Zielone Jastrzębie

Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków
WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.

Dzieci o ekologii
u Wręczono nagrody w konkursie
na ekologiczny plakat dla dzieci w
wieku przedszkolnym, uczniów szkół
podstawowych i świetlic środowiskowych.
Konkurs nosił tytuł „TAK dla CZYSTEGO
POWIETRZA” i został zorganizowany przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

D

rony, hulajnogi, słuchawki i czytniki e-booków oraz zestawy do rysowania wręczali uroczyście prezesi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - Tomasz Bednarek i Adam Lewandowski oraz Przewodnicząca Jury Konkursu - Aleksandra Kuszka.
- Bardzo nas cieszy tak duże zainteresowanie najmłodszych naszych konkursem oraz przyrodą i ekologią. Gratulujemy wszystkim
laureatom - powiedział Tomasz Bednarek, prezes WFOŚIGW
w Katowicach.
Na tegoroczny konkurs wpłynęło 213 prac, z których jury wybrało 30 najlepszych. Nagrody i wyróżnienia przyznane zostały
w sześciu kategoriach wiekowych.

Chcesz przygotować szkołę na zmiany klimatu?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej ogłasza rozpoczęcie
II edycji ogólnopolskiego konkursu dla
miejskich szkół ponadpodstawowych
„Szkoła z klimatem”.

F

undusz zapraszając do
udziału w konkursie
wyjaśnia: Szukasz pomysłu na angażujący uczniów
projekt edukacyjny? W ramach konkursu: - Szkoła z klimatem możecie uzyskać środki na realizację takich właśnie
projektów.
Jeśli na przykład zaplanujecie dla swojej szkoły budowę
zielonego dachu, zyskać możecie nie tylko ciekawy projekt, ale dodatkowo:
• poprawę systemu zatrzymywania wody opadowej
w rejonie szkoły
• lepszy mikroklimat
• lepszą izolację cieplną ścian
• poprawę estetyki budynku.

Ciesząc się z ogromnego
zainteresowania szkół I edycją konkursu „Szkoła z klimatem” NFOŚiGW postanowił ponownie zaprosić
uczniów z całego kraju do
walki ze zmianami klimatycznymi. Konkurs ma na
celu uświadomienie czym
są zmiany klimatyczne, jakie stwarzają zagrożenia oraz
w jaki sposób można te zmiany łagodzić i jakie działania
należy podejmować.
Zadaniem zespołów projektowych jest stworzenie
Mini Planu Adaptacji do
Zmian Klimatycznych dla
swojej szkoły i jej najbliższego otoczenia.

Zwycięska szkoła
otrzyma nagrodę
w wysokości 100 tys. zł,
przewidziana jest
również nagroda za
zajęcie II i III miejsca
oraz wyróżnienia.

Zgłoszenia można dosyłać na adres: szkolazklimatem@nfosigw.gov.pl w terminie do 24.06.2022 r. wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony na
stronie. Przed przystąpie-

niem do konkursu prosimy
o zapoznanie się z Regulaminem oraz materiałami
edukacyjnymi.
Nawet te działania, które
są podejmowane w tak niewielkiej skali jak podwór-

ka szkolne mogą przynieść
wymierne efekty dla klimatu, uczniów czy okolicznych mieszkańców i stać
się przykładem dobrych
praktyk ekologicznych
w okolicy.

