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Ze środków UM Blachownia i WFOŚiGW w Katowicach

Otwarcie Zielonej Pracowni w Blachowni
W Szkole Podstawowej nr 1
w Blachowni odbyło się uroczyste otwarcie „Zielonej Pracowni”, która została wyposażona w nowoczesne pomoce
dydaktyczne. Ich koszt to ponad 37 tys. złotych. 20 proc.
zostało sfinansowane przez
Urząd Miejski w Blachowni,
a 80 proc. pokryto z środków
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
– W ubiegłym roku WFOŚiGW
ogłosił konkurs adresowany do
szkół województwa śląskiego,
którego celem było pozyskanie
funduszy na wyposażenie szkolnej pracowni. Wzięliśmy w nim
udział i dzięki ogromnemu zaangażowaniu dyrekcji, grupy nauczycieli naszej szkoły oraz Urzędu Miejskiego w Blachowni zostaliśmy laureatami tego kon-

kursu. Przystąpiliśmy do niego
po to, by stworzyć naszym
uczniom optymalne warunki do
nauki przedmiotów przyrodniczych, by rozbudzać ich zainteresowania, by móc prowadzić ciekawe zajęcia oparte na eksperymentach naukowych, doświadczeniach, pokazach multimedialnych, obserwacjach makro- i mikroskopowych. Lekcje prowadzone takimi metodami rozwijają
kreatywność dzieci i młodzieży,
uczą logicznego rozumowania
i samodzielnego wnioskowania –
zrelacjonowała Olga Ciekot, nauczyciel biologii ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Blachowni.
Jakie urządzenia i pomoce dydaktyczne znalazły się w Zielonej
Pracowni? Przede wszystkim tablica multimedialna, rzutnik,
laptop, mikroskopy uczniowskie,
mikroskop z kamerą multimedialną, zestawy preparatów mi-

„Posadźmy drzewo w Częstochowie”

kroskopowych, laski ebonitowe,
stereoskop, lupy, filmy przyrodnicze. Ponadto dzieci będą mogły
uczyć się przy użyciu modeli anatomicznych, sprzętu laboratoryjnego, globusów i modelów
ukształtowania terenu. Nie mogło
zabraknąć oczywiście okularów

ochronnych, które również znalazły się w wyposażeniu pracowni
przyrodniczej. Oprócz narzędzi,
które pozwolą zgłębiać wiedzę
przyrodniczą, specjalistyczna sala została wyposażona także
w funkcjonalne szafy, w których
będzie można przechowywać po-

moce dydaktyczne. Do użytku
przeznaczone zostały poza tym
nowe, ergonomiczne krzesła
i ławki o ciekawym, trapezowym
kształcie, który jest „ustawny”.
Oznacza to, że można organizować dzięki nim przestrzeń w taki
sposób, w jaki akurat jest nam to
potrzebne do pracy w grupach
bądź zajęć eksperymentalnych.
W pracowni znalazło się także
miejsce na stanowiska do prowadzenia obserwacji mikroskopowych i stereoskopowych. Są one
kompleksowo wyposażone. Do
sali prowadzą nowe drzwi, a ekologicznym akcentem jest energooszczędne oświetlenie.
Takiej sali mogą pozazdrościć
Szkole Podstawowej nr 1 w Blachowni inne placówki. To niezwykle nowoczesne miejsce, które pozwoli na naukę w sposób
praktyczny i ciekawy.
zdj. UM Blachownia

Program „Czyste Powietrze”

Spotkania informacyjne w Olsztynie
Jeszcze można
i Rędzinach
wziąć udział w akcji
Akcja „Posadźmy drzewo
w Częstochowie” została zainaugurowana wiosną. Miała ona
na celu zachęcić mieszkańców
Częstochowy do zasadzenia
własnego drzewka w mieście.
Trwa jesienna edycja tej akcji.
Wszyscy, którzy są zainteresowani udziałem w przedsięwzięciu, mogą skorzystać
z wybranych i odpowiednio
przygotowanych miejsc na terenie Częstochowy, aby przysłużyć się środowisku.
Podczas wiosennej akcji „Posadźmy drzewo w Częstochowie”
mieszkańcy posadzili ok. 100
sztuk drzew różnych gatunków
m.in. sosny, lipy, jarząby, dęby,
klony i graby. Miejsca zasadzeń
zostały wskazane przez pracow-

ników Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Urząd Miasta zadbał o to, aby
nowe drzewa były odpowiednio
pielęgnowane. Akcję rozpoczął
prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk wraz z radnymi
miasta, sadząc drzewka przy
skrzyżowaniu alei Jana Pawła II
z aleją Armii Krajowej.
– Zapraszam wszystkich do
włączenia się do kolejnej akcji
sadzenia drzewek w Częstochowie, tym bardziej, że oprócz wiosennych wycinek, niemałe szkody w zieleni miejskiej wyrządził
w tym roku także nagły powrót
zimy oraz burze i wichury – zachęca prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Jest więc co uzupełniać, a sadzić drzewa można aż
do połowy listopada.

Wykaz terenów do obsadzenia
Mniejsze powierzchnie do obsadzenia w celu zwiększenia
terenów zieleni wśród zabudowy mieszkaniowej:
1. ul. Czecha 25 – dz. nr 212/33 obr. 24
2. al. Marszałkowska – dz. nr 190/3 (przy ul. Jankowskiego)
3. al. Wojska Polskiego (za ekranami, przy Miejskim Przedszkolu nr 8)
dz. nr 69/4 obr. 373
4. ul. Botaniczna 23 (w otoczeniu stołu do tenisa stołowego) dz. nr
166/14 obr. 313
5. ul. Bardowskiego (w otoczeniu placu zabaw) dz. nr 1/41 obr. 279
Większe powierzchnie do obsadzenia:
1. ul. Limanowskiego 152 – dz. nr 70/9 obr. 345
2. bulwary nad Wartą (w okolicy pomnika Chrystusa) dz. nr 162 obr. 22
3. ul. Kukuczki przy Lesie Aniołowskim (w otoczeniu parku dla psów)
dz. nr 162 obr. 22
4. ul. Kukuczki (w otoczeniu rozdzielni gazu) dz. nr 160/2 obr. 22
5. teren pomiędzy aleją Wojska Polskiego (Plac Katyński) a Galeria
Jurajską - dz. nr 51/15 obr. 189
6. ul. Sojczyńskiego-Warszyca – dz. nr: 166/16, 165/20, 163/19,
162/3, 244/1 obręb 24.
– Tereny miejskie do nasadzeń zostały wskazane na załączonych
mapkach, można je też łatwo zlokalizować w miejskim geoportalu na
stronie e.czestochowa.pl – informuje Urząd Miasta.
Szczegóły akcji można znaleźć na stronie Urzędu i u pracowników Referatu Przyrody i Utrzymania Zieleni Wydziału Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM pod nr telefonu: 34 3707 418
i 34 3707 419.
Kolumnę opracowała: Paula Nogaj

W gminach Olsztyn i Rędziny odbyły się spotkania
informacyjne,
dotyczące
programu „Czyste Powietrze
- Dofinansowanie nowych
źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych”.
Mieszkańcy
wzięli w nich udział, aby dowiedzieć się o możliwościach uzyskania wsparcia
finansowego przy ociepleniu, wymianie okien czy wysokoemisyjnych
kotłów
grzewczych w domach jednorodzinnych.
Program realizowany jest w
ramach rządowego programu
„Czyste Powietrze”, który daje
możliwość uzyskania dotacji
przez osoby fizyczne, posiadające dom jednorodzinny w celu
jego ocieplenia, wymiany okien
lub starych kotłów grzewczych
wysokoemisyjnych. Takie spotkania odbywają się w każdej
gminie w Polsce. Mają one
charakter edukacyjny i informacyjny.
Podczas spotkań, mieszkańcy gmin Olsztyn i Rędziny dowiedzieli się, co tak naprawdę

oznacza definicja zanieczyszczonego powietrza, wysokiej i
niskiej emisji, spalin oraz smogu. Ponadto prowadzący spotkanie omówił wpływ zanieczyszczonego powietrza na
ludzkie zdrowie i opowiedział o
możliwości uzyskania dofinansowania z programu priorytetowego Czyste Powietrze – jak
prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację domu.
Celem programu, którego
realizację przewidziano na lata
2018-2029 jest poprawa efektywności
energetycznej
i
zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji
zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych
jednorodzinnych budynków
mieszkalnych. Budżet na realizację jego realizację wynosi do
103 mld zł. O dofinansowanie
ubiegać się mogą osoby fizyczne, które „posiadają prawo
własności lub są współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego, o którym

mowa w ust. 1 Programu. W
przypadku gdy jednorodzinny
budynek mieszkalny jest we
współwłasności kilku osób dofinansowanie
przysługuje
współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody
przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku” lub
„które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego
zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania” - czytamy w regulaminie.
Spotkania informacyjne dotyczące tego programu są prowadzone przez przedstawicieli
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Służą oni pomocą i radą
wszystkim zainteresowanym.
Harmonogram najbliższych
spotkań można sprawdzić na
stronie internetowym Funduszu.

Już otwarte!

Biuro WFOŚiGW
w Częstochowie
Biuro Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już działa w Częstochowie.
Punkt informacyjny, dotyczący programu „Czyste Powietrze” znajduje się przy ul. Jana III Sobieskiego 7 i
czynny jest w dni robocze w godzinach o 9:00 do 14:00.
Do biura należy dostać się, wchodząc na II piętro. Podobne punkty zostały utworzone w Katowicach na ul.Wita Stwosza 2, a także w Bielsko-Białej na ul. Legionów 57. Fundusz zaprasza wszystkich mieszkańców województwa śląskiego do odwiedzania tych punktów informacyjnych i korzystania z infolinii programu „Czyste powietrze” nr tel. 32 60 32 252 lub email-a: czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

