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14 listopada podczas uroczystości zorganizowanej na Stadio-
nie Śląskim w  Chorzowie ogłoszono zwycięzców i  laureatów 
tegorocznej edycji „Zielonych Czeków”. Ta doroczna, przyzna-
wana od 1994 roku nagroda Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, jest uhonoro-
waniem tych osób i  instytucji, które swoją działalnością oraz 
podjętymi inicjatywami wniosły szczególny wkład w  ochronę 
środowiska.

Na konkurs wpłynęły łącznie czterdzieści trzy zgłoszenia. Sta-
tuetki oraz nagrody w  wysokości 10 tys. zł zostały przyznane 
w czterech kategoriach - „Gmina przyjazna dla czystego powie-
trza”, „Ekologiczna osobowość roku”, „Inwestycja proekologiczna 
roku”, oraz „Programy i  akcje na rzecz ochrony przyrody oraz 
edukacji ekologicznej”.

Pośród laureatów znalazła się w tym roku gmina Rędziny. Kapi-
tuła konkursu uznała, że otwarta 4 sierpnia w  Karolinie nowa, 
biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków, to najlepsza 
proekologiczna inwestycja w województwie bieżącego roku. Re-
alizowane przeszło trzy lata zadanie pochłonęło prawie 17 mln zł. 
To także jedna z największych inwestycji współfinansowanych ze 
środków WFOŚiGW w Katowicach. Instytucja przekazała na ten 
cel ponad 8 mln zł, a kolejne wsparcie – 2,5 mln zł – przyszło rów-
nież z funduszy unijnych.

Oddana do użytku instalacja dysponuje przepustowością sięgają-
cą 2000 m³ na dobę. To prawie siedmiokrotnie więcej niż jej po-
przedniczka. Jest tak duża, że zabezpieczy potrzeby wszystkich 
miejscowości i  pozwoli spokojnie planować budowę kolejnych 
odcinków kanalizacji.

- Cieszę się niesamowicie z  tej nagrody. Wreszcie ktoś mocniej 
zauważył tę niezwykle ważną dla naszej gminy inwestycję. Obec-
nie, jako jedyni w powiecie częstochowskim, mamy zagwaranto-
waną oczyszczalnię ścieków dla całej gminy, bo nie ma drugiej 
takiej – mówi Paweł Militowski, wójt Rędzin. - Podjęta kilka lat 
temu decyzja o budowie była więc strzałem w dziesiątkę, patrząc 
na wszystko także pod kątem tego, co się obecnie dzieje na ryn-
ku usług budowlanych i dużego wzrostu cen materiałów. To był 
mega wydatek, którego tak naprawdę mieszkańcy nie widzą, nie 
zauważają na co dzień, ale obecnie za te pieniądze takiej instalacji 
już byśmy nie zrealizowali. Bez niej z kolei nie byłoby możliwości 
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„EKOLOGICZNE CENTRUM 
NAUKI” W WALEŃCZOWIE. 
TO KOLEJNA ZIELONA
PRACOWNIA W GMINIE

W  minionym roku w  Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima 
w  Złochowicach powstała „Zielona ekobaza na Wesołej”. W  tym 
natomiast, dzięki wsparciu projektu z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, nowo-
czesną pracownię do nauk przyrodniczych stworzono w Waleń-
czowie.

- W bieżącym roku Szkoła Podstawowa w Waleńczowie przystąpiła 
do dwóch konkursów organizowanych przez katowicki WFOŚiGW. 
W pierwszym konkursie - „Zielona Pracownia_Projekt’2021” wygra-
ła nagrodę w wysokości 10 tys. zł, a w drugim - „Zielona Pracow-
nia’2021” - otrzymała dotację w wysokości 40 tys. zł – podkreśla opa-
towski urząd gminy.

Pozyskane środki wykorzystano na remont sali, by stworzyć „Ekolo-
giczne Centrum Nauki”, klasę dedykowaną poszerzaniu horyzontów 
z zakresu nauk przyrodniczych.

- Podjęte działania znacznie poprawiły bezpieczeństwo i  estetykę 
pomieszczenia, a ponadto pozwoliły w sposób niekonwencjonalny 
zagospodarować przestrzeń. Nauka w tej klasie znacznie podniesie 
świadomość ekologiczną uczniów, uatrakcyjni zajęcia, co przyniesie 
lepsze rezultaty w nauczaniu. Pracownia będzie ponadto miejscem 
organizacji różnorodnych przedsięwzięć przyrodniczych oraz akcji 
ekologicznych dla dzieci i młodzieży – zaznaczają miejscowi urzęd-
nicy.

Piotr Biernacki, fot. Urząd Gminy Opatów

dalszego rozwoju sieci kanalizacji na naszym terenie – dodaje.

Obok lokalnego samorządu wyróżnienia w tej kategorii otrzymały 
Katowice oraz Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej 
Oblackie Centrum Młodzieży.

Ponadto w  kategorii „Gmina przyjazna dla czystego powietrza” 
Zielony Czek trafił do gminy Bieruń, za wielotorowe działania 
w zakresie walki o czyste powietrze. Dzięki aktywnej działalno-
ści punktu tamtejszy samorząd znalazł się na pierwszym miejscu 
w  pierwszym ogólnopolskim rankingu jako najbardziej aktyw-
na gmina w programie. Ponadto miasto prowadzi szereg innych 
działań proekologicznych, w  tym finansowanych ze środków 
europejskich, jak cykliczne nasadzenia drzew i krzewów czy mo-
dyfikuje nieefektywne oświetlenie. Wyróżnienia w  tej kategorii 
otrzymały gminy Wilkowice, Ślemień, Świerklaniec, Gaszowice 
oraz Chorzów i Zabrze.

- Bardzo nas to cieszy, ale przyznam, że nie spodziewaliśmy się 
aż tak dużej liczby zgłoszeń, które wpłynęły na konkurs. W tym 
roku po raz pierwszy przyznany został „Zielony Czek” w kategorii 
„Gmina przyjazna dla czystego powietrza”. Kapituła zdecydowa-
ła, że na tę nagrodę zasłużyła gmina Bieruń, bo w zakresie walki 
o czyste powietrze działa wielotorowo – mówi Tomasz Bednarek, 
prezes WFOŚiGW w Katowicach.

„Ekologiczną osobowością roku” została natomiast Gabriela Gu-
ściora-Konieczna, pedagog, inicjatorka i  koordynatorka szeregu 
przedsięwzięć pogłębiających wiadomości na temat funkcjono-
wania przyrody. Na co dzień działa na rzecz upowszechnienia 
wiedzy w zakresie skutków niszczącej działalności gospodarczej 
i  społecznej człowieka oraz rozwijania świadomości ekologicz-
nej wśród uczniów czy pozostałych mieszkańców Bielska-Białej 
i powiatu bielskiego. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali z kolei 
Erwin Grzegorzek, Marta Wojciechowska-Smolarz, Michał Łada 
i Małgorzata Bednarek.

W ostatniej z kategorii - „Programy i akcje na rzecz ochrony przy-
rody oraz edukacji ekologicznej” - Zielony Czek trafił do Fundacji 
„Czas na Las”, za prowadzenie edukacji ekologicznej w  ramach 
edukacji przedszkolnej, polegającej na kształtowaniu u dzieci od-
powiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości 
ekologicznej. Wyróżniono ponadto Fundację Ekologiczna „Arka” 
oraz działające w Kaletach koło Polskiego Związku Wędkarstwa.

POZNAWAŁY JAK CHRONIĆ DZIKIE ZAPYLACZE. 
CIEKAWY PROJEKT SZKOŁY W RZERZĘCZYCACH

OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW CZEKA MODERNIZACJA. 
MA BYĆ GOTOWA W POŁOWIE PRZYSZŁEGO ROKU
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Dzieci z  podstawówki w  Rzerzęczycach przez ostatnie kilka 
miesięcy realizowały ekologiczny projekt edukacyjny „Pszczoły 
też chodzą do szkoły - murarkowe łąki”. Stało się to możliwe 
dzięki Fundacji Cemex, która wyróżniła koncepcję placówki 
w konkursie „Fabryka Pomysłów”.

Jednym z celów wspomnianej fundacji jest wspieranie projektów 
społecznych podejmowanych przez lokalne organizacje poza-
rządowe i placówki edukacyjne. W całym kraju granty przyznano 
w tym roku na dziesięć projektów. Szkoła w Rzerzęczycach otrzy-
mała 7,2 tys. zł na jego realizację.

W  centrum uwagi znalazły się oczywiście pszczoły. W  ramach 
zgłoszonej koncepcji powstały na terenie szkoły łąki i  rabaty 
z  miododajnymi roślinami. Zbudowano także ścieżkę edukacyj-
no-przyrodniczą składającą się z piętnastu tablic informacyjnych 
z ciekawostkami z zakresu pszczelarstwa, a na drzewach zawie-

Samorząd Opatowa realizuje obecnie jedną z  ważniejszych na 
terenie gminy inwestycji ekologicznych. Chodzi o  rozbudowę 
komunalnej oczyszczalni ścieków, co w przyszłości da możliwo-
ści rozbudowy sieci kanalizacji dla kolejnych miejscowości.

Umowa z wykonawcą została podpisana już w połowie maja tego 
roku. Prace, które są dość mocno zaawansowane prowadzi spółka 
Newater z Wrocławia.

- To zadanie inwestycyjne jest bardzo ważne dla prowadzenia ra-
cjonalnej gospodarki ściekowej w gminie, gdyż zwiększona prze-
pustowość czyszczalnie zapewni odbiór ścieków od mieszkańców 
Nabokowa, Zwierzyńca Pierwszego i Wilkowiecka – podkreślają 
miejscowi urzędnicy.

Dotychczasowa instalacja zostanie rozbudowana o nowy blok 
technologiczny. Reaktor biologiczny z  osadnikiem wtórnym 
i  zbiornikiem osadu będzie miał przepustowość 250 m³ na 
dobę. Pozwoli to dwukrotnie zwiększyć możliwości oczysz-
czalni.

- Obecnie trwają prace przy budowie żelbetowej konstrukcji blo-
ku technologicznego, najważniejszego elementu zadania. Po re-
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szono szesnaście domków murarek, w tym również jedną w du-
żym rozmiarze dla owadów. Ponadto uczniowie otrzymali nasiona 
roślin miododajnych. Z nich można zrobić podobne instalacje już 
na zapleczu rodzinnego gospodarstwa.

O książki z zakresu pszczelarstwa wzbogaciła się również szkolna 
biblioteka. W ramy projektu wpisały się ponadto ciekawe warsz-
taty edukacyjne i wycieczka do pasieki. Zdobytą wiedzę i  infor-
macje dzieci mogły następnie przedstawić w postaci artystycznej 
wizji na zajęciach plastycznych.

- Wszystkie działania zrealizowane w  ramach projektu podnio-
sły świadomość ekologiczną młodych ludzi na temat znaczenia 
pszczół i dzikich zapylaczy. Efektem realizacji tego projektu było 
poznanie zagrożeń powodujących wymieranie zapylaczy i podej-
mowanie działań mających na celu ochronę populacji pszczół – 
informuje Małgorzata Woszczyna, nauczycielka z rzerzęczyckiej 
placówki.

alizacji łączna przepustowość zwiększy się do 500 m³ na dobę, 
a  wskaźnik oznaczający przeliczeniową liczbę mieszkańców 
wzrośnie z  obecnych 2000 do 4000 – zaznaczają władze Opa-
towa.

RĘDZINY Z „ZIELONYM CZEKIEM”. GMINA ZREALIZOWAŁA
NAJLEPSZĄ INWESTYCJĘ PROEKOLOGICZNĄ W WOJEWÓDZTWIE

Inwestycja kosztować będzie 3,55 mln zł. Lokalny budżet nie musi 
jednak samodzielnie dźwigać tej inwestycji. Kilka miesięcy temu 
udało się bowiem zdobyć na ten cel prawie 2,3 mln zł z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych.

STARTUJĄ KONKURSY DLA 
SZKÓŁ NA UTWORZENIE 
ZIELONYCH PRACOWNI

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w  Katowicach zaprasza placówki oświatowe z  terenu śląskiego 
do udziału w organizowanym już po raz ósmy konkursie „Zielona 
Pracownia_Projekt’2022” oraz „Zielona Pracownia’2022”. Będzie 
w nim można uzyskać 10 tys. zł wsparcia na koncepcję utworzenia 
ekologicznej przestrzeni edukacyjnej, a w drugim 40 tys. zł już na 
samą realizację pomysłu.

Zgłoszenia w  konkursie „Zielona Pracownia_Projekt’2022” powin-
ny wpłynąć do Funduszu do końca stycznia. Jego przedmiotem jest 
utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodni-
czych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych 
czy chemiczno-fizycznych. Skierowany jest do szkół podstawowych 
(od czwartej do ósmej klasy) i średnich.

O dofinansowanie mogą ubiegać się te placówki, które nie otrzymały 
wsparcia w poprzednich edycjach. Maksymalna wysokość nagrody 
nie może przekroczyć 20 proc. kosztu całkowitego wdrożenia pro-
jektu i stanowić kwoty wyższej niż 10 tys. zł.

Na przygotowanie aplikacji do konkursu „Zielona Pracownia’2022” 
jest nieco więcej czasu. Nabór otwarty ruszy bowiem z początkiem 
marca przyszłego roku i potrwa przez cały miesiąc. Celem jest do-
finansowanie w  formie dotacji wniosków dotyczących utworzenia 
pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekolo-
gicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych 
w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich.

Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i moż-
liwości finansowych Funduszu do wysokości 80 proc. kosztów kwa-
lifikowanych z  zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie 
może przekroczyć 40 tys. zł.

Pierwsza edycja konkursów „Zielona Pracownia_Projekt” i „Zielona 
Pracownia” odbyła się w 2015 roku. Od tego czasu, dzięki dotacjom 
WFOŚiGW w  Katowicach, powstało ponad trzysta siedemdziesiąt 
zielonych pracowni w województwie śląskim. Fundusz dofinansował 
te zadania kwotą niemal 13,5 mln zł.
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