
Szanowni Państwo 

Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, 
Dzieci i młodzież są naszą przyszłości, dlatego nawyki prozdrowotne i prośrodowiskowe należy 
kształtować już od najmłodszych lat. Zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej w szkołach 
prowadzone są regularnie jednak warto zadbać również o edukację ekologiczną uczniów nt. 
smogu i zanieczyszczeń powietrza oraz ich wpływu na zdrowie.  
W związku z powyższym w ramach projektu InfoSMOG-MED opracowanych zostało wiele 
materiałów informacyjno-edukacyjnych o tematyce smogu, które dostępne są na 
platformie www.slaskiesmogstop.pl. 

Zachęcam serdecznie do korzystania z nich oraz zwracam się do Państwa z prośbą o 
rozpowszechnianie materiałów wśród placówek oświatowych. 

Z myślą o najmłodszych powstały m.in.: 
 filmy informacyjno-edukacyjne dla uczniów klas 1-3 i 4-8 szkół podstawowych oraz 

uczniów szkół średnich, link Śląskie Smog   
 scenariusze lekcji dla uczniów klas 1-3, 4-6, 7-8 szkół podstawowych, link Śląskie Smog. 

Ww. materiały dostosowane są dla poszczególnych grup wiekowych. Powstały m.in. przy 
współpracy z nauczycielami konsultantami, właściwymi doradcami metodycznymi z 
Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Rybniku. 

Ponadto zachęcam Państwa także do korzystania i rozpowszechnienia innych materiałów 
dedykowanych nie tylko dzieciom i młodzieży, ale również seniorom: 

 cykl filmów informacyjno-edukacyjnych przygotowany przez dr Tomasza Rożka, link 
Śląskie Smog 

 filmy informacyjno-edukacyjne dla seniorów link Śląskie Smog. 

Filmy prostymi słowami i w obrazowy sposób informują np. o zagrożeniach jakie niesie ze sobą 
smog, promują proekologiczne zachowania, wspierają rozwój świadomości ekologicznej nie 
tylko dzieci i młodzież, ale również osób starszych. Podkreślają także konieczność regularnego 
sprawdzania jakości powietrza, do czego serdecznie zachęcam.  

Można to uczynić korzystając z platformy i aplikacji Śląskie SMOGSTOP (Google 
Play, AppStore), która umożliwia też sprawdzenie prognozy zagrożeń zdrowotnych. W 
załączeniu dodatkowo przesyłam Państwu kody QR do ww. aplikacji. 

Opracowane materiały stanowią kompendium wiedzy nt. smogu i z pewnością wspomogą 
pracę nauczycieli, urozmaicą zajęcia edukacyjne, przyczynią się do kształtowanie postaw 
proekologicznych wśród mieszkańców województwa. 

Serdecznie zachęcam do korzystania z powyższych materiałów oraz aplikacji Śląskie 
SMOGSTOP, a także do dzielenia się informacjami na ich temat. 

Wspólnie zadbajmy o lepszą jakość powietrza w naszym regionie. 
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Informacje dotyczące przetwarzania danych 
osobowych: https://bip.slaskie.pl/daneosobowe/ 
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