
 

Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu przekazania 

oczyszczaczy powietrza do przedszkoli, żłobków i klubów 

malucha z terenu województwa małopolskiego. 

Gminne Przedszkole w Siedlcu 

 

 

W dniu 3 września 2018r. podczas akademii z okazji rozpoczęcia roku 

szkolnego 2018/2019 z udziałem dzieci i rodziców, Pani Dyrektor mgr Alicja 

Mastalerz odczytała list Marszałka Województwa Małopolskiego, w ramach 

realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony 

powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” 

współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

06.09.2018r. podczas zebrania z rodzicami oraz 12.09.2018r w trakcie Rady 

Pedagogicznej list od Marszałka Województwa Małopolskiego został przeczytany 

ponownie. 

 



 

 

Szanowni Rodzice i Nauczyciele! 

 

Województwo małopolskie jako pierwsze w Polsce podjęło szereg działań 

mających na celu poprawę jakości powietrza. Naszym priorytetem jest wymiana 

starych, niskowydajnych urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych. 

Jest to jednak zadanie, które wymaga czasu, więc na efekty musimy poczekać 

kilka lat. 

Oddychanie silnie zanieczyszczonym powietrzem stanowi poważne zagrożenie 

dla zdrowia osób szczególnie wrażliwych, głównie dzieci. Dlatego też, podjąłem 

decyzję o wyposażeniu żłobków, przedszkoli i klubów malucha w urządzenia 

oczyszczające powietrze. 

 

Mam nadzieję, że zastosowanie tego doraźnego rozwiązania wpłynie 

pozytywnie na samopoczucie i zdrowie naszych najmłodszych mieszkańców 

Małopolski. Budowanie świadomości istnienia problemu, a także wspólne 

szukanie rozwiązań to zadanie, nie tylko dla samorządu, ale także dla Rodziców i 

Nauczycieli, dlatego też zachęcam do wspólnego kreowania postaw 

proekologicznych mających na celu poprawę jakości powietrza. 

 

Z serdecznymi pozdrowieniami 

 

Jacek Krupa 

 

Marszałek Województwa Małopolskiego 

 



 

 

W dniu 11 października w naszym przedszkolu odbyło się przedstawienie 

pt. ,,Małopolska w zdrowej atmosferze”. Na występ zaproszono Panią Dyrektor, 

wszystkie dzieci i ich opiekunów. Przedszkolaki ukazały czym tak naprawdę jest 

smog, kto jest winny za jego powstawanie i jak można z nim walczyć. Pokazały 

nasz nowy oczyszczacz powietrza, powiedziały do czego służy oraz jak działa 

i zapobiega zanieczyszczeniom powietrza w sali. 

 

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa 

Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie 

Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w 

zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii 

Europejskiej. 

 

W imieniu dzieci z Gminnego Przedszkola w Siedlcu bardzo serdecznie 

dziękujemy Panu Marszałkowi oraz zapraszamy na naszą stronę internetową, na 

której obejrzeć można zdjęcia i film dotyczący otrzymanego oczyszczacza 

powietrza.  

http://siedlec.szkolagminabochnia.pl/sprawozdanie-z-realizacji-zadania-z-zakresu-przek

azania-oczyszczaczy-powietrza-do-przedszkoli-zlobkow-i-klubow-malucha-z-terenu-woj

ewodztwa-malopolskiego/ 

http://siedlec.szkolagminabochnia.pl/malopolska-w-zdrowej-atmosferze/ 

http://siedlec.szkolagminabochnia.pl/oczyszczacz-powietrza-w-naszym-przedszkolu/ 

http://siedlec.szkolagminabochnia.pl/sprawozdanie-z-realizacji-zadania-z-zakresu-przekazania-oczyszczaczy-powietrza-do-przedszkoli-zlobkow-i-klubow-malucha-z-terenu-wojewodztwa-malopolskiego/
http://siedlec.szkolagminabochnia.pl/sprawozdanie-z-realizacji-zadania-z-zakresu-przekazania-oczyszczaczy-powietrza-do-przedszkoli-zlobkow-i-klubow-malucha-z-terenu-wojewodztwa-malopolskiego/
http://siedlec.szkolagminabochnia.pl/sprawozdanie-z-realizacji-zadania-z-zakresu-przekazania-oczyszczaczy-powietrza-do-przedszkoli-zlobkow-i-klubow-malucha-z-terenu-wojewodztwa-malopolskiego/
http://siedlec.szkolagminabochnia.pl/malopolska-w-zdrowej-atmosferze/
http://siedlec.szkolagminabochnia.pl/oczyszczacz-powietrza-w-naszym-przedszkolu/


 

 

 

 

 

 

 


