
Termin realizacji projektu: sierpień -  grudzień 2018 

Cele projektu: 

•    podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, 

•    wspieranie działań mających na celu zwiększenie zaangażowania społecznego oraz poziomu 

odpowiedzialności indywidualnej w obszarze ochrony środowiska, 

•    przybliżenie dzieciom i młodzieży oraz społecznościom lokalnym działań sprzyjających ochronie środowiska, 

poprawie warunków życia mieszkańców, w tym promocja działań dotyczących ograniczenia niskiej emisji, 

•    popularyzacja walorów przyrodniczych gminy Toruń i jej różnorodności biologicznej, 

•    poznanie sposobów przeciwdziałania zmniejszaniu różnorodności biologicznej, 

•    kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców gminy, 

•    wskazanie działań mających na celu poprawę jakości powietrza,  

•     promowanie i wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju, 

•    zmiana mentalności ludzi i ich negatywnych przyzwyczajeń, 

•    poprawa jakości powietrza na terenach cennych turystycznie, 

•     pokazanie korzyści zdrowotnych i społecznych wynikających z ograniczenia niskiej emisji, 

•     promowanie i wprowadzanie w życie zrównoważonego rozwoju, 

Beneficjenci: dzieci i młodzież ze szkół z terenu Gminy Miasto Toruń,  

Działania projektu:  

•    organizacja warsztatów przyrodniczych  pn. "Chrońmy powietrze – przeciwdziałajmy niskiej emisji – 50 

warsztatów, 150 godz.  

•    organizacja konkursu plastycznego pn. "Chrońmy powietrze – przeciwdziałajmy niskiej emisji" : 

o regulamin konkursu- kliknij tutaj 

o karta konkursowa dla przedszkoli - kliknij tutaj 

o zgoda na przetwarzanie danych osobowych -  kliknij tutaj 

o wyniki konkursu - kliknij tutaj 

 

•    druk plakatów promujących ekologiczne zachowania przeciwdziałające zanieczyszczeniom powietrza, 

•    organizacja warsztatów wyjazdowych pn. "Chrońmy powietrze – przeciwdziałajmy niskiej emisji" na terenie 10 

placówek oświatowych Gminy Miasto Toruń- więcej informacji kliknij tutaj 

 

Finansowanie: Projekt sfinansowano ze środków Gminy Miasto Toruń 

 

Wyniki konkursu plastycznego pn. „Chrońmy powietrze –przeciwdziałajmy niskiej 

emisji”  

W okresie od września do listopada Szkoła Leśna na Barbarce oraz Stowarzyszenie 

„Tilia” przeprowadziły konkurs plastyczny dla dzieci z placówek oświatowych 

zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Torunia.  

Celem konkursu było podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy 

Miasta Toruń w zakresie tematu „niskiej emisji”, wskazanie zagrożeń wynikających z „niskiej 

emisji” dla zdrowia ludzi i środowiska oraz wskazanie działań mających na celu poprawę 

jakości powietrza.  

W konkursie udział wzięło 562 uczniów z 32 przedszkoli oraz  92 uczniów  z  klas 

szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu. 

Laureaci i wyróżnieni otrzymają nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy, nagrody zostaną 

przesłane pocztą. W celu zaprezentowania szczegółów pracownik Szkoły Leśnej na Barbarce 

skontaktuje się z nauczycielem/opiekunem.  

http://www.tilia.org.pl/fileadmin/galerie/2018/projekt_niska_emisja_2018/Regulamin_konkursu_plastycznego_Nska_Emisja.pdf
http://www.tilia.org.pl/fileadmin/galerie/2018/projekt_niska_emisja_2018/niska_emisja_kolorowanka.pdf
http://www.tilia.org.pl/fileadmin/galerie/2018/projekt_niska_emisja_2018/informacja_RODO.doc
http://www.tilia.org.pl/fileadmin/galerie/2018/projekt_niska_emisja_2018/wyniki_konkursu_plastycznego_Niska_emisja.doc
http://www.tilia.org.pl/fileadmin/galerie/2018/projekt_niska_emisja_2018/informacje_o_wizytach_mobilnego_stanowisku_edukacyjnym_w_szkolach.pdf


   

 

Kategoria wiekowa: klasy I-III szkoły podstawowej 

I miejsce uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Toruniu 

II miejsce uczennica ze  Szkoły Podstawowej nr 28 w Toruniu 

III miejsce uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Toruniu 

Wyróżnienie: 

uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Toruniu  

 

Kategoria wiekowa: klasy IV-VIII szkoły podstawowej 

I miejsce uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu 

II miejsce uczeń ze  Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu 

III miejsce uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu (2 osoby) 

 

Wyróżnienie: 

uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu, 

 

Kategoria wiekowa: klasy szkół ponadpodstawowych 

I miejsce uczennica z Zespołu Szkół Technicznych 

II miejsce uczennica z Zespołu Szkół Technicznych 

III miejsce uczennica z Zespołu Szkół Technicznych  

 

Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w 

konkursie. 

 

 

 

 


