
Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach ogłosił konkurs na

kampanię edukacyjną dotyczącą

gospodarowania odpadami

w województwie śląskim.

Konkurs skierowany jest do

organizacji pozarządowych, in−

stytucji oraz podmiotów gospo−

darczych – działających samo−

dzielnie lub na podstawie za−

wartych porozumień. Celem

konkursu jest wyłonienie pro−

jektów kampanii, których reali−

zacja gwarantuje uzyskanie naj−

lepszych efektów w zakresie

propagowania wiedzy dotyczą−

cej gospodarki odpadami oraz

przeprowadzania konsultacji

społecznych.

Przedmiotem kampanii jest

przekazanie w przystępny sposób

wszechstronnej wiedzy na temat

gospodarki odpadami, w tym se−

lektywnej zbiórki odpadów, odzys−

ku odpadów oraz mechaniczno−

biologicznych, biologicznych i ter−

micznych procesów unieszkodli−

wiania odpadów. Celem kampa−

nii jest upowszechnienie zasady

zapobiegania powstawaniu odpa−

dów lub ograniczania ich ilości

i negatywnego oddziaływania na

środowisko a także odzysku lub

unieszkodliwiania odpadów oraz

uzyskanie akceptacji społecznej

podjętych działań.

Rozpoczęcie kampanii przewi−

dziane jest w 2010 r. Kampa−

nia winna trwać nie dłużej niż

12 miesięcy.

Regulamin Konkursu i wzo−

ry wniosków dostępne są

w Biurze Funduszu oraz na

stronie www.wfosigw.katowi−

ce.pl. Kompletne wnioski

wraz z załącznikami należy

składać w siedzibie WFO−

ŚiGW w Katowicach do

30.06.2010 r. 
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Konkurs na kampanię

Masz pomysł – masz kasę!

Gabriela Lenartowicz – Pre−
zes Zarządu WFOŚiGW w Ka−
towicach razem z prezydenta−
mi śląskich miast i przedsta−
wicielami świata kultury, po−
lityki oraz regionalnych me−
diów uczestniczyła w lesie
pod Rybnikiem w finale eko−
logicznej kampanii prowadzo−
nej przez redakcję Polska
Dziennik Zachodni i koncern
energetyczny Vattenfall pn.
„Czas na las”.

Celem tego projektu jest na−
sadzenie w ciągu 10 lat w la−
sach województwa śląskiego
w około miliona drzew mają−
cych zrekompensować ścinane
drzewostany na potrzeby budo−
wy linii energetycznych. W tym
roku, podobnie jak w trzech po−
przednich latach, w ramach tej
akcji w lasach naszego regionu
posadzono ok. 100 tysięcy
drzew. Odbudowa lasów przy−
czynia się bowiem do poprawy
klimatu i oczyszcza powietrze
ze szkodliwego dwutlenku
węgla, który sprawia, że ociepla
się klimat i powstają groźne dla
człowieka zjawiska pogodowe
jak huragany, tornada, a także
długotrwałe susze.

– Tego rodzaju akcje uświa−
damiają mieszkańcom wojewó−
dztwa oraz gościom z innych
części kraju, jak bardzo zmienił
się obraz naszego regionu. Dziś
Śląsk w dużej mierze jest zielo−
ny. Warto sobie to cenić na co
dzień i być z tego dumnym –
stwierdziła Gabriela Lenarto−
wicz.

Lędziny nie są gorsze. W lo−
kalnej skali podobne wydarze−

nie miało miejsce 19 kwietnia
w związku z obchodami Dnia
Ziemi. W niecodziennej akcji
wzięło udział 26. uczniów Gim−
nazjum z O. I. nr 2. Dzięki
współpracy z Urzędem Miasta,
właścicielem firmy Drew−Smol
Józefem Smolorzem, pod
okiem nauczycielek Gabrieli
Baklarz i Joanny Hachuły ucz−
niowie własnoręcznie posadzili
w lasku miejskim pomiędzy uli−
cami Ekonomiczną i Fredry,
gdzie wcześniej zostały wycięte
stare topole, ponad 30 drzewek.

– Przekazaliśmy 32 drzewka
klonu czerwonego (Acer rub−
rum) o obwodzie 10−12 cm, na
dobry początek pod przebudo−
wę zieleni w tym rejonie – po−
wiedział Józef Smolorz.

Każdy uczeń posadził „włas−
ne” drzewko, pod każdym

z nich pozostawiając „kapsułę
czasu”, w której w dowolnej
formie (butelka, metalowy po−
jemnik) umieścił to, co jego
zdaniem jest bliskie naszej kul−
turze – przedmioty, które we−
dług uczniów zasługują na mia−
no „nośnika czasu dla potom−
nych”. W niektórych znalazły
się listy, w których uczniowie
napisali kilka słów o sobie,
swoich zainteresowaniach czy
marzeniach. Uczniowie nie
szczędzili trudu i sił, aby ich
drzewka pięknie ozdobiły
brzydki i zaśmiecony dotąd
skwer (jak niektórzy stwierdzi−
li, przydałoby się parę ławek
i można by śmiało przyjść w to
miejsce na spacer).

– Wszyscy przyszli z własnej
woli, na ochotnika i po lek−
cjach. Potrafili odejść od kom−

puterów i telewizorów, by
wspólnie zrobić coś pożyte−
cznego dla otoczenia – powie−
działa Gabriela Baklarz. 

W wydarzeniu tym ucze−
stniczyli burmistrz Wiesław
Stambrowski oraz dyrektor
gimnazjum Henryk Barcik,
którzy zostali „patronami”
dwóch wybranych przez siebie
klonów.

Celem akcji było nie tylko
upiększenie terenu czy dobra
zabawa, zakończona wspólnym
ogniskiem i pieczeniem kiełba−
sek ufundowanych przez
„drewsmol”, ale przede wszy−
stkim uświadomienie uczniom,
jak ważne jest dbanie o najbliż−
sze otoczenia, o środowisko na−
turalne. Ważne było również
pokazanie lędzińskiej społe−
czności, że młodzież potrafi nie
tylko niszczyć, ale też zrobić
coś pozytywnego.

Przy okazji wspomnijmy, że
w tym roku, na zlecenie miasta,
kontynuowano akcję czyszcze−
nia terenów zielonych z samo−
siejek (ulica Stadionowa, rejon
Ośrodka Rekreacyjnego „Za−
lew” i wokół basenu kąpielowe−
go, tereny pomiędzy ulicami:
Ekonomiczną i Fredry, Ekono−
miczną i Mickiewicza, wzdłuż
chodnika przy ulicy Oficer−
skiej) i posadzonych zostało 10
drzew przy rondzie na ulicy Lę−
dzińskiej. /G/ 

Więcej o obchodach Dnia
Ziemi na innych stronach infor−
matora.

Kapsuła pod klonem

Burmistrz potrafi i wykopać, i posadzić drzewko. 
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Informowaliśmy niedawno o realizacji Programu Likwidacji Niskiej

Emisji, którego celem jest poprawa stanu i ochrona powietrza at−

mosferycznego oraz obniżenie zużycia energii. O tym, że Rada Mia−

sta Lędziny wstrzymała realizację Programu Likwidacji Niskiej Emisji

w wariancie kompleksowym. Obecny IV etap zostanie dokończony

w dotychczasowej formie (wariant podstawowy + kompleksowy), na−

tomiast nowe etapy będą realizowane tylko w wariancie podstawo−

wym, w zakresie: modernizacji kotłowni, montażu układów solar−

nych, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. Poniżej przed−

stawiamy rozliczenie – podsumowanie realizacji programu w bieżą−

cej kadencji władz miasta, to jest w latach 2006−2010.

W tych latach program obejmie w sumie aż 574 budynki! 
Dotychczas na realizację Programu Niskiej Emisji miasto wydało

ponad 18 mln zł, z czego 15 mln zł stanowiła pożyczka z Wojewó−

dzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka−

towicach.

Na dachu Przychodni Specjali−
stycznej Miejskiego Zespołu
Opieki Zdrowotnej zamontowa−
no 24 kolektory słoneczne o łą−
cznej powierzchni 46 m2, które
wspomagają podgrzewanie ciep−
łej wody w całym budynku,
w którym mieszczą się Oddział
Szpitalny Rehabilitacji Narządu
Ruchu, poradnie specjalistyczne
i pracownie diagnostyczne. Jak
poinformował dyrektor MZOZ
Andrzej Furczyk, na realizację
inwestycji MZOZ pozyskał bez−
zwrotną dotację z Wojewódzkie−
go Funduszu Ochrony Środowis−
ka i Gospodarki Wodnej w Kato−
wicach w wysokości blisko 70
tys. zł. Na resztę zadania, którego
całkowita wartość wyniosła 147
tys. zł, MZOZ uzyskał pożyczkę
z WFOŚiGW poręczoną przez
Gminę Lędziny oraz przeznaczył
środki własne.

– Przychodnia Specjalistyczna
jest kolejnym po Przychodni Nr
2 przy ul. Asnyka obiektem wypo−
sażonym w instalację solarną. Je−
szcze w tym roku planujemy wy−
stąpić do WFOŚiGW z wnioskiem
o montaż solarów w Przychodni
Nr 1 przy ul. Fredry. Po realizacji
tego zadania wszystkie placówki
MZOZ będą wykorzystywać ener−
gię słoneczną do podgrzewania
wody. Dzięki takim rozwiązaniom
nie tylko uzyskuje się spory efekt
ekologiczny, ale obniżane są ko−
szty utrzymania całego budynku
podkreśla – A. Furczyk.

– Instalacja solarna to kolejna
inwestycja w budynku Przycho−
dni Specjalistycznej. W zeszłym
roku, w ramach funduszy unij−
nych, przeprowadzono remont

Oddziału Rehabilitacji Narządu
Ruchu, w tym roku zakończono
remont kapitalny całego budynku
Przychodni Specjalistycznej. No−
wy wygląd zyskała nie tylko ze−
wnętrzna elewacja budynku ale
także wyremontowano korytarze,
klatki schodowe oraz gabinety le−
karskie. Wymieniono instalacje
centralnego ogrzewania, wodno−
kanalizacyjną oraz zamontowano
centralny filtr do wody. Na ten
cel MZOZ pozyskał środki z Unii
Europejskiej wysokości blisko
1,7 mln złotych. Dzięki ocieple−
niu budynku, sprawniejszej insta−
lacji centralnego ogrzewania, za−
opatrzonej w nowoczesne grzej−
niki i zawory termostatyczne,
spadło zużycie energii cieplnej –
informuje dyrektor MZOZ. Bu−

dynek Przychodni Specjalisty−
cznej przy ul. Pokoju obecnie
prezentuje się imponująco. Wtym
roku planowane są prace doty−
czące otoczenia budynku: zielo−
nych skwerów oraz powiększenia
parkingu tak, aby stworzyć pa−
cjentom jak najlepsze warunki
obsługi, pobytu i leczenia. /G/ 

Słońce grzeje wodę

Zarząd Wojewódzkiego Fun−

duszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Kato−

wicach zaakceptował 8 kwiet−

nia kolejnych 12 wniosków

o dofinansowanie. Wśród be−

neficjentów znalazła się Gmi−

na Lędziny, która otrzymała

dotację do kwoty 30 140 zł

z przeznaczeniem na profilak−

tykę zdrowotną dzieci, realizo−

waną w trakcie wyjazdu śród−

rocznego w roku szkolnym

2009/ 2010. /G/ 



Tegoroczne obchody miały
szczególny charakter, bo okazja
była wyjątkowa: 40−lecie obcho−
dów Dnia Ziemi na całym świe−
cie, 20−lecie w Polsce. Wykracza−
ły one też poza tradycyjne ramy,
gdyż trwały od 19 do 30 kwietnia. 

Superbohaterowie w Piaście
MOK oraz spółki miejskie

„Ekorec” i „Partner” zorganizo−
wały dzieciom z Przedszkoli nr
1 i 2 oraz z SP 1 i SP 3 lekcję –

przedstawienie profilaktyczno−
edukacyjne „Jak superbohatero−
wie las ratowali”. W czterech
spektaklach uczestniczyło blisko
780 dzieci. 

Zmartwienia leśnych krasnali
Większość działań przypadła –

co zrozumiałe – na 22 kwietnia,
czyli Dzień Ziemi. W szkołach
przeprowadzono apele i akade−
mie okolicznościowe. SP 1 apel
miał formę dowcipnej insceniza−
cji, przygotowanej przez kółko
przyrodnicze pod kierunkiem
Czesławy Łukaszek i Beaty
Trzcińskiej. Urządzono wystawę

proekologiczną. Warsztaty eko−
logiczne dla klas trzecich popro−
wadziła Halina Gayczak, trener
Stowarzyszenia „Ziemia i My” –
Centrum Edukacji Ekologicznej
w Dąbrowie Górniczej, z którym
szkoła nawiązała systematyczną
współpracę. Dzieci dowiedziały
się między innymi, co znaczy od−
powiedzialne kupowanie w skle−
pach, co jeść, ażeby czuć się
świetnie, jakie czyhają na nas ży−
wnościowe pułapki i co robić

z opakowaniami po produktach. 
Światowy Dzień Ziemi wspól−

nie świętowały dzieci z Przed−
szkola nr 2 i uczniowie SP 3. Ini−
cjatorką wspólnych uroczystości
była nauczycielka przedszkola
Anna Musioł. Dzieci przedszkol−
ne grup starszych, przygotowane
przez wychowawczynie: Elżbie−
tę Książek, Annę Leszczyńską,
Sylwię Pieczka, Beatę Lubo−
wiecką, Joannę Popielę, Annę
Musioł, z ogromnym zaangażo−
waniem zaprezentowały uroz−
maicony i ciekawy program arty−
styczny, zakończony wspólną re−
cytacją wiersza „Nasza planeta”. 

SP 3 obchodziła ten dzień na
zielono (większość uczniów za−
łożyła na siebie przynajmniej ja−
kiś element stroju w kolorze zie−
lonym, utożsamiając się z Matką
Ziemią) i na śpiewająco, gdyż
dużym powodzeniem cieszył się
konkurs na piosenkę i wiersz
o tematyce ekologicznej. Poga−
dankę na temat gospodarki leśnej
w Lędzinach i okolicy wygłosił
podleśniczy Jacek Marzec. Zaw−
sze mile oczekiwaniem punktem
obchodów Dnia Ziemi było
wspólne przedstawienie proeko−
logiczne pt. „Zmartwienia leś−
nych krasnali”, w wykonaniu
dzieci z klas II b i II d oraz
z Przedszkola nr 2. Podczas wy−
cieczki do lasu dzieci spotykają
krasnoludki, które skarżą się im
na zaśmiecanie Ziemi przez bez−
troskich i nieodpowiedzialnych
ludzi. Wspólnie więc przystępują
do sprzątania świata. Na scenie
pojawiają się Ziemia i Słońce, by
uświadomić dzieciom, dlaczego
są tak ważne dla siebie nawza−
jem. Z kolei Woda i Powietrze
zachęcają gorąco do tego, ażeby
ludzie dbali o ich czystość. Ca−
łość barwnego widowiska prze−
platana była piosenkami o tema−
tyce ekologicznej. 

Podczas akademii w goławiec−
kim Zespole Szkół wyróżniono
dyplomami i nagrodami książko−
wymi laureatów szkolnych kon−
kursów na proekologiczny plakat
i na własnoręczne wykonanie ja−
kiegoś sprzętu gospodarstwa do−
mowego z surowców wtórnych.
Obchodom towarzyszyła pokon−
kursowa wystawa prac. 

Ziemia to twój raj, 
więc o niego dbaj

Wychowawcy Świetlicy So−
cjoterapeutycznej przy MOPS
przeprowadzili zajęcia „Wrasta−
nie w naturę”, promujące posta−
wy ekologiczne, pokazujące jak
szanować ziemię i jej nie szko−
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W     zdaniach22..
W ramach „Dnia otwarte−

go”, dyrekcja Szkoły Podsta−

wowej z Oddziałami Integra−

cyjnymi nr 1 zaprosiła rodzi−

ców 6− i 7−latków w charakte−

rze obserwatorów na lekcje

w klasach pierwszych. Część

rodziców przyszła z dziećmi.

Po południu odbyło się spot−

kanie z metodykiem edukacji

wczesnoszkolnej Barbarą

Sosną. 

Z udziałem 12 wykonaw−

ców, 22 kwietnia w „Piaście”

odbyły się eliminacje rejono−

we XVII Przeglądu Piosenki

Dziecięcej im. prof. Adolfa Dy−

gacza „Śląskie Śpiewanie

2010”. Do udziału w konkur−

sie finałowym, który odbędzie

się w Piekarach Śląskich, za−

kwalifikowali się między inny−

mi: zespół „Lędzinianie” oraz

Julia Czudaj i Zuzanna Czudaj

z SP 3.

W kwietniu po raz czwarty

Przedszkole nr 2 zorganizowało

„Zielone przedszkole” w Rabce.

Wyjechało 21 przedszkolaków. 

Po ośmiu edycjach organi−

zowanego przez SP 1 wojewó−

dzkiego konkursu     

RÓŻNORODNOŚĆ W NAS,

40−lecie obchodów Dnia Ziemi na świecie i 20−lecie w Polsce 

Ekologiczny „festiwal” 
pod Klimontem
Jakkolwiek tematyka ekologiczna od lat jest obecna w programach działań wszystkich lędziń−
skich szkół, przedszkoli, instytucji kulturalnych, spółek miejskich, stowarzyszeń itp., to szcze−
gólnego nasilenia nabiera podczas corocznych kwietniowych obchodów Dnia Ziemi. I bardzo
dobrze. Edukacji i wiedzy nigdy dosyć!

Występ dzieci z Przedszkola nr 2.
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W     zdaniach22..
informatyczno−polonistyczne−

go „Z komputerem na Ty”

uznano, że jego formuła już

się wyczerpała. Informaty−

czka Anna Truty i anglistka

Agnieszka Budner zapropono−

wały nowy konkurs kompute−

rowy o zasięgu wojewódzkim

pt. „Po angielsku na klawia−

turze”. Spośród 165 prezen−

tacji nadesłanych z 20 szkół

podstawowych naszego woje−

wództwa komisja pod przewo−

dnictwem Aleksandry Zalew−

skiej (metodyk z CJO BEST)

wyróżniła po 12 najciekaw−

szych prac w dwóch katego−

riach klas II−IV i klas V−VI.

Młodsi mieli za zadanie wy−

konać na komputerze rysu−

nek swojego ulubionego zwie−

rzątka i opisać je w języku

angielskim, starsi – sporzą−

dzić prezentację multimedial−

ną po angielsku pt. „My

Day”. Wśród uczniów klas II−

IV najlepsza okazała się Iza

Wieczorek z SP 1, natomiast

Adrianna Brzozowska i Kasia

Stachoń zajęły ex aequo II

miejsce w grupie starszej.

Podczas dorocznych otwar−

tych zawodów modeli samocho−

dów zdalnie sterowanych z na−

pędem elektrycznym o puchar

imielińskiego burmistrza Jana

Chwiędacza, zorganizowanych

24 kwietnia przez Zarząd Po−

wiatowy Ligi Obrony Kraju na

terenach sportowych LKS Po−

goń Imielin, Paweł Ratajczak

z SP 3 w Lędzinach zwyciężył

w kategorii szkół podstawo−

wych (jego kolega szkolny Da−

wid Kozakiewicz był 5.), a Mi−

chał Uzdrzychowski z G 2 Lę−

dziny w kategorii gimnazjali−

stów. Reprezentacja SP 3 wy−

grała rywalizację drużynową

szkół podstawowych. Startowa−

ło 50 modelarzy. Atrakcją im−

prezy stanowił przelot nad tere−

nem LKS Pogoń samolotu 

BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS

dzić oraz uświadamiające prob−
lemy związane z ekologią. Ucze−
stnicy zajęć wraz z wychowaw−
cami posprzątali parking obok
Fundacji Rozwoju Sportu Kultu−
ry Fizycznej i Turystyki, za co
prezes Andrzej Kostyra nagro−
dził ich bezpłatnymi wejściów−
kami na basen kryty. Podsumo−
waniem akcji sprzątania świata
był konkurs plakatów na temat
„Ziemia to twój raj, więc o niego
dbaj”. Autorzy najlepszych prac
zostali nagrodzeni słodyczami,
maskotkami i drobnymi upomin−
kami.

Uroczysty apel pod hasłem
„Dialog ekologiczny”, połączo−
ny z prezentacją multimedialną,
zorganizowano w Powiatowym
Zespole Szkół. Dotyczył on mię−
dzy innymi problemów związa−
nych z hiperprodukcją, nieprze−
myślanymi zakupami, różnego
typu zanieczyszczeniami środo−
wiska przyrodniczego, ale także
z bardzo jeszcze licznymi
w świecie przypadkami niewol−
niczej pracy dzieci i dorosłych.
Po apelu młodzież wyszła po−
sprzątać teren wokół budynków
szkolnych.

Akcja „Sprzątanie Świata”
przeprowadzona została także
w innych naszych placówkach
oświatowych. Uczniowie SP
3 czyścili teren wokół szkoły
oraz leśne rejony ośrodka „Za−
lew”. Uczniowie SP 1 sprzątali
26 – 30 kwietnia okolice szkoły,
w tym teren rezerwowego boiska
piłkarskiego MKS Lędziny. Oto−
czenie szkoły oraz pobliski las
porządkowały dzieci i młodzież
z Goławca.

Pięciobój ekologiczny
Tegorocznym obchodom to−

warzyszyło wiele różnych przed−
sięwzięć i form działania rzadko
spotykanych w poprzednich la−
tach. Do nich bezsprzecznie na−
leżał „Pięciobój ekologiczny”,
zorganizowany wspólnie przez
MOK i „Ekorec” dla uczniów
szkół podstawowych i gimnaz−
jów. Jego uczestnicy mieli wy−
konać jedno z następujących za−
dań: ułożyć komiks, zrobić zdję−
cia, stworzyć pocztówkę, napisać
wiersz bądź wykonać plakat
z hasłem ekologicznym zachęca−
jącym do dbania o czyste środo−
wisko. 

23 kwietnia sześcioosobowa
komisja pod przewodnictwem

prezesa „Ekorecu” Janusza Frei−
taga wyłoniła zwycięzców w po−
szczególnych kategoriach:

– komiks „Tytus, Romek
i Atomek segregują śmieci”:
Emilia Borys, klasa IIa SP 1;
Klaudia Grabowy, klasa IIIa G 2,

– zdjęcia „Czysta przyroda
w obiektywie Lędzin”: Barbara
Karkoszka, klasa V d SP 3; Ja−
dwiga Usińska, klasa IIIb G 1,

– pocztówka „Lędziny moją
Ekolandią”: Julia Socha, klasa II
SP 1; Anna Smuda, klasa IIb G 1,

– plakat z hasłem ekologicznym
nawołującym mieszkańców Lę−
dzin oraz przejezdnych do dbania
o czyste środowisko: Paulina Sro−
czyńska, klasa Va SP 3; Aleksan−
dra Stefańska, klasa IIb G 1,,

– wiersz ekologiczny: Zuzan−
na Czudaj, klasa IV SP 3; Sonia
Lewkowicz, klasa IIa G 1.

Każdy uczeń wie, 
co zrobić z ZSEE 

„Muchomorki” i „Zajączki”
z Przedszkola nr 1 wędrowały 28
kwietnia w tęczowym korowo−
dzie ekologicznym z przedszkol−
ną orkiestrą na czele ulicami
miasta. śpiewem i hasłami zachę−
cały mieszkańców do większej
troski o każde drzewo i każdy
kwiatek. Część przechodniów
skorzystała z zaproszenia i po−
maszerowała w korowodzie ra−
zem z przedszkolakami. 

27 kwietnia uczniowie z klas
IV−VI goławieckiej SP 4 nie
kryli wielkiej frajdy, jaką dla dla
nich była wycieczka do siedziby
Nadleśnictwa Katowice. Ucze−
stniczyli tam w zajęciach prze−
prowadzonych w Leśnej Sali
Edukacyjnej oraz na ścieżce dy−
daktycznej przy nadleśnictwie.
Mieli możliwość poznania bo−
gactwa świata przyrody na Gór−
nym Śląsku. Trzy dni później
zakończono i podsumowano
w szkole zbiórkę makulatury
i zużytych baterii elektrycznych.

Wiele ciekawych i pożyte−
cznych działań przeprowadzono
w SP 3. W klasach IV−VI odbyły
się lekcje tematyczne związane
z nauką postępowania w przy−
padku zużytego sprzętu elektry−
cznego i elektronicznego pod
hasłem „Każdy uczeń wie, co
zrobić z ZSEE”. Część uczniów
samodzielnie zaprojektowała
i rozprowadziła wśród mieszkań−

ców ulotki z apelem o odpowie−
dzialne postępowanie z elektroś−
mieciami. Przy współpracy z fir−
mą „Ekorec” i MPGOiEO „Ma−
ster” w Tychach w szkole prze−
prowadzono zbiórkę takiego
sprzętu. Wycieczka dydaktyczna
uczniów klas starszych do
Oczyszczalni Ścieków w Lędzi−
nach w dużym stopniu przybliży−
ła im problematykę ochrony śro−
dowiska naturalnego. 

Zdrowo żyć, zdrowym być
Konkursem pt. „Zdrowo żyć,

zdrowym być”, zorganizowanym
przez Beatę Sielski dla uczniów
dla klas szóstych, mającym na ce−
lu propagowanie zdrowego stylu
życia, zakończono 30 kwietnia Ty−
dzień Ziemi w SP 1. Jury z udzia−
łem przedstawicielki SANEPID−u
oceniało zadania wykonywane
przez zawodników, które dotyczy−
ły zasad prawidłowego odżywia−
nia się, rekreacji ruchowej i proble−
matyki ekologicznej.

Lędzińskie placówki oświato−
we i wychowawcze, różne instytu−
cje publiczne wiele dobrego robią
od strony teoretycznej na rzecz
ochrony środowiska naturalnego
człowieka. Dodam tylko myśl za−
słyszaną w audycji proekologi−
cznej w Radiu Katowice: „Dla
dziecka najprostsza nauka postaw
proekologicznych, to jest nauka
oparta na przykładzie własnym
najpierw jego rodziców, dziadków
i starszego rodzeństwa, a potem
sąsiadów, nauczycieli itd.” 

Proste, prawda? /WM, G/ 

Uczniowie SP 4 na leśnej ścieżce edukacyjnej.
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