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Powietrze na wag? z?ota 3
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki opracowa?o i w pa?dzierniku 2018 r. przeprowadzi?o trzeci? ju? edycj?
projektu edukacji ekologicznej „Powietrze na wag? z?ota 3”, któr? obj??o tysi?c uczniów z 4 szkó? w 3 gminach
powiatu krakowskiego, w tym ok. 500 z gminy Zielonki. Projekt by? realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju
Gminy Zielonki we wspó?pracy ze Studenckim Ko?em Naukowym Fizyków Bozon z AGH przy wsparciu
finansowym Powiatu Krakowskiego. We wcze?niejszych dwóch edycjach projektu „Powietrze na wag? z?ota”,
przeprowadzonych w poprzednich latach, uczniowie zapoznawali si? ze sk?adem powietrza, analizowali odczyty
czujników zamontowanych na zlecenie SRGZ na budynkach szkolnych. W tegorocznej edycji „Powietrza na wag?
z?ota” mieli okazj? z?apa? zanieczyszczenia powietrza przy pomocy prostych urz?dze?, takich jak odkurzacz,
obliczy? ich obj?to?? w klasie, zamkn?? smog w s?oiku, ale przede wszystkim zda? sobie spraw?, ?e problem
jako?ci powietrza nie posiada granic administracyjnych, a ?ciany domu nie stanowi? ochrony przed negatywnymi
skutkami oddychania zanieczyszczonym powietrzem.

Tym razem wspó?pracownicy Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki z ko?a naukowego Bozon z AGH
odwiedzali szko?y w powiecie krakowskim z programem edukacyjnym, który nazwali „Straszak”. Przeprowadzili 50
godzin zaj?? dla uczniów szkó? podstawowych, w gminie Zielonki odby?y si? one w szko?ach w Bibicach i
Zielonkach, a tak?e w szkole w B?dkowicach (gm. Wielka Wie?) i szkole w Micha?owicach.

- Blisko tysi?c uczniów z 50 klas z 3 gmin zdoby?o wiedz? praktyczn? z zakresu pomiaru jako?ci powietrza,
u?wiadamiaj?c sobie jednocze?nie problem, jakim jest zanieczyszczenie powietrza. Uda?o nam si? trudn?
naukow? wiedz? przekaza? im w przyst?pny sposób. Jako sposób na zniwelowanie skali problemu uczniowie
wymieniali najcz??ciej alternatywne ?ród?a odnawialnej energii. Zadaniem z ka?dej lekcji by?o przeprowadzenie
rozmowy z doros?ymi domownikami na temat mo?liwo?ci ograniczenia wp?ywu mojej rodziny na emisj?
zanieczyszcze? do powietrza. Zak?adamy, ?e oko?o po?owa uczestników zaj?? odrobi?a zadanie, a zatem
dodatkowo wyedukowano oko?o tysi?c osób doros?ych – podsumowuje projekt Jacek Pietrzyk, wiceprezes
Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki i autor projektu.
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