Zielone Jastrzębie

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

Konkurs Plastyczny
W
ojewódzki Fundusz
Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów
szkół podstawowych i świetlic
środowiskowych do udziału
w konkursie plastycznym na
ekologiczny plakat z zakresu

efektów likwidacji niskiej emisji pt. „TAK dla CZYSTEGO
POWIETRZA”.
Prace konkursowe będą oceniane w sześciu kategoriach:
• Kategoria A - dzieci w wieku
przedszkolnym,
• Kategoria B - 6-7 lat,
• Kategoria C - 8-9 lat,
• Kategoria D - 10-11 lat,

• Kategoria E - 12-13 lat,
• Kategoria F - 14- 15 lat,
Prace konkursowe, zgodnie
z regulaminem konkursu, należy nadsyłać do 30 listopada
2021 roku do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do WFOŚiGW w Katowicach) na adres
Organizatora (ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice) z do-

piskiem „Konkurs plastyczny”.
Prace przesłane po terminie nie
będą brać udziału w konkursie.
Rozstrzygnięcie konkursu
oraz ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu 2021 roku.
Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Pani Joanna
Kosma, tel. 32 6032 305, e-mail:
j.kosma@wfosigw.katowice.pl.

Podsumowując 7 edycji konkursów - „Zielona Pracownia_projekt” i „Zielona Pracownia” - Fundusz
przeznaczył ponad 13,4 mln zł na utworzenie 369 zielonych pracowni w województwie śląskim.

Coraz więcej zielonych pracowni!
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Edukacja dzieci
i młodzieży jest jednym
z priorytetów Funduszu.

„Zielony raj” w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 39 im. Marii Montessori w Zabrzu.

Nauka szacunku do przyrody i naszej planety jest bardzo ważna, bowiem to właśnie Ci najmłodsi będą decydować o tym jak będzie wyglądać świat. Nawyki są drugą natu-
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zięki dofinansowaniu Funduszu, które sięga nawet
40 tys. zł do projektu powstają multimedialne, bogato wyposażone do badań i nauki klasy.
Ich wnętrza są kolorowe, na ścianach wiszą pomoce naukowe, tablice interaktywne i ekrany połączone
z komputerami. Już na pierwszy rzut
oka widać, że w tych klasach króluje ekologia. Nie brakuje w nich mikroskopów, sprzętu do doświadczeń
chemicznych i fizycznych. To tutaj uczniowie mogą dowiadywać się
o mechanizmach rządzących w świecie przyrody oraz poprzez doświadczenia i obserwacje poznawać skutki działalności człowiek.

„Eko-laboratorium Karola” w Szkole Podstawowej im. K. Miarki w Pielgrzymowicach.
rą człowieka, dlatego tak ważne jest,
by dzieci uczyć sortowania śmieci,
oszczędzania wody czy życia w zgodzie z naturą.
- Chcemy, by dostęp do wiedzy jak
chronić naszą planetę, był dostępny
dla jak największej liczby dzieci i młodzieży. Cieszy nas, że dzięki środkom
z Funduszu uczniowie mają dostęp do
nowoczesnych metod nauczania, gdzie
dowiadują się jak żyć w zgodnie z naturą. To tutaj poznają, m.in. zasady segregacji śmieci, dlaczego trzeba oszczędzać wodę i jak powstaje prąd z pane-

li fotowoltaicznych. Ta wiedza i wpojone nawyki będą procentować na przyszłość, a na tym wszystkim nam przecież zależy - powiedział nam Adam
Lewandowski, zastępca prezesa zarządu Funduszu.
W tym roku zielone pracownie powstają prawie w każdym powiecie.
Wzbogacają się o nie szkoły w dużych miastach: Katowicach, Bytomiu
czy Zabrzu, ale także w małych miejscowościach naszego województwa,
m.in. szkoła w Goleniowach, Ornontowicach czy Koniakowie.

„Zielone laboratorium kreatywności” w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 imienia Władysława Broniewskiego w Jastrzębiu-Zdroju.
Także w naszym mieście uczniowie od nowego roku szkolnego mogą uczyć się w nowoczesnej pracowni. Na „Zielone laboratorium kreatywności” w Szkole Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 5 imienia Władysława Bro-

niewskiego w Jastrzębiu-Zdroju, Fundusz przeznaczył dotacje w wysokości 40 tys. zł.
- Nasza szkoła, jako jedyna w mieście, pozyskała środki na remont i wyposażenie pracowni
w ramach konkursu Zielona Pracownia’2021

organizowanego przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Za pozyskane fundusze wyremontowaliśmy salę, zakupiliśmy pomoce dydaktyczne do
nauki chemii i fizyki, sprzęt elektroniczny oraz

meble. Mamy nadzieję, że uczniowie będą zadowoleni z zielonej niespodzianki, a lekcje chemii
i fizyki będą jeszcze ciekawsze w nowym, zielonym otoczeniu - czytamy na stronie internetowej
Szkoły Podstawowej nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju.
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Prawie każdego dnia na Facebooku Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach możemy przeczytać informacje
o otwarciu kolejnej zielonej pracowni. W sumie,
w ramach tegorocznych konkursów Zielona Pracownia_
Projekt i Zielona Pracowania powstanie ich aż
61. Fundusz na ten cel przeznaczył 2,3 mln zł.

