Informacja dotycząca działalności Wydziału Kształtowania Środowiska w zakresie edukacji
ekologicznej w roku 2015

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice realizuje różne rodzaje zadań
związanych z edukacją ekologiczną. Zadania te wykonywane są z wykorzystaniem różnorodnych
form organizacyjno-prawnych np. wspieranie lub powierzanie realizacji zadań publicznych
w formie małego grantu, kampanie informacyjno-edukacyjne, warsztaty ekologiczne i inne.
Głównymi działaniami zrealizowanymi przez Wydział są:
− akcje społeczne,
− konkurs ekologiczny dla dzieci - „Pomysł na bajkę ekologiczną”,
− akcja „Sprzątanie Świata”,
− Leśny Piknik Rodzinny Ekoodpowiedzialnie,
− Dzień Czystego Powietrza,
− I Dni Energii,
− Zielona Wyspa Śląsk,
− spotkania Klubu Myśli Ekologicznej,
−

Listy Dla Ziemi,

− realizacja edukacji ekologicznej w ramach małych grantów,
− warsztaty edukacyjno-ekologiczne w katowickich przedszkolach „Nie truj – segreguj – myśl
ekologicznie”.
Liczba uczestników, którzy skorzystali z działań proponowanych przez Wydział to około 27 700.
W załączeniu przekazuję informację na temat działań z zakresu szeroko rozumianej edukacji
ekologicznej wraz z ich krótką charakterystyką, zrealizowanych w roku 2015 przez Wydział
Kształtowania Środowiska. W poszczególnych działaniach wyodrębniono również koszty związane
z ich przeprowadzeniem – łączny koszt realizacji wszystkich zadań z zakresu edukacji ekologicznej
wyniósł 262 785,39 zł (w tym ujęto 82 019,00 zł - koszt gadżetów promujących System
Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Katowicach takich jak między innymi: smycze,
wiatraczki, plecaki, podkładki pod mysz, worki na buty, ołówki, lizaki, balony, podkładki pod
kubek). Jednostkowe koszty gadżetów wydanych podczas poszczególnych wydarzeń nie zostały
oszacowane ze względu na otwartą formułę imprez.
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Akcje społeczne
Nazwa zadania: usuwanie odpadów zebranych podczas społecznych akcji porządkowania terenów,
przeprowadzanych przez mieszkańców Katowic
Termin: zadanie realizowane od stycznia do grudnia 2015 roku
Zasięg działania: społeczne akcje sprzątania obejmowały całe terytorium Katowic
Liczba uczestników: łączna liczba uczestników w roku 2015 wyniosła co najmniej 2 150 osób.
Całkowity koszt działania: 13 563,99 zł
Akcje społeczne przeprowadzone w roku 2015 (wraz z organizatorami akcji sprzątania):
− w okolicach Klubu Panorama oraz ul. Ogrodowej – organizowana przez Młodzieżową Radę
Miasta,
− ul. Pośpiecha w stronę ul. Zarębskiego - organizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej – Program Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu,
− okolice ul. Bałtyckiej – organizatorem był mieszkaniec Katowic,
− zaniedbane tereny przy ul. Korczaka – Stowarzyszenie Dla Szopienic,
− rejon ul. Biniszkiewicza i ul. Le Ronda - Inicjatywa Catalyst,
− tereny Klubu Wodniackiego „Maroko” - Klub Wodniacki „Maroko”,
− Park Murckowski, las przy ul. Bielskiej, ul. Kubisty, ul. Goetla – Rada Jednostki
Pomocniczej Nr 18 Murcki,
− tereny Kolonii Mościckiego – Stowarzyszenie „Kolonia Mościckiego”,
− akcja „Czysty Las” (rejon ul. Urbana) – Rada Jednostki Pomocniczej Nr 21 Kostuchna,
− rejon ul. Marcinkowskiego – Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie” - Dział
„Zawodzie”,
− Czysta Kłodnica (rejon ul. Nasypowej oraz ul. Wodospady) – pan Borys Pronobis,
− okolice Stawu Morawa – Areszt Śledczy w Katowicach,
− tereny przyległe i brzegi zbiorników wodnych Morawa i Borki – X Liceum
Ogólnokształcące,
− okolice ul. Hallera do osiedla Przedwiośnie - „Burowiec – Inicjatywa Mieszkańców”,
− Rezerwat Przyrody Ochojec – Rada Jednostki Pomocniczej Nr 18 Murcki,
− okolice ul. Bażantów („Czysty Las”) - Rada Jednostki Pomocniczej Nr 21 Kostuchna.
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Krótki opis zadania:
Wydział Kształtowania Środowiska – w związku z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców
Katowic w zakresie utrzymania porządku i czystości w okolicy swojego miejsca zamieszkania –
wyszedł naprzeciw tym potrzebom i zapewnił mieszkańcom pomoc w przeprowadzaniu
porządkowych akcji społecznych. Pomoc ta polegała na podstawieniu kontenera na odpady
w miejscu prowadzenia akcji oraz jego wywozie po zakończeniu działań.
Podstawienie, odbiór kontenera i zagospodarowanie odpadów były dla uczestników akcji
społecznych bezpłatne. Ponadto Wydział zaopatrzył mieszkańców, którzy wyrazili chęć udziału
w takich akcjach, w rękawiczki ochronne oraz worki na odpady selektywne oraz zmieszane o różnej
pojemności.
Fot. Sylwester Szweda – RJP Nr 18 Murcki
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Sprzątanie Świata – Katowice 2015
Nazwa zadania: akcja „Sprzątanie Świata – Katowice 2015”
Termin: zadanie realizowane we wrześniu 2015 roku
Zasięg działania: akcja obejmowała całe terytorium Katowic; uczestniczyło w niej 119 placówek
oświatowych z Katowic
Liczba uczestników: łączna liczba uczestników w roku 2015 wyniosła około 15 000 osób.
Całkowity koszt działania: 30 579,31 zł
Krótki opis zadania:
Co roku w trzeci weekend września Wydział Kształtowania Środowiska umożliwia wszystkim
katowickim placówkom oświatowym wzięcie udziału w międzynarodowej akcji „Sprzątanie
Świata”. Każda placówka otrzymuje bezpłatnie worki na odpady zmieszane oraz na odpady
selektywne, jak również rękawice ochronne. Zebrane odpady odbierane i zagospodarowywane są
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na podstawie zlecenia
Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice.
W tegorocznej akcji „Sprzątania Świata” wzięło udział około 15 000 osób ze 119 katowickich
placówek oświatowych. W związku z akcją wydano ponad 35 000 sztuk rękawic (17 000 par),
8 100 worków na odpady zmieszane, około 400 worków na papier i po 210 worków na plastik,
szkło, metal. Podczas akcji sprzątania zebrano 750 worków odpadów gromadzonych selektywnie
oraz 4 400 worków z odpadami zmieszanymi.

4

Konkurs ekologiczny dla dzieci
Nazwa zadania: Konkurs ekologiczny - „Pomysł na bajkę ekologiczną” (Scenariusz bajki
ekologicznej).
Termin: zadanie realizowane od 16 marca do 30 kwietnia 2015r. (wręczenie nagród odbyło się
podczas Pikniku Ekologicznego „Ekoodpowiedzialnie” w dniu 13 czerwca 2015r.)
Zasięg działania: wszystkie placówki oświatowe z terenu Katowic
Liczba uczestników: w konkursie wzięło udział 26 przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Katowic.
Całkowity koszt działania: 8 981,27 zł
Krótki opis zadania:
Wydział Kształtowania Środowiska w marcu br. ogłosił konkurs o tematyce związanej z ekologią
i ochroną środowiska skierowany do dzieci i młodzieży z katowickich placówek oświatowych.
Celem konkursu było wykonanie prac w kategorii „Pomysł na bajkę ekologiczną” (Scenariusz bajki
ekologicznej) w dowolnej formie (np. komiks, praca plastyczna, opowiadanie) z zastosowaniem
wybranej techniki. Tematyka bajki mogła poruszać szeroko rozumiane problemy z zakresu ochrony
środowiska. Bohaterami bajki mogły zostać nowe postacie, jak również dopuszczono możliwość
wykorzystania wizerunków występujących w dotychczasowych działaniach informacyjnopromocyjnych Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice związanych
z funkcjonowaniem Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (np. Eko Łobuziaki).
Spośród autorów nadesłanych prac wybrano łącznie 45 laureatów, natomiast dodatkowo przyznano
41 wyróżnień. Wręczenie nagród oraz dyplomów odbyło się w dniu 13 czerwca 2015r. podczas
Leśnego Pikniku Rodzinnego „Ekoodpowiedzialnie” w Katowickim Parku Leśnym.
Organizacja przez Wydział Kształtowania Środowiska konkursów o tematyce ekologicznej
to działanie cykliczne. Odbywa się ono każdego roku w okresie wiosennym i skierowane jest do
wszystkich dzieci i młodzieży z katowickich placówek oświatowych. W latach 2013-2015
uczestnicy wykonywali prace z zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych na następujące
tematy: Nie taki odpad straszny jak go malują, O odpadach pisać wypada, 12 kroków ratujących
środowisko naturalne, Śmieciowe potwory, Sposób na domowe odpady, Pomysł na bajkę
ekologiczną.
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Piknik Ekologiczny „Ekoodpowiedzialnie”
Nazwa zadania: Leśny Piknik Rodzinny „Ekoodpowiedzialnie”
Termin: 13-14 czerwca 2015r.
Zasięg działania: wszyscy mieszkańcy Katowic i okolicznych miast
Liczba uczestników: łączna liczba uczestników wyniosła co najmniej 1 000 osób.
Całkowity koszt działania: 24 500,00 zł
Krótki opis zadania:
W dniach 13-14 czerwca 2015r. Wydział Kształtowania Środowiska oraz Wydział Promocji wraz
z Lasami

Państwowymi,

Nadleśnictwem

Katowice

zorganizowały

Piknik

Ekologiczny

„Ekoodpowiedzialnie”. Na uczestników pikniku czekały liczne atrakcje przygotowane między
innymi przez Zakład Zieleni Miejskiej, Katowicką Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną,
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Euro-Centrum. Dodatkowo wydarzenie zostało
uświetnione występami artystów, widowiskami ekologiczno-teatralnymi, pokazami ekologicznymi
związanymi z odnawialnymi źródłami energii w wykonaniu Koła Naukowego Foton z Politechniki
Śląskiej oraz Grupy Eksperymentatorzy z Uniwersytetu Śląskiego, czy też warsztatami
ekologicznymi prowadzonymi przez Fundację Ekologiczną ARKA – np. happening „Czyste
powietrze - zdrowy człowiek”, Rowerowe Kino lub przestrzenne puzzle Eko Memory. Patronat
medialny nad wydarzeniem objęło Radio Katowice.
Fot. Studenckie Koło Naukowe FOTON
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Fot. Koło Studenckie FOTON

Fot. Fundacja Ekologiczna ARKA

Fot. Fundacja Ekologiczna ARKA
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Zielona Wyspa Śląsk
Nazwa zadania: Warsztaty ekologiczne w ramach 7 edycji kampanii ekologiczno-artystycznej
„Zielona Wyspa Śląsk”
Termin: 16 kwietnia 2015r.
Zasięg działania: Miejskie Przedszkole Nr 99 w Katowicach
Liczba uczestników: około 120 uczestników warsztatów
Całkowity koszt działania: 3 000,00 zł
Krótki opis zadania:
16 kwietnia 2015r. przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola Nr 99 w Katowicach wzięły udział
w warsztatach ekologiczno-artystycznych dotyczących recyklingu oraz w happeningu pn.
„Rowerem po drzewka”. Wydarzenie organizowane było przez Agencję Artystyczno-Reklamową
CELT. Podczas warsztatów położono duży nacisk na uświadomienie dzieciom konieczności dbania
o środowisko i poprawnej segregacji odpadów, zmniejszania ich ilości oraz oszczędzania energii.
Przedstawiono sposoby na praktyczne wykorzystanie odpadów do stworzenia zabawek, prac
plastycznych lub eko-instrumentów. Ponadto, korzystając ze specjalnych systemów rowerowych
podczas akcji „Rowerem po drzewka”, dzieciom udało się zdobyć 264 drzewka – ilość drzewek
zależała od przejechanych kilometrów. Zaraz po zakończonych warsztatach drzewka zostały
posadzone tworząc nowy las.

Fot. Agencja Artystyczno-Reklamowa CELT
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Listy Dla Ziemi
Nazwa zadania: „Listy Dla Ziemi” w Katowicach
Termin: 28 kwietnia 2015r.
Zasięg działania: 40 placówek oświatowych z Katowic zadeklarowało zaangażowanie w akcję
pisania listów
Liczba uczestników: około 200 uczestników warsztatów; 4 000 uczestników akcji „Listy Dla
Ziemi” piszących listy w szkołach
Całkowity koszt działania: 8 000,00 zł
Krótki opis zadania:
Głównym elementem akcji organizowanej przez Fundację Ekologiczną ARKA było pisanie przez
młodych ludzi tematycznych listów, które skierowane były do osób dorosłych. Tematyka listów
związana była z prawidłową gospodarką odpadami oraz problemem niskiej emisji. Efektem akcji
było włączenie w swoje codzienne działania nawyków proekologicznych, podejmowania decyzji
kierując się dbałością o środowisko i dokonywania prośrodowiskowych wyborów. Tegoroczną
akcję uświetniły dodatkowo takie atrakcje jak: happening „Ziemia w naszych rękach” z aktorami na
szczudłach i wielką kulą ziemską, występ orkiestry recyklingowej, układanie gigantycznych puzzli
oraz gry i warsztaty przestrzenne.

Fot. Fundacja Ekologiczna ARKA
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I Dni Energii
Nazwa zadania: I Dni Energii Miasta Katowice pod hasłem „Misja: Czyste powietrze!”
Termin: 18-19 września 2015r.
Zasięg działania: wszyscy mieszkańcy Katowic i okolicznych miast
Liczba uczestników: trudna do oszacowania ze względu na otwartą formułę wydarzenia - łączna
liczba uczestników wyniosła co najmniej 1 000 osób
Całkowity koszt działania: 21 092,05 zł
Krótki opis zadania:
Głównym celem Dni Energii była edukacja i promocja pozytywnych zachowań, które ułatwiać
mogą codzienne podejmowanie decyzji dotyczących użytkowania nośników energii. Organizacja
tego wydarzenia wpisała się w kształtowanie wizerunku Miasta Katowice jako nowoczesnego,
przyjaznego mieszkańcom i stanowiącego wzór dla otaczających je ośrodków miejskich. Podczas
I Dni Energii można było skorzystać z takich atrakcji jak: warsztaty, happeningi, zabawy, konkursy,
Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej, Kino bez prądu, pokazy odnawialnych i alternatywnych
źródeł energii, możliwość zwiedzenia elektrociepłowni oraz laboratoriów OZE i wiele innych.
Ponadto 18 września 2015r. w ramach powyższego wydarzenia w Międzynarodowym Centrum
Kongresowym przygotowano seminarium dla uczniów szkół średnich, w których prowadzone są
kierunki związane z energetyką i ochroną środowiska. Zaprezentowano tam zagadnienia dotyczące
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz wybrane działania realizowane w szkołach w zakresie
wzrostu efektywności energetycznej. Działaniom edukacyjno-szkoleniowym towarzyszyło również
otwarcie budynku niskoenergetycznego (pasywnego) oraz prezentacja największej badawczej
instalacji fotowoltaicznej w Polsce, które miały miejsce na terenie Parku NaukowoTechnologicznego Euro Centrum.

Fot. Urząd Miasta Katowice
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Fot. Fundacja Ekologiczna ARKA

Fot. Urząd Miasta Katowice

Fot. Park Naukowo-Technologiczny Euro Centrum
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Klub Myśli Ekologicznej
Nazwa zadania: Spotkania Klubu Myśli Ekologicznej w Kinoteatrze RIALTO
Termin: 21 kwiecień 2015r., 11 czerwiec 2015r., 13 październik 2015r., 10 listopada 2015r.,
8 grudzień 2015r.
Zasięg działania: wszyscy mieszkańcy Katowic i okolicznych miast
Liczba uczestników: trudna do oszacowania ze względu na otwartą formułę spotkań - łączna liczba
uczestników mogła wynieść około 250 osób osób
Całkowity koszt działania: 17 395,89 zł
Krótki opis zadania:
Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice wspiera organizację spotkań Klubu
Myśli Ekologicznej w Kinoteatrze Rialto. Jest to inicjatywa środowiska naukowego Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach, która ma na celu propagowanie idei ekologicznych i prezentowanie osób
wcielających te idee w życie. Prowadzony jest przez prof. dr hab. Piotra Skubałę oraz dr Ryszarda
Kulika. Do udziału w Klubie zapraszanych jest bardzo wielu interesujących gości, co daje
możliwość prowadzenia dyskusji na ważne i bieżące tematy dotyczące współczesnego pojmowania
ekologii. Wśród tegorocznych gości Klubu Myśli Ekologicznej na uwagę zasługują szczególnie:
pani Elżbieta Dzikowska z wykładem pt. „Świat, który może zaginąć” oraz pan Jacek Karczewski
z prezentacją „Ptaki rzadkie i ginące”. Ponadto spotkania Klubu Myśli Ekologicznej uświetniły
warsztaty muzyczne oraz koncert zespołu Wadada, jak również spektakl muzyczny w wykonaniu
zespołu Sutari.

Fot. Kinoteatr RIALTO
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Dzień Czystego Powietrza
Nazwa zadania: Dzień Czystego Powietrza
Termin: 13 listopada 2015r.
Zasięg działania: wszyscy mieszkańcy Katowic, uczniowie Gimnazjum Nr 5 oraz Szkoły
Podstawowej Nr 10 w Katowicach
Liczba uczestników: około 50 osób
Całkowity koszt działania: 2 000,00 zł
Krótki opis zadania:
Była to akcja mająca na celu promowanie zachowań proekologicznych, które przyczynią się do
zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Można wśród nich wyróżnić: zmianę systemu
ogrzewania na ekologiczny, niespalanie śmieci w domowym piecu, wybór roweru lub komunikacji
publicznej zamiast samochodu, poprawa termomodernizacji domu, a co najważniejsze – edukacja
ekologiczna zwiększająca świadomość wszystkich ludzi w zakresie niebezpieczeństwa, jakie
stwarza niska emisja oraz jej wpływu na zdrowie nas wszystkich. Ponadto akcja ta wskazywała
sposoby ograniczania tego problemu możliwe do zastosowania na poziomie każdego mieszkańca.
Fot. Fundacja Ekologiczna ARKA
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Małe granty – Edukacja ekologiczna
1.
Nazwa zadania: Akademia Młodych Biologów - „Lykeion” - Młodzi Dla Przyrody” Stowarzyszenie Ekologiczne „Głos Natury”
Termin: od 15 maja do 12 sierpnia 2015r.
Zasięg działania: wybitnie uzdolnieni uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych – laureaci i finaliści
olimpiad przedmiotowych z nauk matematyczno-przyrodniczych, laureaci innych konkursów,
turniejów, uczestnicy międzynarodowych projektów i konferencji w wyżej wymienionej dziedzinie
Liczba uczestników: 143 osoby
Całkowity koszt działania: 9 946,00 zł
Krótki opis zadania:
Realizacja zadania wpłynęła na rozwinięcie zainteresowań przyrodniczych uczniów oraz
przyczyniła się do zwiększenia świadomości proekologicznej niezbędnej w edukacji młodego
pokolenia dla rozwoju zrównoważonego. Kontakt uczestników zadania z wybitnymi naukowcami
oraz pasjonatami przyrody pomaga w zdobywaniu licznych umiejętności niezbędnych do
przygotowania się do roli naukowca oraz badacza i obserwatora przyrody. Instytucją partnerską
podczas realizacji zadania była Pracownia Biologii i Centrum Edukacji Ekologicznej Pałacu
Młodzieży w Katowicach. Uczestnicy zadania mieli możliwość skorzystania z zajęć
laboratoryjnych w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego oraz w BioCentrum
Edukacji Naukowej. Ponadto uczestniczyli również w zajęciach terenowych w Kampinoskim Parku
Narodowym, jak również na obszarach cennych przyrodniczo: obszar Natura 2000 „Łężczok”
(zależności ekologiczne w ekosystemach), JuraPark w Krasiejowie (zajęcia paleontologiczne),
śląskie zbiorniki antropogeniczne (zajęcia hydrobiologiczne), rezerwat Smoleń (zajęcia fotografii
przyrodniczej), Ojcowski Park Narodowy (zajęcia przyrodnicze).
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2.
Nazwa zadania: „Recykling, czyli powrót do natury – program edukacyjny realizowany dla
uczniów katowickich szkół” - Pracownia Edukacji Żywej
Termin: od 11 maja do 30 czerwca 2015r.
Zasięg działania: dzieci i młodzież od II klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły
ponadgimnazjalnej – szkoły z terenu Katowic
Liczba uczestników: 1452 osoby
Całkowity koszt działania: 4 300,00 zł
Krótki opis zadania:
W ramach projektu przeprowadzonych zostało 68 warsztatów (186h) dla dzieci i młodzieży
z katowickich placówek oświatowych na terenach cennych przyrodniczo w Katowicach. Zajęcia
miały na celu zapoznanie uczestników z lokalną przyrodą oraz uświadomienie, że przyroda
przekształcona w różnym zakresie również ma w sobie wartość. Istotnym celem było także
dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat recyklingu oraz właściwego postępowania z odpadami,
jak również ukazanie w terenie szkodliwego działania tzw. dzikich wysypisk śmieci.
Fot. Pracownia Edukacji Żywej
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3.
Nazwa zadania: „Edukacja ekologiczna Śląskiego Ogrodu Botanicznego realizowana na rzecz
miasta Katowice” - Śląski Ogród Botaniczny – Związek Stowarzyszeń
Termin: od 1 kwietnia do 26 czerwca 2015r.
Zasięg działania: katowickie placówki oświatowe wszystkich szczebli
Liczba uczestników: 276 osób
Całkowity koszt działania: 5 000,00 zł
Krótki opis zadania:
W ramach zadania przeprowadzono warsztaty edukacji ekologicznej na terenie rezerwatu Ochojec,
rezerwatu „Las Murckowski”, doliny Trzech Stawów i doliny Kłodnicy oraz w Śląskim Ogrodzie
Botanicznym w Mikołowie i w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB. Głównym
celem zadania była edukacja przyrodnicza, ekologiczna oraz edukacja na rzecz zrównoważonego
rozwoju. Poprzez wpływanie na zmianę postaw uczestników na proekologiczne oraz wzmacnianie
istniejących, a także dostarczanie odpowiednio przygotowanej informacji o zjawiskach
przyrodniczych oraz problemach ekologicznych realizacja zadania przyczyniła się do pozytywnych
zmian w stanie środowiska naturalnego.
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4.
Nazwa zadania: „Święto Drzewa – Katowice” - Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub
Gaja
Termin: od 25 września do 31 października 2015r.
Zasięg działania: dzieci i młodzież z placówek oświatowych z terenu Katowic, mieszkańcy
Katowic, czytelnicy Biblioteki Śląskiej w Katowicach
Liczba uczestników: 100 osób
Całkowity koszt działania: 9 087,28 zł
Krótki opis zadania:
Święto Drzewa to program edukacji ekologicznej poświęcony ochronie i sadzeniu drzew w celu
zmniejszenia skutków zmian klimatu. Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia
świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz społeczności z regionu w zakresie ochrony
środowiska

i

klimatu,

rozwoju

zrównoważonego,

kształtowania

postaw

ekologicznych

i podejmowania konkretnych działań w tym obszarze. 13 października 2015r. w Katowicach
zainaugurowano 13 edycję Święta Drzewa w województwie śląskim. Wydarzenie zostało
przygotowane we współpracy z Biblioteką Śląską oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych
w Katowicach. Inauguracja przyczyniła się do promocji Święta Drzewa w regionie, zapoznania
szerokiego grona gości i mediów z różnorodnymi działaniami programu oraz zaprezentowania
dobrych praktyk programu i szerokiej współpracy pomiędzy różnymi podmiotami.

Fot. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja
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5.
Nazwa zadania: „Przyrodnicze Katowice” - Pracownia Edukacji Żywej
Termin: od 23 września do 30 listopada 2015r.
Zasięg działania: dzieci i młodzież od II klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły
ponadgimnazjalnej – szkoły z terenu Katowic
Liczba uczestników: 1365 osób
Całkowity koszt działania: 22 300,00 zł (w tym ujęto także udział Polskiego Radia Katowice)
Krótki opis zadania:
15 września 2015r. stu nauczycieli z katowickich szkół wzięło udział w konferencji „Przyrodnicze
Katowice – edukacja terenowa”. W ten sposób zainaugurowany został program edukacyjny
„Przyrodnicze Katowice” organizowany przez Wydział Kształtowania Środowiska UM Katowice
wspólnie z katowicką fundacją Pracownia Edukacji Żywej. Patronat honorowy nad wydarzeniem
objął Prezydent Miasta Katowice, a patronat medialny – Polskie Radio Katowice. Podczas
konferencji prelegenci mówili o znaczeniu edukacyjnym, wychowawczym i rozwojowym kontaktu
dzieci z przyrodą. Przybliżono między innymi zjawisko Syndromu Deficytu Natury i jego
profilaktykę, a także współczesne trendy edukacyjne w niektórych krajach europejskich. Wskazano
również możliwe sposoby wykorzystania edukacyjnego przestrzeni przyrodniczych w Katowicach.
Konferencja „Przyrodnicze Katowice” stanowiła również zaproszenie do udziału w warsztatach
terenowych skierowane do wszystkich katowickich placówek oświatowych.
W ramach jesiennej edycji programu „Przyrodnicze Katowice” przeprowadzono 92 warsztaty
terenowe dla około 1 000 uczniów. Warsztaty odbywały się w lasach i innych terenach zielonych
zlokalizowanych najbliżej szkoły. Ponadto zadanie realizowane było także na terenach cennych
przyrodniczo jak np. Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Źródliska Kłodnicy”, okolice rezerwatu
„Las Murckowski” i rezerwatu Ochojec. Warsztaty miały na celu nie tylko dostarczenie
uczestnikom wiedzy przyrodniczej oraz wiedzy z zakresu ochrony środowiska, ale również
przyczyniły się do budowania bliskiej relacji z przyrodą i miejscem ich zamieszkania. Kilkakrotnie
w zajęciach uczestniczył redaktor Maciej Bakes z Polskiego Radia Katowice, który z nagranego
materiału stworzył audycje promujące program „Przyrodnicze Katowice”.
Dodatkowo w ramach programu realizowany był konkurs plastyczny i literacki pn. „Moje
przyrodnicze Katowice”. 2 grudnia 2015r. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia Katowice
odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu.

18

Fot. Pracownia Edukacji Żywej

Fot. Pracownia Edukacji Żywej

Fot. Pracownia Edukacji Żywej

19

Fot. Pracownia Edukacji Żywej

Fot. Pracownia Edukacji Żywej

Fot. Pracownia Edukacji Żywej

20

Proekologiczna akcja dla najmłodszych katowiczan
Nazwa zadania: „Nie truj – segreguj – myśl ekologicznie”
Termin: od 23 października do 30 listopada 2015r.
Zasięg działania: wybrane przedszkola z terenu Katowic
Liczba uczestników: około 500 osób
Całkowity koszt działania: 1 020,60 zł
Krótki opis zadania:
Była to proekologiczna akcja edukacyjno-ekologiczna skierowana do najmłodszych katowiczan,
która została przygotowana przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowic
i Straż Miejską. W wybranych przedszkolach przeprowadzone zostały warsztaty ekologiczne
poświęcone segregacji oraz problemowi spalania odpadów. Reportaż dotyczący warsztatów został
wyemitowany w Radiu Katowice, które wspomaga projekt. Finał akcji odbył się w Studiu
Koncertowym Radia Katowice w dniu 14 grudnia 2015r.

Fot. Gabriela Kaczyńska – Polskie Radio Katowice
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