Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków
WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
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czystego powietrza.

Zielone Jastrzębie

Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej.

na Dzień Ziemi
sprawia, że do atmosfery trafia mniej
zanieczyszczeń gazowych, a standardy emisyjne jakie spełnia kotłownia
osiągają wyśrubowane normy emisyjne ustanowione dla Polski przez Komisję Europejską. Dzięki realizacji tej inwestycji kotłownia WR-25 po okresie
derogacji ciepłowniczej od 1 stycznia
2023 roku będzie spełniała standardy
określone na podstawie konkluzji BAT.
Całkowity koszt budowy wyniósł niemal 52 mln zł, z czego 27 mln - to dofinansowanie ze środków WFOŚiGW
w Katowicach. Wyróżnienie otrzymała Gmina Kalety.

W ostatniej kategorii Programy i akcje na rzecz
ochrony przyrody oraz
edukacji ekologicznej,
zwyciężyło Stowarzyszenie
„Nie Dokarmiaj Smoga”, za
aktywną działalność na rzecz
poprawy jakości powietrza.
Stowarzyszenie działa głównie na
rzecz czystego powietrza w Pszczynie,
choć nie tylko. W ubiegłym roku Stowarzyszenie przeprowadziło intensywną kampanię informacyjną, dotyczącą
treści uchwały antysmogowej oraz moż-

liwości uzyskania dofinansowania do
wymiany źródeł ciepła, z uwzględnieniem wpływu zanieczyszczeń powietrza
na zdrowie. Na swoim koncie ma także kampanię informacyjno-edukacyjną pod hasłem „Wymień piec! Nie zwlekaj! Czas ucieka!”, produkcję filmów poruszających kwestie złej jakości powietrza w Pszczynie i sposobów monitorowania powietrza oraz skutków zdrowotnych. Działacze Stowarzyszenia stworzyli stronę internetową niedokarmiajsmoga.pl, spotykają się z mieszkańcami, uczestniczą w konferencjach i debatach, pracują z dziećmi i młodzieżą, or-

ganizują koncerty, happeningi i proekologiczne wydarzenia, jak Dzień Czystego Powietrza, który połączony był z inauguracją kampanii Polskiego Alarmu
Smogowego „Zobacz czym oddychasz.
Zmień to”.
- To była szeroko zakrojona akcja
edukacyjna pod hasłem: „Wymień piec
nie zwlekaj, czas ucieka”. To było ponad
150 banerów, które zawisły w całym powiecie pszczyński. To był cykl filmów
o tematyce antysmogowej i powstała
dedykowana tej akcji strona internetowa, a także działaliśmy z polskim alarmem smogowym - podkreślała podczas

gali Aleksandra Antes-Szewczyk, prezes Stowarzyszenia „Nie Dokarmiaj
Smogu”.
W tej kategorii tym razem Kapituła nie
przyznała wyróżnień.
Nagroda ekologiczna „Zielone Czeki”, przyznawana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji Dnia Ziemi, ma już swoją długoletnią historię.
Pierwsze Zielone Czeki zostały przyznane 28 lat temu - w 1994 roku. Od tego czasu wśród laureatów
konkursu znalazło się wielu pasjonatów przyrody,
są wśród nich naukowcy, nauczyciele, dziennikarze, przedsiębiorcy, gminy i stowarzyszenia.

Jastrzębscy uczniowie czerpią wiedzę z Energii Zielonego Kosmosu
u Wraz z początkiem roku szkolnego są oddawane do użytku nowe szkolne eko-pracownie. Jedna z nich
powstała w Szkole Podstawowej nr 17 im. Jana Brzechwy w Jastrzębiu-Zdroju.

D

zięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
w wysokości 40 tys. zł pracownia geograficzno-biologiczna
przeszła remont. Została doskonale wyposażona między
innymi w nowoczesne interaktywne pomoce dydaktyczne,
sprzęt multimedialny, edukacyjny i laboratoryjny.
- Dzisiaj jako dyrektor jestem
bardzo szczęśliwa. W tej szkole
jest bardzo kreatywne środowisko i lubimy realizować nowatorskie projekty i wychodzić ponad-

przeciętność. Teraz, ten moment
otwarcia Zielonej Pracowni, to
jest nasza duma. Tym bardziej,

że jest to tylko pierwszy krok.
Mamy już napisany drugi wniosek i mam nadzieję, że wkrót-

ce otworzymy kolejną pracownię. Lubimy nowości i wiemy, że
warto właśnie w ten sposób przekazywać wiedzę. Dzieci uczą się
przede wszystkim przez doświadczenia i zabawę - powiedziała
Beata Cisek - dyrektor SP 17.
Pracownia pn.: „Energia Zielonego Kosmosu” pozwoli rozwijać wśród uczniów wiedzę na temat ekologii oraz ochrony przyrody, umożliwi także eksperymentowanie oraz obserwację
przyrody. Autorkami i koordynatorkami projektu są Beata Cisek - dyrektor szkoły oraz Anna
Czarniak - nauczycielka geografii i języka niemieckiego.

