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1. WPROWADZENIE W GENEZĘ GRUPY 



Kto za tym stoi?

OPIEKUN GRUPY

arch. kraj. mgr inż. Renata Chomik

Inspektor Ref. Ochrony Środowiska,

ds. zieleni miejskiej UM Przeworska

PATRON GRUPY 

dr Leszek Kisiel

Burmistrz Miasta Przeworska



KTO MOŻE NALEŻEĆ DO GRUPY PPO?

- mieszkańcy miasta Przeworska,

- osoby pochodzące z Przeworska,

- Wszyscy, którym leży na sercu estetyka 

i zieleń w mieście,

- osoby, które są posiadaczami ogrodów 

przydomowych, działkowych, 

kolekcjonerskich, ogrodów przy 

budynkach wielorodzinnych, a także 

minimalistycznych: na tarasie, 

balkonie, oknie, itp.



GRUPA NIEFORMALNA – co to znaczy?

Grupa nieformalna, to grupa: minimum trzech osób, którzy 

wspólnie realizują lub chcą realizować działania w sferze 

pożytku publicznego (w tym przypadku 

publicznych/ogólnodostępnych terenów zieleni), a nie 

posiadają osobności prawnej. 

Grupa ma możliwość porozumiewania się z działającą na jej 

terenie instytucją lub organizacją np. Działaj Lokalnie i za jej 

pośrednictwem składać wnioski o dotacje na projekty, które 

chciałaby zrealizować.



2. KONKURS NA NAJŁADNIEJSZY OGRÓD

W PRZEWORSKU – JAKIE MA ZNACZENIE?



TO WŁAŚNIE KONKURS

BYŁ INSPIRACJĄ DO UTWORZENIA GRUPY

„Inicjatywa oddolna” – podczas rozmów 

z Państwem – od wielu edycji 

zauważyliśmy potrzebę utworzenia grupy 

ludzi z pasją, którzy będą mogli 

wymieniać się sadzonkami, 

doświadczeniem i entuzjazmem.

JEST NAS WIĘCEJ ☺



ŁĄCZYMY LUDZI O WSPÓLNYCH PASJACH



DAJE MOTYWACJĘ 

DO DZIAŁANIA

ŻEBY BYŁO PIĘKNIE

W NASZYM MIEŚCIE



3. PO CO TO WSZYSTKO?



żeby ułatwić komunikację i nawiązać relacje z osobami 

o wspólnej pasji

Telefon UM: 16 648 78 44 

wew. 111

Spotkania raz na kwartał w każdym roku

Planowane

terminy:

29.X.2021

25.III.2022

10.VI.2022

9.IX.2022

16.XI.2022



żeby dzielić się doświadczeniem, wiedzą, omówić sprawy 

ważne dla estetyki i wyglądu miasta Przeworska

??? ???



BY ZMIENIAĆ PRZEWORSK NA JESZCZE PIĘKNIEJSZY

jak np. na Placu Adama Mickiewicza

TAK BYŁO TAK JEST



żeby wspólnie kreować i proponować rozwiązania 

na publicznych terenach zieleni

*MYŚLĘ, WIĘC… COŚ WYMYŚLĘ ☺

*Linearna forma Ekologicznego Człowieka Myślącego autorstwa Andrzeja Pągowskiego zapożyczona z plakatu Akcji Sprzątanie Świata 2021



żeby dzielić się/wymieniać

sadzonkami, 

które zbywają
(byliny, krzewy, cebule, nasiona,  

trawy itd. itp.)

Źródło: https://www.mojpieknyogrod.pl/artykul/wiosenny-podzial-bylin-porada Źródło 2 zdjęć: https://plumeria.sklep.pl/_blog/273-

Kiedy_i_jak_rozmnazac_rosliny_przez_podzial.html



żeby tworzyć razem/w porozumieniu 

nowe rabaty, łąki kwietne i inne tereny zieleni

w tym miejsca przyjazne owadom zapylającym



żeby proponować nowe lokalizacje 

budek lęgowych, czy domków dla owadów zapylających

- sprzymierzeńców w ogrodzie



żeby razem zwiedzać ciekawe miejsca ogrodnicze 

i ogrody Grupowiczów



żeby wspólnie kreować i pisać projekty 

o dofinansowanie ze środków zewnętrznych
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PRZEWORSKIE OGRODY



4. HORTITERAPIA

Polecam to ja -

Rafałek



HORTITERAPIA (łac. HORTUS znaczy OGRÓD)

Hortiterapia, czyli terapia ogrodem lub ogrodoterapia
jest nowoczesną metodą terapii zajęciowej, 
wykorzystującej szeroko pojętą 

pracę z roślinami oraz bierne 

i czynne przebywanie w ogrodzie.



Liczne badania dowodzą, że przebywanie 

w otoczeniu zieleni zmniejsza poziom stresu, 

łagodzi objawy przemęczenia. 

Sam Hipokrates twierdził, że "przyroda jest 

lekarstwem w każdej chorobie". Jest to 

szczególnie ważne w trudnym czasie 

pandemii Covid-19.



5. OGRÓD KIESZONKOWY – PL. ADAMA 

MICKIEWICZA



OGRÓD KIESZONKOWY PRZY PL. ADAMA MICKIEWICZA   

realizacja - 2022 r.



CO TO SĄ OGRODY KIESZONKOWE? 

TO MINIOGRODY

Idea ogrodów kieszonkowych zakłada tworzenie sieci

przestrzeni zielonych o powierzchni do kilku arów. 

Pozwala to na znaczne zwiększenie dostępności

terenów zielonych w aglomeracjach miejskich.

Na terenie Przeworska o wiele łatwiej jest wpleść

w gęstą zabudowę niewielkie ogrody – zwane

kieszonkowymi, w miejscach niezagospodarowanych

do tej pory, niż tworzyć parki duże powierzchniowo

na które nie ma miejsca.



CEL:

Zapewnienie mieszkańcom i turystom

atrakcyjnych, ogólnodostępnych terenów zieleni, 

spełniających funkcje wypoczynkowe, 

rekreacyjne i estetyczne w wielu miejscach 

naszego miasta – do częstego uczęszczania.



Uzasadnienie potrzeby realizacji miniogrodów

Potencjał wielu miejsc w mieście jest obecnie 

niewykorzystany i znacznie większy od obecnego. 

Są to idealne miejsce do utworzenia ogrodu 

kieszonkowego – dlatego cieszy fakt, że w budżecie 

obywatelskim na 2022 r. zwyciężył projekt miniogrodu.

Zagospodarowanie terenów roślinnością, elementami 

małej architektury zapewni odpoczynek wśród nich 

będzie miał pozytywny wpływ na zdrowie 

korzystających.



6. OGRÓD LITERACKI PRZY MIEJSKIEJ 

BIBLIOTECE PUBLICZNEJ – „mała realizacja” 

za środki finansowe z dofinansowania: 

Termin realizacji: do 

końca kwietnia 2022 r.
Obecnie Kier. Ref. Ochr. Środ. – Anna Buczek 

i insp. Renata Chomik uczestniczą w serii 

szkoleń w ramach

SESJI_III ETAPU_Programu kaskadowych 

szkoleń w zakresie zieleni w miastach, 

efektem których będzie mała realizacja na 

terenie zieleni przy bibliotece.



W TYM MIEJSCU ZOSTANIE ZREALIZOWANA 

MAŁA  „ZIELONA” REALIZACJA



SZCZEGÓŁY BĘDĄ PODANE NA KOLEJNYM 

SPOTKANIU w marcu 2022 r. 

Zadanie przewiduje:

✓ przygotowanie terenu (prace ziemne, frezowanie pni),

✓ usunięcie chorej roślinności i przesadzenie 2 kolidujących krzewów,

✓ posadzenie kilkudziesięciu roślin ozdobnych (byliny, trawy, krzewy),

✓ posadzenie drzew osłonowych od strony DK94,

✓ otwarcie widokowe na zabytki: Bazylikę i Klasztor Sióstr Miłosierdzia 

oraz przeworskie słonie (miejsce widokowe),

✓ wykonanie nowego trawnika,

✓ zamontowanie 2 stoliko-ławek i 1 kosza na śmieci,

✓ wykonanie nowego wejścia na skwer.



7. CIEKAWOSTKA

0GRODY SPOŁECZNE
miejsca integracji lokalnej społeczności



Ogrody społeczne – reprezentują ogrodnictwo 

miejskie, które przybiera w ostatnim czasie jest 

bardzo modne i przybiera różne formy. Można 

wyodrębnić w nich: 

- strefę podwyższonych grządek (z ziołami, 

warzywami),

- strefę edukacyjną, rekreacyjną, wypoczynkową czy 

hodowlaną (np. z pasieką). 

Miejskie ogrody wzbogacają:

- budki lęgowe i karmniki dla ptaków, domki/hotele 

dla owadów,

- stoły, krzesła, hamaki, ławki. 



Udział w pielęgnacji ogrodu 

społecznego kształtuje u członków 

społeczności postawę proaktywną.

Uczy współpracy dla osiągnięcia 

wspólnego celu, buduje 

odpowiedzialność, daje poczucie bycia 

potrzebnym. 

Sprawia, że ludzie stają się bardziej 

zainteresowani swoim otoczeniem

i zaangażowani w sprawy wspólnoty.



DLACZEGO MÓWIMY O OGRODACH 

SPOŁECZNYCH? 
Ponieważ ogrody te przyjęły się i rozwijają w wielu miastach w Polsce? Może spróbujemy 
i my wprowadzić w Przeworsku elementy ogrodów społecznych, czyli takich, w których 
mieszkańcy i zaprzyjaźnieni ogrodnicy utworzą realizacje, których są współtwórcami.

Każdy członek grupy dobrowolnie może:

 dzielić się sadzonkami z innymi członkami grupy, wymieniać nimi, powiększać 
kolekcje,

 przekazywać sadzonki na tereny zieleni miejskiej, a nasiona na łąki kwietne,

 może zaangażować się w zakładanie nowych terenów zieleni np. na swoim osiedlu 
(deklaracja na 1 godzinę w roku lub więcej),

 brać udział w podgrupach, które się zaangażują w powstanie i pielęgnację 
„miniogrodów”.

Uwaga: ww. prace nie obejmują terenów zieleni miejskiej istniejącej, ponieważ zajmie 
się nimi firma, która wygrywa przetarg na utrzymanie zieleni miejskiej.



8. ANKIETY

CHCEMY SIĘ ZORIENTOWAĆ W JAKIM KIERUNKU PÓJŚĆ 

Z ROZWOJEM GRUPY, DLATEGO PRZYGOTOWALIŚMY 

ANKIETY, W KTÓRYCH CHCEMY SIĘ DOWIEDZIEĆ:

CZEGO PAŃSTWO OCZEKUJECIE, 

JAKIE MACIE POMYSŁY I PRZEMYŚLENIA,

JAKIE ZMIANY PROPONUJECIE.

PROSZĘ ODPOWIADAĆ SZCZERZE I Z „ZIELONEGO 

SERCA” OGRODNIKA ☺



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ☺


