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37,5 tys. zł otrzymała Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Koperni-
ka we Wrzosowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację 
projektu „Zielonej Pracowni 2020”. Kolejne 4,5 tys. zł dołożył 
urząd gminy. Zmodernizowana klasa ma za zadanie rozbudzać 
zainteresowania przyrodnicze tamtejszych uczniów. 

Koncepcja, która finalnie została wdrożona to efekt wspólnej 
pracy uczniów, nauczycieli biologii i plastyki oraz dyrektor pla-
cówki. Realizacja, która trwała od lipca do listopada objęła remont 
pracowni, zakup niezbędnych mebli, sprzętu komputerowego, 
mikroskopów, a także pomocy dydaktycznych w postaci modeli 
i preparatów.

- Przewodnią myślą naszej pracowni jest poznawanie życia 
i funkcji przyrodniczej owadów zapylających. W tym kontekście 
rozwijane są wszelkie działania związane z poznawaniem i ochro-
ną bioróżnorodności świata przyrodniczego - wyjaśnia Magdale-
na Drozd-Korbyla, pedagog ze szkoły we Wrzosowej. - Tematy-
ka nie jest wybrana przypadkowo. Wspólnie z Fundacją „Nasza 
Ziemia” realizowaliśmy jakiś czas temu autorski projekt „Pszczoła 
potrzebna od zaraz!”, który związany był z ochroną owadów zapy-
lających. Na szkolnym podwórku posiadamy ścieżkę dydaktyczną 
na ten temat. Co roku na wiosnę tworzymy tam miejsca przyja-
zne pszczołom. Chcieliśmy, aby te owady towarzyszyły naszym 
przyrodniczym odkryciom, a także, aby wystrój naszego „Zakątka 
zapylaczy” zdradzał od razu, jakie organizmy są głównym bohate-
rem naszej pracowni - dodaje. 

Jedna ze znajdujących się tam gablot poświęcona jest pszczelar-
stwu i produktom pszczelim. Na ścianach dominują zdjęcia za-
pylaczy miododajnych roślin, a z kolei na parapetach w planach 
przewidziana jest ich hodowla. 

Adrian Biel, fot. Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika we Wrzosowej

WE WRZOSOWEJ POWSTAŁ „ZAKĄTEK ZAPYLACZY”. TO NOWA ZIELONA 
PRACOWNIA W GMINIE

- Niewątpliwą atrakcją pracowni będzie możliwość podglądania 
w sezonie za pomocą kamery łąki kwietnej pod kątem przylatu-
jących zapylaczy. Planujemy na wiosnę zainstalować specjalne 
domki dla murarek. Pozyskane w ramach projektu środki pozwo-
liły na zakup odpowiedniego sprzętu - cieszy się nauczycielka.

Zmodernizowane pomieszczenie pełni przede wszystkim rolę 
pracowni przyrodniczo-biologicznej, która służy przeprowadza-

niu bieżących lekcji. Przystosowana zarówno do indywidualnych 
prac badawczych, jak i tych w grupach sala, została wyposażo-
ne w stoliki uczniowskie w kształcie plastra miodu. Modyfikacji 
poddane zostały także stanowiska obserwacji mikroskopowych. 
W klasie pojawił się też stół pokazowy. Wszystko po to, aby de-
monstracyjne wersje doświadczeń pozwoliły na ich obserwację 
przez wszystkich uczniów.

WIĘKSZE PIENIĄDZE NA 
ZIELONE PRACOWNIE. 
WŁAŚNIE ROZPOCZĄŁ SIĘ 
NABÓR

Do końca stycznia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach czeka na zgłoszenia szkół 
podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego 
w konkursie na projekt zielonych pracowni. 

W siódmej już edycji inicjatyw „Zielona Pracownia_Projekt’2021” 
oraz „Zielona Pracownia’2021” wysokość dotacji została znacząco 
podwyższona. Fundusz przeznaczy na ten cel łącznie blisko 2,5 
mln zł.

W obu konkursach starające się o pieniądze podmioty mogą te-
raz uzyskać maksymalnie 50 tys. zł. Wcześniej było to 37,5 tys. zł. 
Za samo opracowanie koncepcji wysokość nagrody wynosi do 10 
tys. zł. Nie może jednak przekroczyć 20 proc. kosztu całkowitego 
wdrożenia projektu. Zgłoszenia w konkursie „Zielona Pracownia_
Projekt’2021” przyjmowane będą do 31 stycznia 2021 roku.

- Jest on skierowany do szkół podstawowych i średnich z terenu 
województwa śląskiego, które nie posiadają pracowni utworzo-
nych ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Ideą jest stworzenie 
projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, 
biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy 
chemiczno-fizycznych. Oceniany będzie pomysł na zagospoda-
rowanie pracowni – jej funkcjonalność, innowacyjność rozwią-
zań, różnorodność pomocy dydaktycznych – informuje Mirosław 
Cichy z biura prasowego Funduszu.

Nabór wniosków w drugim z działań - „Zielona Pracownia’2021” 
- gdzie dotacje służą już konkretnie modernizacji przestrzeni kla-
sy oraz jej doposażeniu przewidziany jest na marzec przyszłego 
roku. Najlepsze pomysły będą mogły zostać dofinansowane kwo-
tą nawet 40 tys. zł.

- Poziom zielonych pracowni, które powstają w szkołach woje-
wództwa śląskiego, jest naprawdę bardzo wysoki. Docierały do 
nas jednak głosy, że środki, które przeznaczaliśmy na zaprojek-
towanie i zbudowanie nowoczesnych pracowni nie są wystarcza-
jące. Dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom 
i podwyższyliśmy kwotę dotacji, którą teraz można otrzymać – 
mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Do tej pory na wsparcie wszystkich trzystu ośmiu zrealizowanych 
przedsięwzięć wydano w Funduszu ponad 10,5 mln zł.

Piotr Biernacki

KOLEJNA ZIELONA PRACOWNIA 
W REGIONIE. TYM RAZEM W MSTOWIE

Choć na szkolnych korytarzach jeszcze pusto, a uczniowie 
mstowskiej podstawówki edukują się zdalnie, to ich rodzima 
placówka zyskała właśnie nowoczesną pracownię biologiczno-
-geograficzną. 

Koncepcję klasy pod szyldem „Ciekawi świata” udało się stworzyć 
dzięki otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach kon-
kursu „Zielona Pracownia 2020”. Dofinansowanie wyniosło 30 tys. 
zł. Pozwoliło ono nie tylko wykonać niezbędne prace remontowe, 
ale i doposażyć przestrzeń w odpowiednie pomoce edukacyjne, 
sprzęt multimedialny, komputerowy oraz meble.

Koncepcja układu sali opiera się na wydzieleniu dwóch stref – 

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Mstów

FUNDUSZ SFINANSOWAŁ BUDOWĘ PTASIEJ WYSPY 
NA JEZIORZE GOCZAŁKOWICKIM
Na Jeziorze Goczałkowickim dobiega końca budowa wyspy dla 
ptaków. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach na jej sfinansowanie wyasygnował po-
nad 1,2 mln zł. 

Konstrukcja powstała w rejonie ujścia Wisły do zbiornika. Ma po-
wierzchnię około 450 m². Jej budowa jest częścią projektu LIFE.
VISTULA.PL, którego głównym celem jest zabezpieczenie siedlisk 
ptaków, w szczególności ślepowrona i rybitwy rzecznej, w ob-
szarach Natura 2000 położonych w Dolinie Górnej Wisły. Do tej 
pory były one często zalewane w czasie lipcowych opadów, kie-
dy poziom wody na akwenie znacznie się podnosił. Brzegi wyspy 
zabezpieczono przed takimi niekorzystnymi czynnikami pogodo-
wymi. 

– Dzięki temu wyspa będzie wynurzona nawet przy najwyższych 
stanach wód, co pozwoli ptakom bezpiecznie wyprowadzać swoje 
lęgi. Takie rozwiązanie zostało w naszym regionie zastosowane 
po raz pierwszy i mam nadzieję, nie ostatni, bo jesteśmy przeko-
nani, że wyspa zostanie z sukcesem licznie zasiedlona przez ptaki 
– mówi Mirosława Mierczyk-Sawicka, p.o. Regionalnego Dyrekto-
ra Ochrony Środowiska w Katowicach.

3 grudnia przedstawiciele katowickiego Funduszu, Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Górnośląskie-
go Przedsiębiorstwa Wodociągów, które zarządza zbiornikiem, 
uroczyście umieścili także w Ptasiej Wyspie przesłanie dla po-
tomnych, zabezpieczone w kapsule czasu. Trafiły tam materiały 

Piotr Biernacki, fot. WFOŚiGW w Katowicach

przygotowane przez instytucje mające duży wkład w powstanie 
budowli.  

– Goczałkowickie Jezioro to jedno z tych nielicznych miejsc na 
mapie województwa śląskiego, które jest siedliskiem wielu ga-

tunków rzadkich zwierząt. Jeśli my nie zapewnimy im spokojnego 
funkcjonowania i rozwoju, to wiele z nich może wkrótce wyginąć. 
Dlatego naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, żeby zacho-
wać ciągłość gatunków dla następnych pokoleń – mówi Tomasz 
Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

REKORDOWE ZAINTERESOWANIE KONKURSEM 
„TAK DLA CZYSTEGO POWIETRZA”

Spośród dwustu siedemnastu prac konkursowych, które prze-
słali do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach uczniowie szkół podstawowych 
i podopieczni świetlic środowiskowych z województwa śląskie-
go, jury konkursu plastycznego wyłoniło dwudziestu pięciu lau-
reatów.

Celem zorganizowanej po raz drugi inicjatywy była promocja, 
poprzez rozwój umiejętności plastycznych, szeroko pojętej edu-
kacji ekologicznej dzieci i młodzieży, zwrócenie uwagi na piękno 
otaczającej nas przyrody, popularyzowanie wiedzy o funduszach 
europejskich wykorzystywanych na ochronę środowiska, w tym 
„Czystego Powietrza”, oraz promocja jednego z unijnych progra-
mów.

– Jednym z priorytetowych działań Funduszu jest edukacja eko-

Piotr Biernacki, fot. WFOŚiGW w Katowicach
logiczna wśród najmłodszych. Takie konkursy promują wśród 
dzieci i młodzieży postawy proekologiczne, uświadamiają mło-
demu pokoleniu jaka jest rola i miejsce człowieka w środowisku, 
kształtują odpowiedzialny stosunek do świata, roślin i zwierząt, 
promują życie w harmonii ze środowiskiem naturalnym. Pokazują 
też, jak bardzo szkodliwa dla naszego zdrowia i życia jest niska 
emisja – tłumaczy Adam Lewandowski, zastępca prezesa WFOŚi-
GW w Katowicach. 

W tym roku zgłoszeń przesłano znacznie więcej niż na pierwszą 
edycję. Łącznie było ich dwieście siedemnaście.

 – Tak olbrzymie zainteresowanie tym konkursem przeszło nasze 
najśmielsze oczekiwania. Żebyśmy mogli wszystkie prace zoba-
czyć jednocześnie, byliśmy zmuszeni ułożyć je na jednym z na-
szych korytarzy. Wszystkie prace są przepiękne, tym bardziej 
więc trudno było wybrać te naszym zdaniem najlepsze – mówi 
przewodnicząca jury Aleksandra Kuszka, dyrektor biura WFOŚi-
GW w Katowicach.

biologicznej i geograficznej. W pierwszej znalazły się atrakcyjne 
pomoce dydaktyczne, jak szkielet, układ mięśniowy człowieka czy 
mikroskopy. Pojawiły się także preparaty z materiałem biologicz-
nym oraz zestawy narzędzi preparacyjnych. W kolejnej natomiast 
– na półkach i w szafach ekspozycyjnych wystawione są  fizyczne 
i polityczne globusy oraz okazy skał, minerałów, które mstow-
ska szkoła posiadała, ale brakowało sali do ich wyeksponowania. 
Przewidziano również zakup modeli ruchu obiegowego Ziemi, 
poziomic i warstwic oraz wulkanu.

- Wszystko po to, by uczniowie chętnie spędzali czas na nauce, 
rozwijali swoje zainteresowania przyrodnicze, jak i ekologiczne. 
Wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły oraz zakup ciekawych 
pomocy dydaktycznych spowodują, że lekcje i zajęcia staną się 
kreatywne, inspirujące i twórcze – komentują przedsięwzięcie 
jego pomysłodawcy.

Autorzy najlepszych prac w nagrodę otrzymają drony, hulajnogi 
czy też czytniki e-booków. Pełna lista osób nagrodzonych znaj-
duje się na stronie www.wfosigw.katowice.pl


