
„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ MNIE” – podsumowanie konkursu 

 

W dniu 20 listopada w naszej szkole odbyło się  podsumowanie 

międzyszkolnego konkursu plastycznego „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ MNIE” 

zorganizowanego przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka przy współpracy z 

Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w związku o obchodzonym 14. listopada 

Dniem Czystego Powietrza. 

Dzień Czystego Powietrza obchodzony jest od 2005 roku. Fundacja 

Ekologiczna ARKA była pierwszą organizacją pozarządową w Polsce, która 

zaczęła prowadzić edukację ekologiczną na temat zanieczyszczeń powietrza. 

Termin - 14 listopada nie jest przypadkowy! W listopadzie wszystkie 

mieszkania są już najczęściej ogrzewane, domowe kotły grzewcze pracują, a z 

kominów wydobywa się dym. 

Każdy z nas jest narażony na skutki zdrowotne brudnego powietrza. 

Człowiek wdycha dziennie około 16 kg powietrza. To kilkakrotnie więcej 

niż wypija w tym czasie wody i spożywa żywności. 

Celem konkursu było zwrócenie uwagi dzieci na tematykę 
zanieczyszczenia powietrza i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz jego 
ochrony, propagowanie wiedzy i sposobów dbania o czyste powietrze, a także 
wzrost świadomości ekologicznej i pobudzenie kreatywności dzieci. 

 

Do konkursu zgłoszono 30 prac. 

W szkole podstawowej: 

I miejsce zdobyli:  Patryk Kościelniak i Maksymilian Syc z kl. 6 Szkoły 

Podstawowej nr 2, 

II miejsce zdobyła:  Magdalena Szwarc z kl. 5 Filii Szkoły Podstawowej nr 2 

III miejsce zdobyli:  Kamil Chrząszcz i Gabriela Pyka z kl.6  Szkoły 

Podstawowej nr 2.  

Przyznano dwa wyróżnienia: Viktorii Torini z kl.4 Filii Szkoły Podstawowej 

nr 2 oraz Karolowi Bojęsiowi z kl.5 Szkoły Podstawowej nr 2. 

 

W gimnazjum: 

I miejsce zdobyła:  Alicja Knapczyk z klasy IA, 

II miejsce zdobyła:  Katarzyna Studnicka z klasy II A, 

III miejsce zdobył:  Dominik Gołuszka z klasy IIA. 



Nagrody wręczała Pani Magdalen Matysiak – kierownik Referatu 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Pani Dyrektor Krystyna 

Wajdzik – Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II.  

 

W trakcie podsumowania uczestnicy obejrzeli przedstawienie 

„Zanieczyszczenie atmosfery” przygotowane przez uczniów klas: IIIC i IIB, pod 

kierunkiem Pań: Magdaleny Świerkosz i Anny Ostruszki – Waryło. 

 

Przypomniano też uczniom w jaki sposób każdy z nas może jednak 

przyczynić się do upowszechnienia Dnia Czystego Powierza . 

Przypomnijmy jeszcze raz: 

- nigdy nie pal śmieci w domowym piecu, są inne sposoby gospodarowania 

odpadami: składowanie na wysypiskach, kompostowanie, recykling, 

- wybieraj rower lub komunikację publiczną zamiast samochodu i zachęcaj do 

tego innych, 

- oszczędzaj energię w domu: gaś światło w pomieszczeniach gdzie nikt  nie 

przebywa, wyłączaj telewizor jeśli nikt go nie ogląda, pozostawiaj monitor 

komputera w stanie wygaszania, 

- sadź drzewa,  

- używając ciepłej wody pamiętaj, że jej podgrzanie także wiąże się z pracą kotła 

grzewczego,  

- jeśli Twoja gmina prowadzi selektywną zbiórkę odpadów – przekazuj je 

zamiast spalać w ogrodzie, 

Przekaż rodzicom, aby: 

- zaplanowali zmianę systemu ogrzewania w swoim domu na gazowe lub 

podłączone do sieci ciepłowniczej, albo wymienili swój piec węglowy na bardziej 

nowoczesny, 

- pomyśleli o poprawie termoizolacji domu, dzięki której zmniejsza się praca 

kotła grzewczego oraz koszty ogrzewania. 

 
Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z najistotniejszych problemów w 

Polsce. Każdy z nas pragnie dobrego samopoczucia. Powietrze wywiera istotny 
wpływ na nasze zdrowie. Z każdym oddechem wciągamy do płuc pół litra 
powietrza. Jego czystość jest więc bardzo ważna.   
 

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom. 



Dziękujemy Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka – Panu Stanisławowi 

Lichosytowi za ufundowanie nagród. 
 


