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Edukacja ekologiczna
Pragniemy pochwali? si?, ?e pozyskali?my kolejny grant, tym razem w wysoko?ci 15 ty? z? z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na II etapowy projekt ekologiczny. I etap
realizowany b?dzie od lutego do czerwca w gimnazjach z terenu gminy, a drugi etap od wrze?nia do grudnia
obejmie m?odzie? szkó? podstawowych. Tematem projektu jest gospodarka wodno-kanalizacyjna. Na bazie
?wietnych ubieg?orocznych do?wiadcze? z projektem dotycz?cym odpadów z plastiku, tym razem przybli?ymy
m?odzie?y temat tak cennego surowca, jakim jest woda oraz losy odpadów p?ynnych pozostaj?cych po jej zu?yciu.
Do ko?ca 2010 roku planujemy zrealizowa? projekt edukacji ekologicznej pt.„Przedstawienie zasad racjonalnej
gospodarki wodno-?ciekowej w?ród uczniów zespo?ów szkó? Gminy Zielonki”.
Planowany projekt b?dzie polega? na przedstawieniu spo?eczno?ci lokalnej (uczniowie szkó? powszechnych
gimnazja klasy I-III SZKO?Y PODSTAWOWE klasy IV-VI) problemów zwi?zanych z gospodarowaniem zasobami
wodnymi w Gminie Zielonki, jak równie? problemów ?wiata zwi?zanych z niedoborem wody pitnej. W tym celu
planuje si? przeprowadzenie cyklu szkole?, w sk?ad których b?d? wchodzi? zaj?cia teoretyczne (3 h lekcyjne), oraz
terenowe (zwiedzanie zak?adu uzdatniania wody oraz oczyszczalni ?cieków, a tak?e wycieczki rowerowe po
terenie Gminy ze zwróceniem uwagi na obiekty i miejsca zwi?zane z gospodark? wodno-?ciekow?.

Dla sprawdzenia i ugruntowania wiedzy przewiduje si? zorganizowanie II edycji mi?dzyszkolnego konkursu o tytu?
M?odego Eko-lidera Gminy Zielonki (w?ród uczestników wybranych w wewn?trznych szkolnych eliminacjach).
Zadanie zostanie rozdzielone na dwa etapy, z których jeden od stycznia 2010 do 10 czerwca 2010 b?dzie dotyczy?
uczniów Gimnazjów z Gminy Zielonki, a nast?pnie do 31 grudnia 2010 Szkó? Podstawowych.

Podstawowe cele projektu:

Zwi?kszenie ?wiadomo?ci w zakresie potrzeby i w?a?ciwych metod ochrony zasobów wodnych, poprzez
przedstawienie problemu jakim jest ograniczony zasób wody pitnej w Polsce i na ?wiecie.
Kszta?towanie postaw pro-ekologicznych w?ród najm?odszych.
Aktywizacja regionów w kierunku poprawy stanu ?rodowiska naturalnego.
Wskazanie podstawowych warunków prawid?owej eksploatacji instalacji kanalizacyjnej
Zmniejszenie zanieczyszczenia wód podziemnych z jednoczesna ochron? wód znajduj?cych si? w dobrym
stanie ekologicznym.
Zmniejszenie zanieczyszczenia wód podziemnych z jednoczesna ochron? wód znajduj?cych si? w dobrym
stanie ekologicznym.
Wsparcie dzia?a? realizowanych przez Gmin? Zielonki w celu ochrony Niecki Miechowskiej oraz zlewni
rzeki Pr?dnik oraz D?ubni

Kto i w jaki sposób skorzysta dzi?ki realizacji projektu?
Dzi?ki realizacji zadania skorzysta przede wszystkim spo?eczno?? lokalna. Jednak?e wpojone nawyki
proekologicznej gospodarki wodno- ?ciekowej b?d? mia?y zasi?g ponadregionalny co zwi?zane jest z
przemieszczaniem si? wód zarówno powierzchniowych jak i podziemnych. Mieszka?cy Gminy Zielonki poprzez
u?wiadomienie im zagro?e?, jakie p?yn? z nieracjonalnego korzystania z zasobów wodnych oraz nieprawid?owego
u?ytkowania sieci wodoci?gowo-kanalizacyjnej, b?d? mieli szans? na popraw? ?rodowiska w jakim przebywaj? na
co dzie?. Ponadto realizowane zadanie b?dzie w istotny sposób wspiera? dzia?ania Gminy w zakresie poprawy
stanu ?rodowiska oraz wspomo?e wysi?ki skierowane od lat na ochron? zlewni rzeki Pr?dnik oraz ca?ej Niecki
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Miechowskiej, co jest szczególnie wa?ne w ?wietle zakresu terytorialnego Gminy, który obejmuje obszary prawnie
chronione, a zarazem bogate przyrodniczo.

Finansowanie: Zadanie realizowane jest ze ?rodków WFO?iGW (15.000 z?) oraz ze ?rodków Urz?du Gminy
Zielonki.
Zasi?g: 4 gimnazja i 5 szkó? podstawowych z terenu gminy Zielonki
Realizacja: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki, Kolo Naukowe EKOSPIRIT dzia?aj?ce przy Katedrze
Ekologii Terenów Przemys?owych na wydziale Górnictwa i Geoin?ynierii AGH
Koordynatorzy: Jacek Pietrzyk, Dagmara Siewiorek
Patroni medialni: Wiadomo?ci Lokalne Gminy Zielonki, Portal Mediafm
Patroni projektu: Dziekan Wydzia?u Górnictwa i Geoin?ynierii prof. Piotr Czaja; Wójt Gminy Zielonki Bogus?aw
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