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Projekt zintegrowany LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”. 
Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza  dla województwa śląskiego 

realizowany jest przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej
oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
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Agnieszka Potkańska-Ćwikła

Czas 
wiosennych 
działan

Dyrektor Departamentu Projektów Regionalnych

`
Po okresie dokumentów, umów, tworzenia procedur i systemów kontroli oraz

organizacji pracy nadszedł czas pierwszych działań.

Widać ogromne zaangażowanie ekodoradców gminnych i subregionalnych.

Organizowane przez nich spotkania z mieszkańcami, prezentacje, udział 

w wydarzeniach gminnych i regionalnych, imprezy dla dzieci i młodzieży, warsztaty,

przedstawienia teatralne... Można wymieniać bez liku.

Partnerzy merytoryczni prowadzili pierwsze działania w zakresie termomodernizacji

budynków, zagospodarowywania terenów trudnych, zielonej infrastruktury.

Przeprowadzono pierwsze analizy ankietowe zużycia energii dla budynków

Uruchomiony został oficjalny profil projektu na Facebooku, powstało też kilkanaście

profili ekodoradców.

Odbyły się szkolenia i warsztaty dla ekodoradców. Uczciliśmy wielkim tortem 

30-lecie Programu LIFE.

Wzięliśmy udział w Dniu Informacyjnym Programu LIFE, w konferencji organizowanej

przez siostrzany projekt z Małopolski, Światowym Forum Miejskim.

W maju i czerwcu działo się bardzo dużo. Bardzo motywujące jest zaangażowanie

wszystkich współbeneficjentów. 

A my działamy dalej!



5 maja Monika Guzy-Wożnicka, ekodoradczyni z Gmina Mszana  zorganizowała

spektakl o tematyce ekologicznej dla uczniów klas 4-8 ze wszystkich trzech

sołectw gminy.

We współpracy z Krakowskim Biurem Promocji Kultury zainicjowała dyskusję 

na tematy poruszone w spektaklu „Eko-protest”, który porusza bardzo istotne 

i aktualne zagadnienia dotyczące degradacji środowiska naturalnego (niska emisja,

smog, globalne ocieplenie), sposobów zapobiegania tym zjawiskom 

(m.in. segregacja odpadów, odnawialne źródła energii, recykling), a także zdrowego

trybu życia (racjonalne odżywianie się, aktywność ruchowa).

Ekoprotest!

eko-protest
GMINA MSZANA



Od 18 do 20 maja trwały szkolenie dla ekodoradców projektu "Śląskie. Przywracamy
błękit", przedstawicieli straży gminnych i miejskiech, pracowników samorządów
gminnych oraz instytucji odpowiedzialnych za działania na rzecz poprawy jakości
powietrza oraz przeprowadzanie działań kontrolnych z upoważnienia władz gminy.

W spotkaniu, odbywającym się w Muzeum Śląskim, wzięło udział 187 osób z całego
województwa śląskiego.

Szkolenie było elementem oficjalnego kalendarza obchodów 30-lecia Programu
LIFE Unii Europejskiej.

Szkolenie z zakresu wykrywania
procederu nielegalnego spalania 
i przestrzegania
uchwały
antysmogowej



Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla i Województwo Śląskie zorganizował szkolenie 
z zakresu kontroli przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej oraz wykrywania
procederu nielegalnego spalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych.

Tematykę wykrywania procederu spalania odpadów oraz kontroli spalanego paliwa pod
kątem wymagań uchwały antysmogowej przedstawiła Edyta Misztal z IChPW Zabrze.
Prawne aspekty kontroli palenisk prowadzonych pod kątem nielegalnego spalania
odpadów i naruszania zapisów uchwały antysmogowej omówił Miłosz Jakubowski 
z Fundacji Frank Bold. Problematyką rozróżnianie kotłów na paliwa stałe pod kątem
wymagań uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego zajęła się Katarzyna
Matuszek z IChPW, zaś doświadczeniami kontroli palenisk w praktyce podzielił się Andrzej
Ryś ze Straży Miejskiej Miasta Kraków.

Celem szkolenia było podniesienie wiedzy i kompetencji osób odpowiedzialnych za
kontrolę indywidualnych urządzeń grzewczych i egzekwujących przestrzeganie zapisów
uchwały antysmogowej. Uczestnicy szkolenia uzyskali praktyczną i merytoryczną wiedzę
dotyczącą paliw i kotłów, różnych aspektów kontroli oraz obowiązków kontrolującego,
wynikających z zapisów uchwały antysmogowej, jak i ustawy zakazującej współspalania 
i spalania odpadów w paleniskach domowych.



30 lat Programu LIFE

21 maja 2022 r. Program LIFE ukończył trzydzieści lat.

W tym okresie z możliwości Programu skorzystało

ponad 5 000 projektów. Dotyczą one czterech

obszarów:

    przyroda i bioróżnorodność,

    gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia,

    łagodzenie zmian klimatu i adaptacja,

    przejście na czystą energię.

Rok jubileuszowy obchodzony we wszystkich krajach

Unii Europejskiej to okazja do zaprezentowania

projektów i działań na rzecz środowiska, przyrody 

i klimatu.

W oficjalnym kalendarzu obchodów jubileuszowych

znalazło się 257 wydarzeń związanych z Programem

LIFE, a organizowanych niemal na całym świecie.

Wśród tych wydarzeń znalazło się 5 z Polski, 

a 3 zorganizowanych było w ramach projektu

zintegrowanego "Śląskie. Przywracamy błękit".



20 maja, podczas spotkania ekodoradców 

i przedstawicieli władz lokalnych, obyła się uroczystość

jubileuszu 30-lecia Programu LIFE Unii Europejskiej.

Życzenia wszystkim uczestnikom projektu "Śląskie.

Przywracamy błękit" oraz innych projektów

realizowanych w ramch Programu LIFE złożyła Izabela

Domogała, Członek Zarządu Województwa Śląskiego.

W gościnnych progach Muzeum Śląskiego wszyscy

goście zostali poczęstowani tortem okolicznościowym.

Symbolicznego pokrojenia tortu dokonały: Marszałek

Izabela Domogała, Agnieszka Potkańska_Ćwikła,

dyrektor Departamentu Projektów Regionalnych 

i Katarzyna Rychlewska z Instytutu Chemicznej

Przeróbki Węgla..

Tort Jubileuszowy 
Programu LIFE



Ekostrefa
"Ciepło, zdrowo,
kolorowo"

Informacyjno-edukacyjne działania związane 
z czystym powietrzem były częścią obchodów
tegorocznych dni Miasta Kalety.
20 - 22 maja na terenie Ekostrefy dorośli mogli
uzyskać szereg informacji dotyczących wymiany
źródła ciepła, konieczności dostosowania się 
do uchwały antysmogowej oraz możliwych form
wsparcia finansowego w ramach programów:
Moje Ciepło, Mój Prąd oraz Czyste Powietrze.
Można było również zapoznać się z wymaganą
dokumentacją i skorzystać z porad dotyczących
wyboru optymalnych źródeł ciepła.



Na najmłodszych uczestników przygotowano
m.in. wielkoformatowe gry edukacyjne 
o tematyce czystego powietrza oraz
malowanie pastelami na torbach bawełnianych
ekologicznych haseł.
Na wszystkich uczestników spotkania czekał
„blender bike” z możliwością samodzielnej
produkcji soków ekologicznych. Każdy 
z uczestników spotkania otrzymał pamiątkowe
gadżety o charakterze ekologicznym.
W czasie imprezy rozstrzygnięto także konkurs
plastyczny „Pokonaj smog” skierowanego do
najmłodszych mieszkańców miasta. Spośród
licznie złożonych prac nagrodzone zostały te,
które wyróżniały się wysoką kreatywnością 
i świadomością dotyczącą niskiej emisji.
Ekostrefa była oficjalnym wydarzeniem w
kalendarzu obchodów 30-lecia Programu LIFE
Unii Europejskiej. Przygotowana została przez
ekodoradcę projektu „Śląskie. Przywracamy
błękit” Sandrę Świętek.

zdjęcia: Sandra Świętek



Jeżeli chcemy, aby jakość powietrza w naszej
okolicy uległa poprawie, każdy z nas musi
dołożyć swoją cegiełkę. 

Włączając w to najmłodszych, którzy
zaszczepieni chęcią dbania o środowisko, mogą
wpłynąć na działania swoich rodziców lub
opiekunów.

W myśl tej zasady, 24 maja Agnieszka Szwaja,
ekodoradczyni z Gminy Poręba, odwiedziła
Przedszkole Miejskie nr 1 im. Misia Uszatka 
w Porębie, aby wspólnie z przedszkolakami
porozmawiać o czystym powietrzu, źródłach
powstawania zanieczyszczeń oraz sposobach
radzenia sobie z nimi. 

Dzieci bardzo aktywnie brały udział 
w doświadczeniach, zasypywały prowadzącą
pytaniami i bardzo emocjonalnie rozmawiały 
o jakości powietrza. 

Dyskusje wywołał też film edukacyjny
zaprezentowany przez ekodoradczynię.

Ekoedukacja
przedszkolna

w Porebie,



26 maja odbyła się w Krakowie konferencja z okazji 

30-lecia Programu LIFE Unii Europejskiej.

Przedstawiono efekty działań dwóch programów LIFE

realizowanych w Małopolsce oraz wybranych projektów

z innych województw.

Angelo Salsi oraz Christian Strasser z Europejskiej

Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Środowiska 

i Infrastruktury (CINEA) w połączeniu online omówili

formy wsparcia działań w zakresie klimatu i środowiska.

Korzyści z wdrażania projektów LIFE, jako szansy na

rozwój regionów i poprawę środowiska przedstawił

Józef Gawron, Wicemarszałek Województwa

Małopolskiego.

Następnie zaprezentowano efekty wdrażania działań na

rzecz klimatu i poprawy jakości powietrza.

Współpraca 
z Małopolska



Agnieszka Potkańska-Ćwikła, Dyrektor Departamentu Projektów Regionalnych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przedstawiła rolę i efekty działań
Województwa Śląskiego w ramach projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA - Wdrażanie
Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego. 

W województwie śląskim realizowane są ponadto dwa inne projekty LIFE: "IP LIFE dla
Adaptacji Terenów Pogórniczych" (we współpracy z Krajem Morawsko-Śląskim) oraz
projekt "Śląskie. Przywracamy błękit". 

Dyrektor A. Potkańska-Ćwikła przedstawiła oczekiwane wyniki projektów oraz działania
podejmowane w celu ich osiągnięcia.

Po panelu dyskusyjnym dotyczącym poprawy jakości powietrza przedstawiciele gmin 
i regionów województwa małopolskiego przedstawili korzyści z wdrażania projektów
LIFE z perspektywy samorządów lokalnych.

Do ostatniego panelu zaproszono także dwie ekodoradczynie z Subregionu Północnego
Województwa Śląskiego, Panie Dominikę Bukalak-Gaik oraz Ewę Chojnacką, które
podzieliły się doświadczeniami prowadzenia działań w początkowym okresie rozwoju
projektu LIFE.

Spotkanie zakończyło wspólne zdjęcie wszystkich panelistów.



Happening edukacyjno-artystyczny z okazji
30-lecia Programu LIFE i Zielonego Tygodnia
Unii Europejskiej

Malujemy 
      slaskie niebo` ,



Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” było gospodarzem happeningu
edukacyjno-artystycznego „Malujemy śląskie niebo”, zrealizowanego w ramach projektu
zintegrowanego LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”.
W wydarzeniu uczestniczyli: członek zarządu Województwa Śląskiego Izabela Domogała 
oraz dr Artur Madaliński, dyrektor Muzeum. Plenerowy wykład inauguracyjny na temat
„Zanieczyszczenie powietrza a wizja ukazywania powietrza w historii sztuki” wygłosiła 
dr Helena Jadwiszczok-Molencka.
Uczestnicy wzięli udział w spacerach edukacyjnych, wykładach, warsztatach i pokazach.
Organizatorem jednego z nich, o tematyce „Teren przywrócony przyrodzie i ludziom”, był Śląski
Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń. Spacer był okazją do zgłębienia wiedzy o przyrodzie
Górnośląskiego Parku Etnograficznego. Omówiono m.in. znaczenie żyjących w skansenie
gatunków roślin dla jakości powietrza, zasady utrzymywania terenów zieleni oraz korzyści jakie
przynosi tworzenie publicznie dostępnych zielonych przestrzeni miejskich. Zaprezentowano
rozwiązania łączące urządzanie zieleni z wykorzystaniem wód deszczowych, łagodzeniem
efektu miejskiej wyspy ciepła i wynikającymi z tego korzyściami dla jakości powietrza.
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla zaprezentował możliwości wykorzystania dronów 
w pomiarach emisji i jakości powietrza.

Zaczeło sie chmurami i deszczem,
zakonczyło błekitnym niebem`

, ,
,





Kulminacyjną częścią wydarzenia był happening artystyczny z udziałem uczniów
Liceum Plastycznego „Malujemy śląskie niebo”. Każdy z młodych artystów wykonał 
w dowolnej technice malarskiej lub rysunkowej własną interpretację tematu nieba na
Śląsku. Wszystkie prace utworzyły razem obraz śląskiego nieba, a wspólne zdjęcie
stało się symbolem głównego celu projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”. 

Wydarzeniu towarzyszyło szkolenie dla ekodoradców działających w ramach
projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”.

Partnerami wydarzenia byli: 

Politechnika Śląska, 

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla,

Śląski Ogród Botaniczny,

Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach,

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny 
w Chorzowie”.



30 maja odbyły się wykład i warsztaty
„Rewolucja energetyczna w związku 
z planami zerowej emisji CO2”, które
poprowadził prof. dr hab. inż. Andrzej
Szlęk z katedry Techniki Cieplnej
Politechniki Śląskiej. 

Była to także okazja do wymiany
doświadczeń oraz rozwiązań dobrych
praktyk podczas panelu 
z zaproszonymi ekspertami 
z województwa małopolskiego: Anną
Ponikiewską z Tarnowa i Żelisławą
Noworytą z Oświęcimia. 

O początkach pracy ekodoradców 
w projekcie „Śląskie. Przywracamy
błękit” opowiedziały także
ekodoradczynie Subregionu
Północnego: Dominika Bukalak-Gaik
oraz Ewa Chojnacka.

Warszataty dla
ekodoradców



3 czerwca Magdalena Mrowiec,
ekodoradczyni Gminy Świerklany
uruchomiła punkt konsultacyjny na
festynie organizowanym w okazji Dnia
Dziecka w Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Jankowicach. 

Dzieci otrzymały kolorowanki związane
z ekologią, specjalne ekoordery czy
błękitne balony.

Dorośli mogli uzyskać informacje
dotycząca aktualnych programó, w
ramach których mieszkańcy mogą
ubiegać się dofinansowanie do
wymiany źródeł ciepła czy montażu
instalacji OZE. 

Mogli także pobrać wnioski dotyczące
ewidencji źródeł ciepła i źródeł
spalania paliw.

Dzien Dziecka 
w Swierklanach

`
`



5 czerwca, podczas Żywiołowego Dnia
Dziecka w Mini Arboretum w Bieruniu
odbył się ekopiknik organizowany przez
gminnego ekodoradcę Elżbietę
Musialik i Miasto Bieruń. 
To wydarzenie towarzyszące
zrealizowane było w ramach projektu
"Śląskie. Przywracamy błękit"
Mieszkańcy przede wszystkim
zainteresowani byli tematem
dofinansowania montażu OZE oraz
wymiany starych pieców węglowych.
Tu informacją i poradą służył
ekodoradca oraz pracownicy Wydziału
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.

Ekopiknik 
w Bieruniu

Wiele osób skorzystało również 
z bezpośredniej pomocy
ekodoradcy przy wypełnianiu
deklaracji dotyczącej źródeł ciepła
i źródeł opalania paliw (CEEB).

Dużym zainteresowaniem cieszyła
się wystawa ekologicznych
urządzeń grzewczych oraz
odnawialnych źródeł, gdzie można
było dowiedzieć się o szczegółach
montażu tego rodzaju instalacji 
i poznać korzyści z nimi związane,
zarówno dla użytkownika jak 
i środowiska.



Jak się okazuje sport i zabawę można
doskonale połączyć z edukacją
ekologiczną. Tak właśnie wydarzyło 
11 czerwca się w Bieruniu podczas festynu
z okazji 750-lecia dzielnicy Ściernie, gdzie
mieszkańcy i sympatycy nie tylko wzięli
udział w sportowej rywalizacji i rodzinnej
zabawie, ale również mieli okazję spotkać
się z ekodoradczynią Elżbietą Musialik,
która pomogłą zainteresowanym wypełnić
deklaracje dotyczącą źródeł ciepła i źródeł 
spalania paliw.
Ekodoradczyni doradzała również  jak
pozyskać dofinansowanie na wymianę
starych pieców, czy montaż instalacji OZE. 

Festyn z okazji 750-lecia
dzielnicy Sciernie
w Bieruniu

`



14 czerwca 2022 roku w Warszawie został
zorganizowany przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dzień Informacyjny Programu LIFE Unii
Europejskiej.

Konferencji i prezentacjom merytorycznym
towarzyszyły stoiska beneficjentów programu
LIFE z całej Polski. 

Na stoisku Województwa Śląskiego
prezentowane były dwa projekty LIFE: „Śląskie.
Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja
Programu ochrony powietrza dla województwa
śląskiego” oraz „IP LIFE dla Adaptacji Terenów
Pogórniczych” realizowany z Krajem
Morawsko-Śląskim Republiki Czeskiej.

`Dzien Informacyjny
Programu LIFE 
Unii Europejskiej



Konferencję otworzył Paweł Mirowski, Zastępca
Prezesa Zarządu NFOŚiGW, który oficjalnie
poinformował o nowym naborze wniosków 
w Programie LIFE.

Wystąpienie Wiceministra Klimatu i Środowiska,
Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego dotyczyło roli
projektów LIFE w życiu Polaków, wpływie na jakość
ich życia oraz celach wspólnych z polityką
administracji państwowej i samorządowej. 
Podkreślił on znaczenie projektów związanych 
z poprawa jakości powietrza, w tym podkreślił rolę
działań Województwa Śląskiego.

Maja Mikosińska, Kierownik Sektora Przyroda 
w Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu,
Infrastruktury i Środowiska (CINEA) zaprezentowała
unijną politykę dotyczącą przyrody 
i bioróżnorodności oraz działań na rzecz klimatu.
Podsumowała również nabór wniosków w ubiegłym
roku i wprowadziła do naboru 2022 w Programie
LIFE.

W filmie skierowanym do uczestników Angelo Salsi,
Dyrektor Departamentu LIFE i Eko-innowacji CIP 
w CINEA, opowiedział o 30 latach wprowadzania
zielonych idei w Unii Europejskiej.

Andrzej Muter, Kierownik Wydziału LIFE 
w NFOŚiGW zaprezentował formy wsparcia tej
instytucji dla obecnych i przyszłych beneficjentów
Programu LIFE.

W drugiej części spotkania odbył się panel
dyskusyjny, w którym wzięli udział beneficjenci
programu LIFE z różnym doświadczeniem 
w realizacji projektów. Bardzo istotną częścią
wydarzenia była możliwość spotkania
przedstawicieli kilkunastu projektów LIFE, wymiany
doświadczeń oraz znalezienia płaszczyzn do
współpracy między projektowej.

Wydarzenie obyło się z okazji 
30-lecia Programu LIFE.



11. Światowe Forum Miejskie (World
Urban Forum 11) to najważniejsze
globalne wydarzenie dotyczące
polityki, transformacji i rozwoju miast
organizowane przez ONZ. Jest to
wydarzenie organizowane przez 
 Program Narodów Zjednoczonych 
ds. Osiedli Ludzkich UN-Habitat,
Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej oraz miasto-gospodarza,
czyli Katowice. W tym roku odbyło się
w dniach 26-30 czerwca 
w Katowicach. 

Celem Forum była promocja
zrównoważonego rozwoju miast 
i dyskusja nad wyzwaniami, które
przed nimi stoją. Jest to najważniejsze
globalne wydarzenie dotyczące
polityki, transformacji i rozwoju miast.

11. Swiatowe 
Forum Miejskie

`



W ramach projektu "Śląskie. Przywracamy błękit" w województwie śląskim prowadzimy
między innymi działania związane z:
    zrównoważonym rozwojem,
    efektywnością energetyczną budynków,
    środowiskowym oddziaływaniem obiektów użyteczności publicznej,
    zwiększaniem terenów zielonych w miastach,
    ograniczaniem emisji transportowej.

Dlatego nie mogło zabraknąć przedstawicieli Projektu także na Światowym Forum
Miejskim, którzy uczestniczyli w wydarzeniach organizowanych przez uczestników
(Networking events, Training events, Voices from Cities, SDGs in Action, Urban Library,
ONE UN) oraz brali udział w charakterze słuchacza w spotkaniach przygotowanych
przez UN-Habitat (Dialogues, Roundtables, Special Sessions, Assemblies).



António Guterres, Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych,
Maimunah Mohd Sharif, Dyrektor Wykonawczy UN-Habitat,
Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej.

Tegoroczną edycję Forum otworzyli:

Ważną częścią WUF11 byłą strefa wystawiennicza. Urban Expo, czyli przestrzeń licząca
blisko 8000 m2 była zorganizowana w taki sposób, aby nawiązywać do ogólnej
tematyki forum i przyciągnąć dużą publiczność. Podmioty z całego świata
zaprezentowały innowacyjne rozwiązania służące osiągnięciu zrównoważonego
rozwoju miast. 

Była to okazja do rozmów i poznania rozwiązań, które realizuja na świecie cele
podobne do projektu "Śląskie. Przywracamy błękit"

W trakcie Forum odbyły się również liczne poboczne wydarzenia, jak: wystawy,
koncerty, prezentacje filmowe, zabawy sportowe i rekreacyjne.



Piknik ekologiczny
"Zdrowo i kolorowo"
22 czerwca w Szkole Podstawowej w Opatowie odbył

się piknik szkolny „Zdrowo i Kolorowo”. Pośród wielu

atrakcji jakie miały miejsce w czasie wydarzenia, swoje

stoisko miała też nasza ekodoradczyni z Opatowa,

Monika Cipcińska.

Jak zniechęcić ludzi zaśmiecania lasów? Oto jest

pytanie!

Zainspirowane opowieściami ekodoradczyni dzieci

stworzyły wielobarwne tabliczki, które w zabawnej

formie maja zachęcać dorosłych do dbania o czystość

lasów.

Pod niebieskim namiotem zostały rozstawione stoliki i krzesła a drewniane

tabliczki dostarczyli organizatorzy pikniku. Dzieci otrzymały profesjonalne

farby i pomoce, dzięki którym udało się stworzyć oryginalne dzieła.

Wykorzystując swoją wiedzę i talent dzieci wyrażały swoją opinię na temat

ochrony lasów i utrzymania ich w czystości.

W projekcie brały udział zarówno pięciolatki, jak i uczniowie klas ósmych.

Przez wiele godzin stoisko było oblegane, co pokazuje, że uczniowie

kochają malarstwo, ale także mają w sobie pasję do działań ekologicznych

i chronienia naszej planety .

Wśród haseł, które pojawiły się na tabliczkach, szczególnym

uznaniem cieszyły się:

     „Gdy jest brudna leśna droga, bardzo smutna jest stonoga”

     „Każde zwierzę ci to powie, śmieć się nie podoba sowie”

     „Jestem młody jeleń. Od plastiku wolę zieleń”

     „Smutna mina jest jeżyka, gdy się o butelki potyka”

     „A wiewiórka jest wesoła, gdy brak śmieci dookoła”

     „Będzie się uśmiechać lis, gdy swój śmieć zabierzesz dziś”

     „Tędy chodzą dzieci. Nie zostawiaj w lesie śmieci!”

     „Jadłeś cukierki? Zbierz papierki!”



28 czerwca 2022 roku w Oddziale Zamiejscowym w Turzu Przedszkola nr 1 
w Kuźni Raciborskiej, Pani Ewa Mura-Pancerzyńska, Ekodoradca Subregiony
Zachodniego poprowadziła zajęcia w ramach projektu "Śląskie. Przywracamy błękit".
Zajęcia dotyczyły tematyki czystego powietrza oraz walki ze smogiem. Głównym
celem zajęć było podniesienie świadomości dzieci na temat zagrożeń związanych
ze smogiem oraz koniecznością ochrony powietrza.
Przedszkolaki aktywnie uczestniczyły w zabawach tematycznych,
 z zaciekawieniem oglądały bajkę pt. "Książę i Smog" oraz uważnie słuchały treści
dotyczących znaczenia powietrza.

Ksiaze i Smog
w
przedszkolu

., ,



W ramach działania C.3. "Wypracowanie modeli zmniejszenia oddziaływania

środowiskowego w budynkach użyteczności publicznej" opracowano wzór ankiety zużycia

energii dla budynków (opracowany przez zespół Politechniki Śląskiej). Po analizie i korekcie,

ankiety rozesłano do gmin będących partnerami projektu z prośbą o wypełnienie 

i odesłanie. Na podstawie 140 ankiet przesłanych z 69 gmin, przeprowadzono analizy

typowości w zakresie rozpatrywanych budynków, po czym do monitoringu efektywności

energetycznej wybrano 24 obiekty we własności Partnerów oraz 3 we własności

Województwa Śląskiego. 

Zatrudniono także specjalistę ds. zrównoważonego budownictwa.

Celem działania demonstracyjnego jest opracowanie modeli, czyli optymalnych rozwiązań

organizacyjno-prawno-inwestycyjnych dotyczących poprawy efektywności energetycznej

oraz ograniczenia oddziaływania środowiskowego obiektów użyteczności publicznej 

(MZB – model zrównoważonych budynków). Zadanie odnosi się do wdrożenia zapisów POP

dotyczących podniesienia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

MZB umożliwią wskazanie kluczowych działań i narzędzi możliwych do wdrożenia w różnych

budynkach (administracji, edukacji i kulturze). Poza opracowaniem modeli teoretycznych

nastąpi również ich wdrożenie (tj. rozwiązań organizacyjnych-technologicznych-

inwestycyjnych), testowanie, ocena i prezentacja wyników w co najmniej pięciu budynkach 

na terenie województwa śląskiego. 

Poprawiamy oddziaływanie
srodowiskowe budynków`



Noc Świętojańska i ekologia, czyli jak zabawę i przyjemność naturalnie połączyć 
z edukacją? 
Nie okazało się to zbyt trudne w Mieście Bieruń, gdzie 25 czerwca podczas
fantastycznej imprezy plenerowej z okazji Nocy Świętojańskiej nad Wisłą
Bierunianie mogli spotkać się z ekodoradczynią Elżbietą Musialik i porozmawiać 
o ekologicznych rozwiązaniach w zakresie wymiany źródeł ciepła w swoich domach
czy montażu OZE z dofinansowaniem. 
Spóźnialscy mogli również na miejscu wypełnić deklarację do CEEB, której termin
złożenia upływał 30 czerwca. 

Noc Swietojanska
i ekologia

` `,



Serwis internetowy Projektu
30 czerwca uruchomiony został oficjalny serwis

internetowy projektu "Śląskie. Przywracamy błękit".

Prezentowane są w nim działania związane z

projektem, aktualności, materiały dotyczące

obowiązujących przepisów prawa.

 Zawiera bazę ekodoradców województwa śląskiego 

z możliwością ich wyszukiwania.

W serwisie znaleźć można materiały informacyjne,

edukacyjne i promocyjne dotyczące tematyki

projektu. 

Znajdują się w nim informacje dotyczące programu

LIFE, baza współbeneficjentów projektu oraz lista

publikacji mediowych.

Serwis został przygotowany w dwóch wersjach

językowych - polskojęzycznej i angielskojęzycznej.

Serwis znajduje się pod adresem:

przywracamyblekit.slaskie.pl 

W maju i czerwcu ukazało się 20 artykułów

prasowych poświęconych projektowi 

w mediach społecznościowych. Lista informacji

mediowych uzupełniana jest na bieżąco na

stronie przywracamyblekit.slaskie.pl

O projekcie w mediach



uruchomiono nabór na studia podyplomowe
"Ekoenergetyka" prowadzone przez 
Politechnikę Śląską

nawiązano współpracę z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach oraz Województwem
Małopolskim w celu przygotowania cyklu
szkoleń dla ekodoradców w  ramach Centrum
Kompetencji

sfinalizowano prace nad poradnikiem
dotyczącym identyfikacji „hot-spotów”
zlokalizowanych na terenie województwa
śląskiego

zakończono prace związane z identyfikacją
miejsc występowania „hot-spotów” pyłu
zawieszonego PM10 oraz wyborem lokalizacji,
które będą monitorowane w trakcie trwania
projektu LIFE

dokonano rozpoznania oferty krajowych
operatorów telekomunikacyjnych celem wyboru
dostawy kart prepaid, które będą zabezpieczać
przesyłanie danych przez zakupione czujniki
jakości powietrza

opracowano broszurę informacyjną dotyczącą
kontroli przestrzegania przepisów uchwały
antysmogowej przez mieszkańców
województwa śląskiego oraz wykrywania
procederu spalania/współspalania odpadów 
w gospodarstwach domowych

Inne działania



opracowano wzór ankiety dla gmin, na podstawie 
 której wyznaczone zostaną tereny proponowane 
do rewitalizacji (ankieta opracowana przez zespół
Śląskiego Ogrodu Botanicznego we współpracy 
z Wojewódzkim Ośrodkiem Geodezji i Kartografii)

przesłano wzór ankiety do konsultacji przez
subregiony i gminy

zrealizowano prace przygotowawcze związane 
z wizytą studyjną prezentującą „dobre praktyki”
dotyczące systemów transportowych w Czechach 
i w Słowacji

wybrano 5 miast w Czechach, które osiągają
najlepsze wyniki pod kątem zrównoważonego
transportu
 
nawiązano kontakt z władzami miast w celu zebrania
dodatkowych informacji i nawiązania współpracy

stworzono karty informacyjne o miastach „dobrych
praktyk”

przygotowano harmonogram podróży studyjnej do
Republiki Czeskiej (wrzesień br.)



Wystartowały profile na Facebooku, w których

ekodoradcy publikują aktualności, informują 

o nadchodzących wydarzeniach i dzielą się swoją wiedzą.

Warto polubić te profile!

Projekt
na Facebooku

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Województwa Śląskiego

www.facebook.com/lifesubregioncentralny

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

www.facebook.com/PrzywracamyblekitwSubregionieZachodnim

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego

Województwa Śląskiego z siedzibą w Częstochowie 

www.facebook.com/ekodoradcy.subregionu.polnocnego

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Subregionu Południowego

Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka z siedzibą 

w Bielsku Białej 

www.facebook.com/Ekodoradcy.Aglomeracja.Beskidzka

Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu    

www.facebook.com/Ekodoradcy-w-ZMGE-Żywiec-

112446731490597

Będzin 

www.facebook.com/Bedzin.gora 



Projekt
na Facebooku

Bieruń  

www.facebook.com/EkodoradcaBierun 

Bojszowy  

www.facebook.com/gminabojszowy 

Bytom 

www.facebook.com/bytom.miasto 

Częstochowa  

www.facebook.com/ekodoradcaczestochowa 

Dąbrowa Górnicza  

www.facebook.com/profile.php?id=100083916032532

Gierałtowice   

www.facebook.com/LIFE-Śląskie-Przywracamy-błękit-w-

Gminie-Gierałtowice-106829092058591

Gliwice 

www.facebook.com/Miasto.Gliwice

Godów     

www.facebook.com/fanpagegodowa

Jastrzębie Zdrój 

www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj

Kalety  

www.facebook.com/people/Miasto-Kalety/100064839724676

Katowice  

www.facebook.com/MCEKatowice

Kłobuck  

www.facebook.com/ekodoradcy.subregionu.polnocnego 

Kochanowice  

www.facebook.com/Gmina-Kochanowice-Śląskie-

Przywracamy-Błękit-102638192482025

Koszęcin  

www.facebook.com/EkodoradcaKoszecin 

Kroczyce  

www.facebook.com/gminakroczyce 

Krzanowice  

www.facebook.com/Gmina-Krzanowice-548729961993603

Krzepice  

www.facebook.com/Gmina-Krzepice-102136478879093 

Krzyżanowice 

www.facebook.com/GminaKrzyzanowice 

Lubliniec 

www.facebook.com/AlarmSmogowyMiastaLublinca 



Projekt
na Facebooku

Lyski 

www.facebook.com/GminaLyski

Łaziska Górne  

www.facebook.com/EkodoradcaLaziskaGorne 

Mikołów  

www.facebook.com/BGOmikolow 

Mszana  

www.facebook.com/mszana.gmina 

Opatów  

www.facebook.com/opatow.gmina

Pawłowice  

www.facebook.com/gminapawlowice 

Pawonków  

www.facebook.com/pawonkowekodoradca 

Piekary Śląskie  

www.facebook.com/PiekarySlaskiezdobrymklimatem 

Pietrowice Wielkie 

www.facebook.com/ekodoradcapietrowicewielkie

Poręba   

www.facebook.com/LIFE-Śląskie-Przywracamy-błękit-w-

Porębie-110812351621639

Psary   

www.facebook.com/GminaPsary

Radlin 

www.facebook.com/miasto.radlin

Rydułtowy  

www.facebook.com/Rydultowy 

Świerklaniec  

www.facebook.com/people/świerklaniec-Urząd-

Gminy/100064770906233

Świerklany  

www.facebook.com/Ekodoradca-Świerklany-112719111413157

Tarnowskie Góry  

www.facebook.com/um.tarnowskiegory

Wisła  

www.facebook.com/Ekodoradca-Wisła-112634371478047

Woźniki  

www.facebook.com/ekowozniki

Żory 

www.facebook.com/miasto.zory



przywracamyblekit.slaskie.pl

Wsparcie promocyjno-informacyjne:
Wojciech Łukowski

tel.: 32 774 05 49
e-mail: wojciech.lukowski@slaskie.pl

mailto:email@slaskie.pl

