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Szkoła Podstawowa im. Sy-
nów Pułku w Węglowicach zy-
skała ekologiczną Zieloną Pra-
cownię. 7 listopada odbyło się 
jej uroczyste otwarcie.

– Zielona pracownia pomoże 
uczniom szkoły w nabywaniu 
wiedzy i umiejętności z zakresu 
wszechstronnej edukacji. Do 
dyspozycji uczniów i nauczycieli 
są: tablica multimedialna, pro-
jektor, laptop, mikroskopy, mo-
dele edukacyjne, przyrządy do 
badań i doświadczeń oraz stacja 
meteo. Wiele zakupionych po-
mocy posłuży do obserwacji i ba-
dań w terenie. W pracowni odby-
wać się będą nie tylko lekcje z 
zakresu przedmiotów matema-
tyczno-przyrodniczych, także za-
jęcia pozalekcyjne poszerzające 
zagadnienia związane ochroną 
środowiska, warsztaty i konkur-
sy.   Zgromadzone   w pracowni 
środki dydaktyczne ułatwią pro-
wadzenie zajęć,   wpłyną na lep-
sze zrozumienie zagadnień zwią-
zanych z ekologią, ochroną przy-
rody i środowiska – relacjonuje 

pani Ola Majewska ze Szkoły 
Podstawowej w Węglowicach. 
-Sala została całkowicie odno-
wiona, wyposażona w nowocze-
sne meble, została również poło-
żona nowa podłoga żywiczna z 
nadrukiem 3D. Na korytarzu w 
sąsiedztwie pracowni znajduje 
się źródełko ze zdrową wodą, wy-
posażone w filtr jonizujący wodę, 
który podnosi jej walory smako-
we – dodaje.

Należy przyznać, że otwarcie 
Zielonej Pracowni było niezwykle 
uroczyste. W programie przewi-
dziano część artystyczną i wy-
stawę „Zioła i ich zastosowanie”. 
Ponadto można było skorzystać 
z kawiarenki z herbatkami zioło-
wymi. Dodatkowymi atrakcjami 
były doświadczenia chemiczne, a 
także produkcja mydełek. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się 
m.in. H. Kiepura – starosta po-
wiatu kłobuckiego, M. Prubant – 
przewodniczący Rady Gminy we 
Wręczycy Wilekiej, T. Osiński – 
radny Gminy Wręczyca Wielka, 
Z. Kall – radna powiatu kłobuc-
kiego, B. Sladek – przewodniczą-

 Za środki z WFOŚiGW

Zielona Pracownia w Szkole 
Podstawowej  w Węglowicach

Dobra dla środowiska moda 
na samochody elektryczne 
szerzy się w wielu polskich 
miastach – także w Często-
chowie. Ostatnio pojawiły się 
nowe stacje do ich ładowania, 
a od września właściciele elek-
trycznych aut mogą parkować 
w strefie, nie ponosząc żad-
nych kosztów.

– W związku z wejściem w ży-
cie ustawy z dnia 11 stycznia 
2018 r. o elektromobilności i 
paliwach alternatywnych (opu-
bl. Dz.U. 2018 poz.317 z dn. 
07.02.2018 r.) wprowadzającej 
m.in. zmiany w ustawie o dro-
gach publicznych informujemy, 
że pojazdy elektryczne zwolnio-
ne są z opłat za postój w stre-
fach płatnego parkowania – ta-
ki komunikat wydał Miejski Za-
rząd Dróg i Transportu w Czę-
stochowie. Co w takim razie z 
samochodami o charakterze 
hybrydowym? Niestety tego ty-

pu pojazdy nie będę zwolnione z 
opłat, bowiem „pojazd samo-
chodowy w rozumieniu art. 2 
pkt 33 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. – Prawo o ruchu dro-
gowym, wykorzystujący do na-
pędu wyłącznie energię elek-
tryczną akumulowaną przez 
podłączenie do zewnętrznego 
źródła zasilania” - wyjaśnia tę 
kwestię MZDiT. 

Posiadacze samochodów elek-
trycznych powinni uzyskać spe-
cjalne oznaczenie dla swojego 
pojazdu, aby ułatwić jego identy-
fikację i móc parkować za dar-
mo. Musi ono znajdować się w 
widocznym miejscu. Właściciele 
tego typu aut, dostają przy ich 
rejestracji odpowiednią naklejkę 
w Urzędzie Miasta. MZDiT za-
chęca właścicieli i użytkowników 
pojazdów elektrycznych do kon-
taktu ze swoim biurem w celu 
ułatwienia identyfikacji takich 
pojazdów w Strefie Płatnego Par-
kowania w Częstochowie. 

Częstochowa

Parkowanie  
dla samochodów 
elektrycznych  

za darmo

Narodowy Fundusz Ochorny 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej ogłosił nabór wniosków 
o dofinansowania w ramach 
programu priorytowego „Gep-
rard II – transport niskoemi-
syjny. Część 2) Strategia roz-
woju elektromobilności”.

Celem programu jest oczywi-

ście wsparcie działań jednostek 
samorządu terytorialnego nie-
zbędnych do realizacji polityki 
elektromobilności. 

Wnioski o dotację można 
składać do 7 grudnia 2018 ro-
ku. Złożyć wniosek należy przy 
pomocy generatora wniosków 
o dofinansowanie ze środków 
krajowych. Instrukcję, jak tego 

dokonać, można znaleźć na 
stronie NFOŚiGW. Na ten cel 
przeznaczono aż 10 mln zło-
tych. 

Dofinansowanie ma być 
udzielane w formie dotacji zgod-
nie z programem prioryteto-
wym. Beneficjentami programu 
mogą być powiaty, gminy, 
a także ich związki.

Środki na strategię rozwoju elektromobilności

NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków

Ekolandia – taką nazwę wy-
brał dla swojej Zielonej Pracow-
ni Zespół Szkół nr 2 w Kłobuc-
ku. Uroczyste otwarcie miało 
miejsce 15 października. 

– Ekolandia, bo taką wdzięcz-
ną nazwę otrzymała ta ślicznot-
ka, jest bez wątpienia najładniej-
szą pracownią w szkole. Posiada 
też wspaniałe wnętrze - znako-
mite wyposażenie, które uprzy-
jemni lekcje biologii i geografii – 
przekonuje ZS nr 2 w Kłobucku. 
-Nasza Ekolandia nie powstała-
by, gdyby nie dobry projekt na-
szych nauczycieli, pomoc archi-

tekta, fachowych wykonaców, a 
przede wszystkim potężne 
wsparcie finansowe Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej oraz 
Starostwa Powiatowego w Kło-
bucku - łącznie to ponad 60 tys. 
zł – poinformowano na profilu 
szkoły. W pracowni znalazł się 
m.in. Kącik Młodego Anatoma 
oraz Kącik Młodego Geografa, 
nowoczesne pomoce naukowe, 
wystrój sali i jej umeblowanie. 
Lekcje biologii czy geografii z 
pewnością staną się od tej pory 
zdecydowanie ciekawsze i przy-
jemniejsze. 

Ekolandia

Zielona Pracownia 
także w Kłobucku!

Poznaliśmy laureatów dru-
giej edycji konkursu „EKO-
-WYNALAZCY”. Zwycięzcy 
otrzymali nagrody rzeczowe, a 
wszyscy uczestnicy – eko-upo-
minki. Najlepsze projekty będą 
„podróżowały” po szkołach w 
celach edukacyjnych. 

Konkurs skierowany był do 
przedszkolaków i uczniów szkół 
podstawowych. Zadaniem młod-
szych uczestników było wykona-
nie pracy plastycznej, natomiast 
uczniowie mieli przygotować 
makietę, prezentującą sposoby 
walki ze smogiem.

Najlepsze projekty będą „po-
dróżowały” po szkołach w celach 
edukacyjnych. Zwycięzcy otrzy-
mali nagrody rzeczowe (m.in. ta-
blety, power banki), a wszyscy 
uczestnicy – eko-upominki.

Organizatorem konkursu, 
który został dofinansowany 
przez Urząd Miasta Częstocho-
wy, było Stowarzyszenie Pomocy 

Potrzebującym PODAJ DALEJ.
Laureaci:

Kategoria – Przedszkola:
Sofija Pasichnyk oraz Emilia 

Kozik z Miejskiego Przedszko-
la nr 2 w Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym nr 1.

Kategoria - Szkoła 
Podstawowa

I MIEJSCE – Marcel Horyłek, 
Karolina Całus, Filip Pełka 
ze Szkoły Podstawowej nr 14 
im. H. Sienkiewicza;

II MIEJSCE – Wojciech Kup-
czak ze Szkoły Podstawowej nr 
1 im. Zdobywców Przestworzy;

III MIEJSCE – Julia Noga ze 
Szkoły Podstawowej nr 35.

Katarzyna Gwara  

Konkurs 

Poznaliśmy najlepszych eko-wynalazców

Kolumnę opracowała: Paula Nogaj

ca Rady Rodziców. Wraz z dyrek-
tor szkoły w Węglowicach, panią 
Agatą Trzepizur dokonali oni 
symbolicznego przecięcia wstęgi 
otwarcia. 

Otwarcie tej niezwykłej pra-
cowni udało się dzięki środkom 
finansowym pozyskanym z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach, wkładowi fi-
nansowemu Stowarzyszenia 
Szkoły w Węglowicach oraz Rady 
Rodziców. – Sukces nie byłby 
możliwy, gdyby nie pomoc i za-
angażowanie rodziców i przyja-
ciół szkoły – przyznaje pani Ola 
Majewska.


