Zielone Jastrzębie
UCZNIOWIE MOGĄ JUŻ KORZYSTAĆ Z KOLEJNEJ EKOPRACOWNI!

EKO-Friends w Jastrzębiu

To

już ósma edycja konkursu
Zielona Pracownia. Dzięki
dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
w szkołach województwa śląskiego powstało 439 pracowni, które kosztowały
ponad 16,5 mln zł.
- Ten konkurs organizujemy po to, aby
wzrastała świadomość ekologiczna, bo
edukacja od najmłodszych lat jest bardzo
istotna. Im więcej postaw ekologicznych
nauczymy się w młodości, tym mniej problemów ze środowiskiem będziemy mieli
w późniejszych latach. To jest cel, który
chcemy osiągnąć realizując program Zielonych Pracowni - wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

fot. facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj

Uczniowie z III Liceum Ogólnokształcącego
im. Stanisława Wyspiańskiego w Jastrzębiu-Zdroju
już mogą korzystać ze sprzętu i pracowni
EKO-Friends, która powstała w ramach konkursu
„Zielona Pracownia 2022”. Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach dofinansował ją w wysokości 40 tys. zł.
Pracownia biologiczna,
aby stać się EKO-Friends
przeszła gruntowny
remont i stanowi teraz
wsparcie w nauce dla
uczniów ogólniaka.

- Cieszymy się z faktu, że pracownia EKO-Friends, po przezwyciężeniu
różnych trudności pojawiających się
w trakcie realizacji, została ukończona.
Wierzymy, że pomoże ona w efektywnym
propagowaniu treści ekologicznych oraz
inspirowaniu młodych ludzi do działań
na rzecz ochrony środowiska naturalnego
- mówiła Magdalena Kuszlewicz-Klos,
dyrektor placówki, podczas uroczystego
otwarcia pracowni.

Po

raz kolejny zapraszamy
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”
organizowanym przez Wojewódzki

Dzięki wsparciu Funduszu
udało się zakupić
nowoczesne pomoce
dydaktyczne, w które
została wyposażona
pracownia.
Podczas otwarcia zielonej pracowni
uczniowie prezentowali działanie mikroskopów optycznych, szkła laboratoryjnego czy odczynników chemicz-

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Konkurs ma zasięg wojewódzki i obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym,
uczniów szkół podstawowych, świetlic
środowiskowych z terenu województwa
śląskiego:
• Kategoria A - dzieci w wieku przedszkolnym,

nych. Dzięki projektowi został zakupiony także zestaw do chromatografii
bibułowej, który pozwala na rozdzielenie barwników występujących w liściach. Pracownia wzbogaciła się również o zestaw do badania wody, gleby
i powietrza. Teraz uczniowie mogą bez
przeszkód badać i diagnozować otaczające ich środowisko.
Patrycja Trzetrzelewska - koordynator
projektu przedstawiła główne założenia

programu ekologicznego realizowanego
w pracowni EKO-Friends.
Przypomnijmy, że w ósmej edycji
konkursu Zielona Pracownia’2022 dofinansowanie otrzymało 70 szkół z terenu
województwa śląskiego na stworzenie
ekologicznych pracowni. Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył
na ten cel blisko 2,8 mln zł - najwięcej
w historii konkursu.

• 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

(decyduje data wpływu do WFOŚiGW
w Katowicach) na adres Organizatora
(ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice) z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.
Prace przesłane po terminie nie będą
brać udziału w konkursie.
2. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu
2022 roku.

1. Prace konkursowe, zgodnie z regulaminem konkursu, należy nadsyłać do
30 listopada 2022 roku do godz. 15.30

