
„LEŚNA PRACOWNIA” W KULEJACH. NOWA 
SALA DYDAKTYCZNA OFICJALNIE OTWARTA

SZKOŁA W SKRZYDLOWIE Z NOWĄ PRACOWNIĄ 
DO NAUK PRZYRODNICZYCH

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej
ze środków WFOŚiGW w Katowicach
odpowiedzialność ponosi Redakcja.
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W  Szkole Podstawowej im. Orła Białego w  Kulejach otwarto 5 
listopada nową pracownię do nauk przyrodniczych. Powstanie 
przestrzeni dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i  Gospodarki Wodnej w  Katowicach. Swój wkład wniósł 
również samorząd oraz rada rodziców.

W  ramach projektu stworzenia „Leśnej pracowni” gruntownie 
wyremontowano salę do nauk przyrodniczych, zaopatrzono ją 
w nowe meble i całe mnóstwo sprzętów dydaktycznych, w tym 
nowoczesny monitor interaktywny.

- Całość prezentuje się znakomicie i zachęca do nauki. W sali od-
bywać będą się lekcje geografii, biologii, przyrody, fizyki i chemii. 
Otwarcie uświetnili swoją obecnością wójt i liczni przedstawiciele 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie 
zyskała nową pracownię. To efekt zaangażowania dyrekcji szko-
ły, rady rodziców i wielu innych sympatyków placówki, dzięki 
których staraniom udało się zrobić projekt i pozyskać niezbęd-
ne na remont oraz doposażenie środki z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Uroczyste otwarcie „Zielonej Oazy” odbyło się w  połowie paź-
dziernika, w Dniu Edukacji Narodowej. To wtedy właśnie zapro-
szeni goście, wśród których nie zabrakło również wójta Piotra 
Juszczyka czy radnych z  gminy i  powiatu, mogli wziąć udział 
w  lekcji pokazowej. To podczas niej uczniowie mogli zaprezen-
tować całą gamę możliwości edukacyjnych nowej ekopracowni.

Motywem przewodnim koncepcji przestrzeni jest las i  jego oto-
czenie, aczkolwiek nie brakuje także odwołań do nauk o kosmosie. 
Świadczy o tym rozpościerające się nad głowami uczniów niebo 
czy mural Układu Słonecznego. Ponadto klasę, poza nowym wy-
posażeniem w postaci krzeseł czy stolików, doposażono w dużą 
ilość nowych pomocy naukowych – mikroskopów, map czy sprzę-
tu laboratoryjnego. Jest i farma mrówek pozwalająca dzieciom na 
bieżąco śledzić codzienne życie tych pożytecznych owadów.

W  tym roku dzięki dofinansowaniu z  WFOŚiGW w  Katowicach 
powstanie w województwie śląskim sześćdziesiąt jeden nowych 
zielonych pracowni. Od wielu już lat przedmiotem konkursu „Zie-
lona Pracownia” jest utworzenie projektu i  wykonanie szkolnej 
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CZTERY GMINY Z REGIONU 
W PIERWSZEJ SETCE RANKINGU 
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Opatów, Konopiska, Miedźno oraz Kłobuck to samorządy, które 
znalazły się w pierwszej setce najbardziej aktywnych w kraju, we-
dług danych za trzeci kwartał tego roku, w opublikowanym wła-
śnie rankingu programu „Czyste Powietrze”.

Przygotowywane przez Polski Alarm Smogowy wraz z Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zestawienie 
oparte jest o wskaźniki liczby wniosków złożonych w gminie i liczbę 
budynków jednorodzinnych. Obejmuje wszystkie jednostki samo-
rządowe w kraju.

Tworzone jest co kwartał na podstawie dostarczonych przez wo-
jewódzkie fundusze ochrony środowiska i  gospodarki wodnej da-
nych o liczbie wniosków do programu „Czyste Powietrze” złożonych 
przez właścicieli budynków jednorodzinnych w  poszczególnych 
gminach. O pozycji samorządu w rankingu decyduje wskaźnik, któ-
rego wartość wyznacza liczba wniosków złożonych z terenu danej 
gminy na każdy tysiąc budynków jednorodzinnych.

W najnowszym zestawieniu mocno dominują gminy z województwa 
śląskiego. Jest ich aż pięćdziesiąt dwie w pierwszej setce. Nie jest 
to wielkie zaskoczenie, gdyż Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach już od dawna lideruje 
wśród swoich odpowiedników z pozostałych województw w liczbie 
przyjmowanych wniosków i kwotach udzielanych dotacji na zadania 
wskazane zakresem programu „Czyste Powietrze”.

Czy jest to wynik tego, że na terenie województwa śląskiego już za 
sześć tygodni wejdzie w życie zakaz użytkowania kotłów na pali-
wa stałe starszych niż dziesięć lat? W jakiejś części zapewne tak, 
aczkolwiek najważniejszą przesłanką jest rosnąca świadomość 
ekologiczna mieszkańców i zagrożeń, które niesie ze sobą smog 
i niska emisja.

Badania opinii publicznej, które niedawno przeprowadził PAS po-
kazują bowiem, że mieszkańcy Śląska w  przeważającej większości 
opowiadają się za odejściem od ogrzewania węglem swoich domów. 
Takie rozwiązanie poparło 65 proc. ankietowanych. Sporo jest jesz-
cze do zrobienia w tej dziedzinie, gdyż o antysmogowych przepisach 
nie słyszał niemal co trzeci mieszkaniec regionu.

Niemniej jednak najlepszy wynik w trzecim kwartale tego roku osią-
gnęli mieszkańcy gminy Godów.

- Mieszkańcy złożyli 262 wnioski do programu na łączną liczbę 
budynków jednorodzinnych wynoszącą 3721. Drugą pozycję zajęła 
gmina Czerwionka-Leszczyny, trzecią Jejkowice. Aż siedemnaście 
pierwszych miejsc zestawienia zajmują gminy z województwa ślą-
skiego. Tradycyjnie już, również w  tej (trzeciej) edycji, największą 
liczbę wniosków złożono w Rybniku, aż 726 – podsumowano.

Z subregionu północnego w pierwszej setce znalazły się trzy gminy 
powiatu kłobuckiego oraz jedna z częstochowskiego. Na 34. pozycji 
sklasyfikowano Opatów z 48 wnioskami, 61. są Konopiska (70 wnio-
sków), 69. miejsce przypadło dla Miedźna (47 wniosków), a  na 82. 
ulokowano Kłobuck (100 wniosków).

- Tak jak w poprzednim kwartale i tym razem liderem jest wojewódz-
two śląskie. W pierwszej setce rankingu znalazły się aż pięćdziesiąt 
dwie gminy z  tego województwa. Widać wyraźnie, że tam, gdzie 
samorząd lokalny aktywnie zachęca do wymiany starych urządzeń 
grzewczych i informuje o uchwale antysmogowej, tam zaintereso-
wanie mieszkańców „Czystym Powietrzem” jest wyraźnie większe – 
komentował Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego.

Trzeba dodać, że taka aktywność samorządów w promocji i zachę-
caniu mieszkańców do wymiany kopciuchów i modernizacji źródeł 
ogrzewania także może być nagrodzona.

- Na gminy z najlepszymi wynikami pod względem liczby składanych 
wniosków o  dofinansowanie w  ramach programu „Czyste Powie-
trze” czekają dodatkowe, finansowe bonusy. Aktywność poszczegól-
nych gmin będziemy rozpatrywali w ujęciu rocznym (ranking obej-
mie okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku - przyp. 
red). Pula środków na ten cel sięgnie 16 mln zł – przypominał na kon-
ferencji prasowej Paweł Mirowski, wiceprezes NFOŚiGW.
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samorządu gminy, dyrektorzy jednostek oświatowych, przedsta-
wiciele rady rodziców, Ochotniczej Straży Pożarnej Kuleje, Koła 
Łowieckiego „Knieja” w Nowinach i wykonawców projektu – pod-
kreślają lokalni urzędnicy.

Zanim doszło do oficjalnego przecięcia wstęgi i zwiedzania eko-
pracowni, to uczniowie, nauczyciele i członkowie miejscowej OSP 
działający w Grupie Teatralnej w Kulejach wystawili na tę okazję 
przygotowany pod kierunkiem Bożeny Tomzińskiej spektakl „Za-
czarowany Las”. Później odbyła się już lekcja pokazowa.

- Uczniowie klasy ósmej i  siódmej zaprezentowali możliwości 
pozyskanych środków dydaktycznych w formie lekcji pokazowej. 
Zebrani goście mieli okazję znów poczuć się jak w szkole - bardzo 
nowoczesnej i będącej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą – 
dodają przedstawiciele urzędu gminy.

sali na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicz-
nych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych.

Poziom nadesłanych prac, a było ich łącznie sto trzydzieści trzy, 
okazał się tak bardzo wysoki, że zarząd Funduszu postanowił 
zwiększyć tegoroczną pulę środków z  pierwotnie przeznaczo-
nych na ten konkurs 2 mln zł do ponad 2,3 mln zł. Do tej pory na 
utworzenie prawie trzystu siedemdziesięciu zielonych pracowni 
wojewódzka instytucja przeznaczyła ponad 13,4 mln zł.

„TAK DLA CZYSTEGO POWIETRZA”. EKOLOGICZNY 
KONKURS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
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Do końca listopada Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyjmuje prace w konkur-
sie plastycznym na ekologiczny plakat z zakresu efektów likwi-
dacji niskiej emisji – „Tak dla Czystego Powietrza”. Do wygrania 
są nagrody o łącznej wartości ponad 12 tys. zł. 

Nowością tegorocznej edycji konkursu jest możliwość udziału 
w nim nie tylko uczniów szkół podstawowych oraz świetlic śro-
dowiskowych z  terenu województwa śląskiego, ale także dzieci 
w wieku przedszkolnym. 

– Konkurs do tej pory był przeznaczony dla uczniów do 15 roku 
życia. Ale jako, że zaczęliśmy dostawać coraz więcej zapytań do-
tyczących przedszkolaków, to w tym roku postanowiliśmy wyjść 
im naprzeciw i utworzyć kategorię, w której i ci najmłodsi będą 
mogli się wykazać umiejętnościami plastycznymi – wyjaśnia prze-
wodnicząca jury Aleksandra Kuszka, dyrektor biura WFOŚiGW 
w Katowicach.

W tym roku konkurs podzielony został łącznie na sześć kategorii 
wiekowych: A – dzieci w wieku przedszkolnym, B – 6-7 lat, C – 8-9 
lat, D – 10-11 lat, E – 12-13 lat oraz kategoria F – przeznaczona dla 
najstarszych dzieci w wieku 14-15 lat. 

Konkurs jest współfinansowany ze środków Pomocy Technicznej 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
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PRZYJACIELE PRZYRODY Z HUTEK. DZIECI 
POZNAŁY JAK TO JEST BYĆ LEŚNIKIEM
Przedszkolaki i  uczniowie pierwszych trzech klas z  Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Hutkach po-
znali tajniki zawodu leśnika. O specyfice zawodu i pracy opo-
wiadali im Marcin Gibaszek oraz Krzysztof Wołczyk, leśnicy 
z Nadleśnictwa Herby.

Zaproszenie gości do placówki związane było z realizacją tema-
tów dotyczących lasu i jego mieszkańców w ramach innowacji pe-
dagogicznej „Przyjaciele przyrody”. Leśnicy opowiadali dzieciom 
na czym polega praca leśnika, przedstawili plansze i  naturalne 
okazy różnych gatunków drzew i krzewów leśnych, jak również 
zaprezentowali w praktyce pomiar drewna i  jego oznaczanie za 
pomocą specjalnego numeratora. 

Oprócz informacji na temat leśnej flory na spotkaniu nie za-
brakło także ciekawostek dotyczących mieszkańców lasu – 
lisa, borsuka, sarny, jelenia, dzika, zająca, dzięcioła czy sójki. 
Poruszono też tematykę bezpiecznego wypoczynku w  lesie, 
a przede wszystkim prawidłowego zachowania w zakresie za-
sad przeciwpożarowych.

- Treści przyrodnicze w  wychowaniu przedszkolnym i  edukacji 
wczesnoszkolnej mają ogromne znaczenie dla prawidłowego roz-
woju dzieci i uczniów. Ciekawie przekazane informacje dotyczą-
ce przyrody oraz jej ochrony na długo zostają w pamięci naszych 
najmłodszych, jednocześnie uczą ich odpowiedzialności za swoje 
postępowanie - podkreśla Iwona Maj, szkolny wychowawca. - 
Uczniowie mocno angażowali się w zajęcia, chętnie odpowiadali 
na stawiane im pytania oraz zadawali wiele dotyczących przyro-
dy i pracy w  lesie. Całe spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, 
a  przedstawione wiadomości poszerzyły wiedzę przyrodniczą 
dzieci – dodaje.
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2020. Przewidziano nagrody o wartości od 200 do 700 zł, w zależ-
ności od kategorii. Łącznie Fundusz przeznaczył w tym roku na 
ten cel ponad 12 tys. zł. 

Zgodnie z  Regulaminem, prace muszą być dostarczone do 
WFOŚiGW w Katowicach do 30 listopada 2021 roku do godz. 15.30 

(decyduje data wpływu Funduszu). Ogłoszenie wyników zaplano-
wano na grudzień.

W ubiegłym roku na konkurs wpłynęło dwieście siedemnaście prac. 
Jury przyznało łącznie dwadzieścia pięć nagród i wyróżnień w pięciu 
kategoriach. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2019 roku.


