
 
PROJEKT   

PT. „ZAGRAJ W ZIELONE” 

Dofinansowany ze środków Programu ,,Działaj Lokalnie X” Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju 

Filantropii w Polsce oraz Lokalnej Organizacji Grantowej – 
Stowarzyszenie Centrum Młodzieży ,,Arka” w Radomiu 

zajęcia realizowane od 01.08.2017r. do 30.11.2017r. 

 
Projekt przygotował zespól nauczycieli PSP im. H. Sienkiewicza w Bierwcach                  

w składzie: Małgorzata Jemiołek, Monika Skwirowska, Beata Komorowska, Agnieszka 
Sawościuk. 

Celem głównym projektu był wzrost zaangażowania mieszkańców Bierwiec i okolic          
w życie wsi, ich wzajemna integracja i wykształcenie nawyku współdziałania w realizacji 
konkretnych zadań. Ponadto podniesienie świadomości w zakresie kształtowania postaw 
proekologicznych, a co za tym idzie - współpraca mieszkańców na rzecz dobra wspólnego - 
czystości najbliższego otoczenia. W związku z powyższym przeprowadzono następujące 
działania: 
1.Przygotowano wspólnymi siłami kącik ekologiczny-miejsce spotkań mieszkańców wsi 
Bierwce i okolic: 
-zakupiono drewniany stół i 2 ławki 
-zakupiono grill 
-utworzono międzypokoleniowy ogródek-posadzono kwiaty i krzewy przez uczestników 
projektu 
2.Promowano projekt w środowisku lokalnym poprzez wykonanie plakatów i ulotek 
informacyjnych 
3.Odbyło się spotkanie integracyjne mieszkańców Bierwiec i okolic w kąciku ekologicznym 
-wspólne przygotowano kiełbaski na grilla 
-przeprowadzono pogadankę o zagrożeniach wynikających z zanieczyszczenia najbliższego 
otoczenia i korzyści z segregacji odpadów 
4.Wykonano gazetki informacyjne "Segregacja odpadów" 
5.Przeprowadzono warsztaty ekologiczne dla uczniów kl IV-VII 
-wykonano:ekologiczne stroje  
-ozdobiono przedmioty techniką decoupage 
6.Przeprowadzono Tydzień Ekologiczny 
-w kolejne dni uczniowie zakładali ubrania danego koloru i przynosili inny rodzaj odpadów, 
np. dzień niebieski papier, zielony szkło itp. 
7.Odbyła się selektywna zbiórka odpadów w szkole: 
-akcja ,,Nakrętka dla Kubusia" 
-zbiórka zużytych baterii, makulatury (kontynuacja tygodnia ekologicznego) 
8.Przeprowadzono konkursy ekologiczne (plastyczny i multimedialny) "Odpady segregujesz-
wiele zyskujesz" 
9.Wspólnie ze Stowarzyszeniem RWBiO zorganizowano Jarmark Ludowy w Bierwcach 
-piknik ekologiczny 
-pokaz mody i konkurs na strój ekologiczny "Drugie życie przedmiotów" 



-konkursy 
-poczęstunek z grilla 
10.Odbyła się wycieczka do Zakładu Utylizacji Odpadów Radkom 
11.Wykonano fotograficzną dokumentację projektu 
W związku z realizacją projektu osiągnięto następujące efekty i korzyści dla społeczności: 
1. Przy naszej szkole powstał kącik ekologiczny wyposażony w drewniany stół, ławki, grill, 
który służy lokalnej społeczności na spotkania, festyny i imprezy ,,pod gołym niebem"                   
w pięknym otoczeniu posadzonych wspólnie roślin 
2. Wspólne gospodarowanie założonym ogródkiem przez następne lata 
3. Mieszkańcy Bierwiec i okolic wzięli udział w spotkaniu integracyjnym  
4. Wzrosła świadomość mieszkańców Bierwiec i okolic w zakresie kształtowania postaw 
proekologicznych 
5. Mieszkańcy wzięli udział w Jarmarku Ludowym współorganizowanym ze 
Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic oraz w Pikniku ekologicznym 
6. Uczniowie wykonali gazetki informacyjne "Segregacja odpadów" 
7. Uczniowie klas IV-VII wzięli udział w warsztatach ekologicznych 
- wykonanie ekologicznych pojemników na odpady 
- wykonanie papieru czerpanego z makulatury 
- wykonanie strojów na konkurs ekologiczny "Drugie życie przedmiotów" 
- ożywienie starych przedmiotów techniką decoupage 
8. Wszyscy uczniowie szkoły zaangażowali się w segregację odpadów podczas akcji Tydzień 
Ekologiczny 
9. Pomogliśmy Kubusiowi (nakrętki), zebraliśmy puszki, baterie, makulaturę 
10. Uczniowie wzięli udział w konkursach plastycznym i multimedialnym 
11.Uczniowie klas IV-VI zobaczyli, jak utylizuje się odpady w Zakładzie Utylizacji Odpadów 
Radkom 
12.Powstała dokumentacja fotograficzna z realizacji projektu 
 


