę fauny i flory charakterystycznej dla podkarpacia.  

 Bezpośredni uczestnicy projektu to uczniowie 178 i ich rodzice. Pośredni uczestnicy to 

uczniowie i mieszkańcy gminy Sędziszów Młp., powiatu ropczycko - sędziszowskiego                        

i podkarpacia.  

 Efekty programu to przywrócenie rodzimej fauny i flory na terenie po wysypisku, 

zasadzenie drzew na terenach powyrobiskowych w Czarnej. Zwiększenie kompetencji 

kluczowych uczestników bezpośrednich i pośrednich projektu w zakresie zrównoważonego 

rozwoju związanego z wykorzystaniem energii z odnawialnych źródeł.  

 Dotacja zostanie przeznaczona na akcje informacyjne i promocję projektu, zakup 

materiałów do realizacji zajęć z uczestnikami projektu, zakup nagród w konkursach 

promujących projekt, opłata za wynajem autokaru do zakładów: gazowego i segregacji 

odpadów i PBN, zakup materiałów na stroje podczas Pikniku Zielonej Energii. 

Najważniejsze działania: 

 Budowa posypów, karmników w tym heskiego i bieżące dokarmianie ptactwa 

zimującego na terenie byłego wysypiska śmieci oraz w okolicy szkoły. 

 Spotkanie uczniów szkoły z ornitologiem Józefem Cioskiem– uświadomienie 

potrzeby ochrony i dokarmiania ptaków oraz zakładania remiz. 

 Spotkania w terenie z leśniczym w celu dokarmiania zwierząt leśnych. 

 

 Bieżąca prezentacja w formie kącika grantowego poszczególnych działań dla klientów 

szkoły i mediów. Propagowanie i promowanie działań już wykonanych, 

przedstawianie efektów pracy uczestników projektu. 



                             

 Informacja nt. poszczególnych działań projektowych: w TV Sędziszów, pismach: 

Biuletynie Sędziszowskim, Głosie Powiatu, Reporterze, na stronach internetowych szkoły, 

gminy, youtube. 

 Organizacja zbiórek elektrośmieci, makulatury i nakrętek plastikowych we współpracy              

z firmami posiadającymi uprawnienia w celu recyklingu odpadów domowych i ochrony przed 

trafieniem niebezpiecznych śmieci do ekosystemu. 

 Urządzenie "Zielonej Śpiewającej Wyspy" na wydzierżawionym terenie po byłym 

wysypisku śmieci w celu podtrzymania środowiska naturalnego poprzez przywrócenie 

miejscowej fauny i flory charakterystycznej dla Podkarpacia. Działania w terenie. 

 Sprzątanie  okolicznych lasów i terenów wokół akwenów wodnych – działania 

praktyczne w terenie mające na celu podniesienie świadomości konieczności dbałości                      

o środowisko naturalne. 

 Wykonanie nasadzeń rodzimymi gatunkami drzew na terenach poeksploatacyjnych 

miejscowej żwirowni we współpracy z Nadleśnictwem w Głogowie Małopolskim. Działania 

w terenie w celu przywrócenia równowagi ekosystemu. 

  Organizacja i przeprowadzenie wojewódzkiego konkursu "Leśne opowieści". Forma 

konkursu plastyczna i literacka dla uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych w 

województwie podkarpackim w celu propagowania postaw proekologicznych. 

 Organizacja wycieczki dla najaktywniejszych 45 uczniów uczestników projektu do 

zakładu gazowego w Krzywej w celu obserwacji i zdobywania wiedzy na temat  zielonej 

energii –gazu. 

 Wycieczka na wysypisko śmieci Kozodrza zarządzane przez ZUK Ostrów – obserwacja 

terenu składowania odpadów, oczyszczalni odcieku w technologii odwróconej osmozy, 

elektrowni zasilanej biogazem produkowanym z masy złożonych odpadów – uświadomienie 

uczniom co się dzieje z domowymi odpadami i dlaczego warto je segregować.  

 Wycieczka do Bieszczadzkiego  Parku Narodowego – obserwacje w terenie i zdobywanie 

wiedzy na temat ochrony przyrody na Podkarpaciu. 

Organizacja Powiatowego Zielonego Rajdu Rowerowego we współpracy z Lasami 

Państwowymi, Dyrekcją Dróg i Autostrad, Powiatowym Komisariatem Policji w Ropczycach, 

Powiatowym ZOZ-em w Ropczycach relacjonowanym w TV Rzeszów i pozostałych mediach 

w celu kształtowania postaw promujących aktywny wypoczynek na łonie natury                                 

i propagowania idei projektu. 

 Organizacja i przeprowadzenie Pikniku Zielonej Energii, na którym nastąpi prezentacja 

efektów pracy poszczególnych grup realizujących program. Zorganizowanie quizu                                                          

z wykorzystaniem prezentacji i rejestratora odpowiedzi. 

 Piknik adresowany jest dla rodzin z całej gminy. Zaproszone zostaną instytucje, media                 

i osoby deklarujące udział w programie. Piknik zostanie przeprowadzony wspólnie                                

z Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Kultury i Oświaty w Czarnej Sędziszowskiej w celu 

włączenia społeczności lokalnej do współdziałania. 

 

         Zespół ds. realizacji grantu. 

 

 

 


