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Zielonki. Złoto zamiast smogu. Nagrody za troskę o powietrze

Zielonki. Złoto zamiast smogu. Nagrody za troskę o powietrze
Barbara Ciryt 17 lutego 2018
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Kurs przedmałżeński - katechizacja. Zdasz? [quiz]
PYTANIE 1/11:

Jedność to?

związek dwóch osób
związek mężczyzny i kobiety

3

związek dwóch kobiet
Następne pytanie

Najnowsze wiadomości

Szefowie Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki: wiceprezes Jacek Pietrzyk, prezes Arnold Kuźniarski, wiceprezes Maciej Trela ©Fot.
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Nowy Sącz. Najlepsi sportowcy wyróżnieni
[ZDJĘCIA]
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Trzebinia. Urzędnicy ciepło wspominają
zmarłego burmistrza
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W Wieliczce powstaje grupa wsparcia
"Mlekoteka"
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Tarnów. Wernisaż wystawy Plakatu
Społecznego studentów PWSZ

20:19

Koncert ku pamięci Zbigniewa Wodeckiego w
Dobczycach

20:15

Wieliczka oddaje hołd Żołnierzom Wyklętym

Barbara Ciryt

Ludzie od ochrony powietrza zaszczepiają swoją pasję młodzieży. Opowiadają uczniom o życiu, w
którym smog nie istnieje.

Czytasz w ramach ograniczonego dostępu do bezpłatnych artykułów
Dziennika Polskiego

WIDEO
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Najczęściej czytane

Nie używają słów smog, zagrożenie, zatrucie, zanieczyszczenie. A mówią o potrzebie ochrony
powietrza, o jego jakości, pokazują czym oddychamy i dlaczego warto dbać o powietrze. Co to za
ludzie? Kim są? Jak to robią?

1

Wieliczka. Zaczęła się przedwyborcza gorączka

To pasjonaci ochrony powietrza - członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki, którzy

2

W Małopolsce powstaje wyjątkowa wieża
widokowa w koronach drzew

3

Dwie osoby ranne w wypadku autokaru w
powiecie proszowickim. Bardzo...

buziami i po takich zajęciach zyki nie chce innych.

4

Rewolucja rządu podniesie głodowe emerytury,
ale...

Koordynatorem projektu, odpowiedzialnym za niego merytorycznie i organizacyjnie jest Jacek

5

Miejskie lokale za łapówki? Areszty dla
pośredników

6

Nić porozumienia w sprawie powrotu Brleka
do Wisły. Latem planowane...

współpracują z kołem naukowym BOZON na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH.
Prowadzą już drugą edycję projektu edukacyjnego „Powietrze na wagę złota”. Przeprowadzają
doświadczenia zyczne, robią pokazy. A dzieci i młodzież na lekcjach słucha ich z otwartymi

Pietrzyk, wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki. Pochodzi z gminy Zielonki, a
mieszka w gminie Michałowice i na wszelkie sposoby stara się chronić środowisko i zaszczepiać
tę pasję w dzieciach i młodzieży.

Polecamy

W Chinach wzniosą toast, mając w dłoni
Wysowiankę

Masz chwilę? Rozwiąż QUIZ

Opóźnia się wielka inwestycja kolejowa przy
Dworcu Głównym

MISTRZOWIE URODY
poszukiwani! Zagłosuj na
swoich faworytów i zgłoś
kandydatów!

Ostateczna decyzja Pesy: - Rezygnujemy z
tramwajów dla Krakowa

JAKICH PRACOWNIKÓW
NAJBARDZIEJ BRAKUJE W
MAŁOPOLSCE?

- Gdy realizowaliśmy pierwszą edycję projektu „Powietrze na wagę złota” zachęcaliśmy szkoły do
współpracy, oferowaliśmy innowacyjne zajęcia z zyki, połączone z matematyką i chemią z
doświadczeniami i informacjami o tym dlaczego powinniśmy chronić powietrze i korzystać z
odnawialnych źródeł energii. Przekonywaliśmy do tego projektu, wysyłaliśmy konspekty lekcji.
Teraz wystarczy, że wyślemy sms-a do szkoły, że możemy zorganizować zajęcia i od razu

Pedo le poszukiwani przez
polską policję.
Rozpoznajesz kogoś?
[LISTY GOŃCZE]

otwierają się przed nami wszystkie drzwi w szkołach powiatu krakowskiego i poza nim - mówi
Jacek Pietrzyk.
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KOD zorganizował protest
przed krakowskim sądem
[ZDJĘCIA]

Zakopane: Po 12 latach
wyścigi kumoterek
wróciły pod...

Arkadiusz Malarz narzeka
na boisko w Krakowie

Wielki smog w Krakowie, internauci w formie [MEMY]
Justyna Kowalczyk:
Zapewne było to moje
pożegnanie z...

Przeczytaj także
W Wieliczce powstaje grupa
wsparcia "Mlekoteka"

Pokaż miniatury

Koncert ku pamięci zmarłego
muzyka, który znał i odwiedzał
Dobczyce

Przy swoich projektach zieloneckie stowarzyszenie współpracuje z organizatorami nocy
naukowców. A wykładowców tych zajęć, pasjonatów ochrony środowiska, placówki edukacyjne
najchętniej zatrudnialiby jako nauczycieli zyki.

Wieliczka oddaje hołd Żołnierzom
Wyklętym. Był koncert. Będzie bieg

- Na zajęciach w szkołach mówimy o powietrzu, o konieczności jego ochrony. Nie używamy przy
tym słowa smog, zagrożenie, zatrucie. Jeśli ze strony uczestników zajęć padnie to słowo, to je
komentujemy, wyjaśniamy. Ale zależy nam na tym, żeby nie przyzwyczajać dzieci i młodzieży do
tego, że jest smog. Chcemy przyzwyczajać do tego, że powietrze musi być czyste i wszyscy mamy

dostarczone przez plista

nad tym pracować. O zagrożeniach też nie mówimy, ale pokazujemy poprzez doświadczenia, że
warto robić wszystko dla poprawy jakości powietrza - mówi koordynator projektu.
Opowiada o tym jak na zajęciach dla dzieci pokazuje się czym jest smog. - Litrową butelkę
wypełniamy jakimś pyłem, np. cukrem pudrem. 1 kg cukru mieści się w 1 litrze. W tej butelce
oddychać się nie da, bo jest cała wypełniona, ale można na raz zjeść ten cukier i nas zemdli. Nie
proponujemy tego. Natomiast sprężonym powietrzem przenosimy ten pył do prostopadłościanu
wielkości metra sześciennego. Pył - nasz cukier nadal jest w tej samej ilości, ale w większej
objętości i sprawia wrażenie, że jest go mniej - Pietrzyk na tej podstawie wyjaśnia, co to jest
stężenie.
Opowiada dalej, że gdyby tę samą ilość pyłu rozpylić w całej klasie, to już da się oddychać, ale
wciąż będzie ta sama ilość pyłu. Zaczniemy go wdychać, będzie przenikać do naszego organizmu,
tylko nie na raz i nie od razu nas zemdli.
- Po takich doświadczeniach każde dziecko już wie, że pyły w powietrzu to nic dobrego i trzeba
tak działać, żeby zanieczyszczeń nie produkować. Poprzez doświadczenia pokazujemy, że warto
tak żyć, żeby zniknął problem, o którym nie mówimy wprost. Nagonka na smog powoduje
atmosferę paniki i strachu, a my chcemy edukować ludzi, przede wszystkim młodych - jak
wytwarzać energię, korzystać z odnawialnych źródeł, a przy tym nie degradować środowiska mówi Pietrzyk.
Za te swoje działania Stowarzyszenie zbiera nagrody. W ubiegłym roku za projekt „Powietrze na
wagę złota” zdobyło Ekolaur, nagrodę w konkursie organizowanym w Katowicach przez Polską
Izbę Ekologii, która promuje najefektywniejsze i innowacyjne działania na rzecz ochrony
środowiska.
- Zostaliśmy laureatem w kategorii edukacja ekologiczna - mówi Jacek Pietrzyk tuż po tym jak
odebrał kolejną nagrodę za działania swojej organizacji - Śledzika, wyróżnienie samorządowe
przyznawane przez wójta Zielonek Bogusława Króla. Obydwie edycje projektu „Powietrze na
wagę złota” były dotowane przez Urząd Marszałkowski w konkursie „Naukowe inspiracje ciekawe
i kreatywne”.
Ludzie ze Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki mają na swoim koncie spore sukcesy. To oni
zainicjowali montowanie czujników powietrza, które dziś są na mapie całej Małopolski, pojawiły
się na Śląsku, na Opolszczyźnie i w Warszawie. Urządzenia zbudowali studenci AGH tworzący
projekt Airly, potem założyli rmę i rozwijali działalność. Pierwsze ich czujniki pojawiły się w
gminie Zielonki, już w październiku 2016 roku. 12 czujników mierzących poziom pyłów PM 2,5,
PM 10 oraz wilgotność, ciśnienie i temperaturę powietrza sprowadzili tu wówczas członkowie
zieloneckiego Stowarzyszenia.
- Zamontowaliśmy je na budynkach pięciu szkół. A pieniądze na projekt mieliśmy z dotacji
województwa małopolskiego, powiatu krakowskiego i Fundacji dla AGH. Na następne 30
czujników wójt Zielonek Bogusław Król postanowił przeznaczyć 30 tys. zł nagrody EcoLider
przyznanej gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opowiadał nam po zamontowaniu czujników Arnold Kuźniarski, wicewójt i prezes Stowarzyszenia
Rozwoju Gminy Zielonki.
Organizacja ta działa w Zielonkach od 2001 roku. Stowarzyszenie zrealizowało wiele projektów
na łączną kwotę ponad 1,5 mln zł. Tworzy wiele projektów związanych z edukacją ekologiczną,
gospodarką wodno-ściekową, zagospodarowaniem odpadów, ale są to także projekty wiązane z
ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego oraz edukacją i pro laktyką uzależnień.

Wsparcie dla edukacji
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki jest organizacją pożytku publicznego. Na swoje projekty
zbiera fundusze z 1 procenta podatku dochodowego. Chcąc wesprzeć tę organizację w swoim
rozliczeniu rocznym należy wpisać jej nr KRS 0000048345
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Studniówki 2018 w Małopolsce.

Centre "wychodzi z ziemi"

Oto najpiękniejsze dziewczyny
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bawiące się na balach!

WIDEO: 48 tys. Polaków rocznie umiera przedwcześnie przez smog. Jeśli nie musisz, nie wychodź
z domu

Autor: Agencja Informacyjna Polska Press, x-news
Obserwuj @dziennipolski
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19 tys. polubienia

Bądź pierwszą osobą wśród znajomych, która to polubi
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Prace Karola Kłosowskiego w
Muzeum Ziemi Limanowskiej

Emerytura, Renta 2018.
Zobacz, kiedy ZUS zabierze
emeryturę [Limity dorabiania]
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wykorzystanie urlopu,
dłuższy...
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Zbija cholesterol 48% szybciej!
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boczki!
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Zgłoś naruszenie treści

A T W w Krakowie
A (gość) – 17.02.18, 09:39:41

ATW w Krakowie, to kurort w porównaniu ze smrodem w niektórych podkrakowskich wioskach
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Zgłoś naruszenie treści

czy szansa na popraw jakości powietrza za 20 lat
realista (gość) – 17.02.18, 08:13:42

/1

Działania edukacyjne wśród dzieci dają szanse na zmianę podejścia za 20 lat - proponuję aby z
działalnością edukacyjną (np. przedstawiciel urzędu gminy i stowarzyszenia) pójść bezpośrednio do
osób... rozwiń całość

odpowiedzi (1)

Skomentuj

Zgłoś naruszenie treści

Zapraszamy do współrpacy
Jacek (gość) – 17.02.18, 09:47:09

/1

Zapraszamy Realistę do naszych szeregów, drzwi naszego Stowarzyszenia są otwarte.
Każdy może zrealizować swój pomysł. Nasz jest długofalowy i pomimo iż jesteśmy
idealistami to nie wierzymy w... rozwiń całość
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