
Rozstrzygnięcie programu „Z ekologia na Ty!” 
 

W dniu 10 czerwca 2010 roku w Urzędzie Gminy w Pleśnej odbyło się rozstrzygnięcie 

konkursów ekologicznych (konkurs na zbiór baterii, plastyczny i literacki) dla dzieci i 

młodzieży w ramach programy „Z ekologią na Ty!”. Konkursy ekologiczne cieszyły się dużą 

popularnością wśród uczniów placówek edukacyjnych Gminy Pleśna o czym świadczy 

bardzo duża liczba zużytych baterii, jak i nadesłanych prac plastycznych i literackich. 

 Zwycięzcy konkursu plastycznego i literackiego zostali wyłonieni przez Komisje 

Konkursowe, które składały się z dwóch przedstawicieli organizatora oraz plastyka – przy 

konkursie plastycznym i polonistę – przy konkursie literackim. Zwycięzcy konkursu na zbiór 

zużytych baterii zostali wyłonieni przez trzech przedstawicieli organizatora. 

 

Konkurs z zbiór zużytych baterii 

Kategoria - przedszkola: 
I miejsce: grupa I Przedszkole im. Władysławy Majak w Pleśnej 

II miejsce: klasa „0” Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowej 

III miejsce: grupa V Przedszkole im. Władysławy Majak w Pleśnej 

 

Kategoria - szkoły podstawowe: 

I miejsce: klasa V Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowej 

II miejsce: klasa V a Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha w Pleśnej 

III miejsce: klasa VI Szkoła Podstawowa w Rychwałdzie 

 

Kategoria - gimnazja: 

I miejsce: klasa III b Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Pleśnej 

II miejsce: klasa I c Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Pleśnej 

III miejsce: klasa I a Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Pleśnej 

 
W konkursie na zbiór zużytych baterii łącznie zebrano 17 506 baterii. Najwięcej w swoich kategoriach 

zebrały: klasa V z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzuchowej ( 5 707 baterii), klasa III b z 

Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Pleśnej (841 baterii) oraz grupa I z 

Przedszkola im. Władysławy Majak w Pleśnej (555 baterii).  

 

Konkurs plastyczny 

Kategoria - przedszkola: 

I miejsce: Grupa Pięciolatków Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowej 

II miejsce: Grupa IV  Przedszkole im. Władysławy Majak w Pleśnej 

III miejsce: Grupa II Zuchy Przedszkole im. Władysławy Majak w Pleśnej   

 

Kategoria - szkoły podstawowe: 

I miejsce: klasa V Szkoła Podstawowa w Rychwałdzie 

II miejsce: klasa III a Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha w Pleśnej 

III miejsce: klasa I Szkoła Podstawowa w Janowicach 

 

Konkurs literacki 
I miejsce: Julita Patoła  Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Pleśnej 

II miejsce: Konrad Cetera  Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Pleśnej 

III miejsce: Patrycja Podsada Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Pleśnej 

 



Nagrodzone prace o tematyce ekologicznej 
 

 

 

 

Grupa Pięciolatków 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowej 

 

Konkurs plastyczny 

I miejsce – kategoria przedszkola 

 
 

 

 

Klasa V 

Szkoła Podstawowa w Rychwałdzie 

 

Konkurs plastyczny 

I miejsce – kategoria szkoła podstawowa 

 

 

 

 

Grupa I  

Przedszkole im. Władysławy Majak w Pleśnej 

 

Konkurs na zbiór zużytych baterii 

I miejsce – kategoria przedszkola 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Klasa V  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowej 

 

Konkurs na zbiór zużytych baterii 

I miejsce – kategoria szkoła podstawowa 

 

 

 

 

 

Klasa III b  

Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy pod 

Łowczówkiem w Pleśnej  

 

Konkurs na zbiór zużytych baterii 

I miejsce – kategoria gimnazja 

 

 

 

 

Konkurs literacki 

I miejsce –  Julita Patoła kl. II d  Gimnazjum 

w Pleśnej 

 
 

 

 

  
/fragmenty pracy/ Julity Patoły 

 

„Nasza gmina słynie ze spokojnej okolicy i przepięknych krajobrazów. Jednak jest 

wiele miejsc, które wymagają szczególnej ochrony. Ich urok przyćmiewają stosy śmieci  

i zanieczyszczeń, które są groźne dla nas, a także dla roślin i zwierząt. Niszczą one naturalne 

środowisko ich życia. Myślę, że nikt nie chciałby mieszkać ani wypoczywać tam, gdzie pełno 

jest odpadów...” 

 

 „...Ekologia jest nauką zajmującą się śledzeniem wzajemnych stosunków pomiędzy 

organizmami. Bada ona również ekosystemy. Dziedzina ta jest podstawą ochrony naszego 

środowiska. Gdyby nie ona, nasz świat już dawno stałby się jednym wielkim wysypiskiem. 

Nadal jednak nauka ta jest bardzo mało popularna. Wielu ludzi nawet nie wie, czym jest 

ekologia. Musimy to zmienić! Przecież nie trzeba być ekologiem, aby chronić nasza 

planetę...” 

 „...Powinniśmy wszyscy segregować śmieci!...”  

 

 

 

O. Tańska, K. Wyka 


