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Klasa III B Gimnazjum (7 uczniów)





Grupa projektowa przygotowała 
szkolną gazetkę ścienną w sali 

biologicznej.



Ogłosiliśmy konkurs plastyczny pt. „Ciepło i bezpiecznie”.



Przeprowadziliśmy akcję ulotkową wśród pracowników szkoły.



Wśród odwiedzających nas gości.



Akcja plakatowa w szkole i w internacie.



W ramach realizacji projektu „Ciepło i bezpiecznie – niska emisja i sposoby ochrony powietrza”, 

prowadzonego przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, na zaproszenie 

koordynatorek projektu p. Aleksandry Kotowicz i p. Katarzyny Rajskiej, mieliśmy okazję gościć               

dr Michalinę Bielawską specjalistę ds. analiz i prognoz fundacji ARMAAG(FUNDACJA AGENCJA 

REGIONALNEGO MONITORINGU ATMOSFERY AGLOMERACJI GDAŃSKIEJ). Pani doktor, 

poprowadziła zajęcia edukacyjne dla grupy projektowej z klasy III b Gimnazjum. W trakcie zajęć 

uczniowie przypomnieli sobie skład powietrza atmosferycznego oraz rodzaje zanieczyszczeń. 

Zaznajomili się z naturalnymi i antropogenicznymi źródłami zanieczyszczeń powietrza oraz ich 

skutkami. Największą część zajęć poświęcili, poznawaniu metod i sposobów zapobiegania 

zanieczyszczeniom powietrza. Pani dr Bielawska przybliżyła młodzieży, zakres działalności instytucji 

wykonujących pomiary zanieczyszczeń powietrza, monitorujących jego stan jakości  w województwie 

pomorskim. 





http://armaag.gda.pl/article/
29882_Zajecia_w_Powiatowym__Zespole__Ksztalcenia_

Specjalnego_w_Wejherowie.htm



Dnia 6 kwietnia grupa uczniów z klasy III b, realizująca projekt edukacyjny „Ciepło i bezpiecznie – niska emisja    

i sposoby ochrony powietrza” prowadzony przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, pod 

opieką p. Aleksandry Kotowicz i p. Zofii Pioterek wybrała się na wycieczkę edukacyjną do Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Uczniów przywitał Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska – Pan Radosław Rzepecki, który omówił zakres oraz obszar działań WIOŚ. 

Następnie, krótką prelekcję przestawiła pani Beata Kujawska z wydziału Monitoringu Środowiska, która zapoznała 

uczniów ze sposobami pomiaru zanieczyszczeń powietrza oraz zaprezentowała urządzenia pomiarowe. Przekazała 

młodzieży, kompleksowe informacje o jakości poszczególnych komponentów powietrza, które bada instytucja. 

Kolejnym przewodnikiem był pan Ryszard Potrykus – Kierownik Laboratorium WIOŚ, który oprowadził uczniów 

po laboratoriach i wyczerpująco objaśniał metody oraz sposoby badania jakości powietrza, którym oddychamy. 

Wycieczka była niezwykłą podróżą do naukowego świata, w którym mieliśmy okazję zobaczyć chromatografy 

gazowe, niezwykłe mikroskopy, spektrometry w najprawdziwszym laboratorium badawczym. Dziękujemy pani 

Katarzynie Rajskiej za pomoc w organizacji wycieczki. 





Laboratorium

Spektrometr









https://www.gdansk.wios.gov.pl/wios/
aktualnosci/65-aktualnosci-publikowane-

w-2018-roku/705-spotkanie-edukacyjne-z-
uczniami-powiatowego-zespolu-ksztalcenia-

specjalnego-w-wejherowie.html

Relacja z naszej wizyty na stronie www 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.



Turniej Wiedzy Ekologicznej 
„Ciepło i bezpiecznie”



Szyfrowanie, 
rebusy, krzyżówki, 

rywalizacja klas 
VII SP oraz II i  III 

klas Gimnazjum



Apel na którym podsumowaliśmy 
wszystkie działania w ramach 

projektu „Ciepło i bezpiecznie”               
i wręczyliśmy nagrody za Konkurs 

Plastyczny i Turniej Wiedzy 
Ekologicznej. 



Projekt edukacyjny „Ciepło i bezpiecznie” był realizowany przez 7 osobowy zespół uczniów z klasy III D. Jednak 
dzięki  aktualności  i  ciekawości  tematyki,  w  działania  zaangażowała  się  cała   społeczność  szkolna.  Wszyscy 
wyjątkowo  zaczęliśmy się  interesować,  czym oddychamy,  szczególnie  w  Wejherowie  i  okolicach.  Codziennie 
śledziliśmy strony monitorujące stan czystości powietrza w województwie pomorskim na stronach:
https://www.facebook.com/cierzniewski.artur/

http://armaag.gda.pl/

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / w e j h e r o w s k i / ?
hc_ref=ARRqYzTcsHgloHK4sSx9KGYqHmNPPH4B3HBoJ79EloUBWBfahAFs2VXysq9vx-NMlMo&fref=nf

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current#

Nasze zainteresowanie tematyką ochrony powietrza, skusiło nas do wzięcia udziału w paru konkursach na profilu 
Facebook. Poniżej prezentujemy zdjęcie jednej wygranej przez nas nagrody :)

https://www.facebook.com/cierzniewski.artur/
http://armaag.gda.pl/
https://www.facebook.com/wejherowski/?hc_ref=ARRqYzTcsHgloHK4sSx9KGYqHmNPPH4B3HBoJ79EloUBWBfahAFs2VXysq9vx-NMlMo&fref=nf
https://www.facebook.com/wejherowski/?hc_ref=ARRqYzTcsHgloHK4sSx9KGYqHmNPPH4B3HBoJ79EloUBWBfahAFs2VXysq9vx-NMlMo&fref=nf
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current#


Nawiązaliśmy  współpracę  z  firmą  Bayer,  która  zadeklarowała 
zakup  monitora  czystości  powietrza  dla  naszej  szkoły.  Niestety 
wizyta przedstawicieli firmy, odbędzie się w maju po zakończeniu 
projektu.



Dzięki udziałowi w projekcie „Ciepło i bezpiecznie”: 
- poszerzyliśmy swoja wiedzę o składnikach powietrza, którymi oddychamy
- wiemy, które z nich nam służą, a które nie
- poznaliśmy rodzaje oraz źródła zanieczyszczeń powietrza
- wiemy, co to niska emisja
- znamy skutki zanieczyszczeń powietrza
-  poznaliśmy sposoby pomiarów czystości powietrza
- instytucje i organizacje, które zajmują się badaniem jakości powietrza
- orientujemy się, gdzie znajdują się stacje pomiarowe czystości powietrza
- propagujemy sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza



KONIEC

Prezentację wykonali: K.Stambrowski, D. Miszke, D. Kozłowski, M. Czerwionka 


