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Aktualności

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Konkurs „Zielona pracownia projekt”

ROZSTRZYGNIĘTY!

Region » Na konkurs Zielona pracownia_projekt’2018 wpłynęły 153 zgłoszenia. Konkurs skierowany był do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego, jednak z zastrzeżeniem, że w bieżącym roku o dofinansowanie mogą ubiegać się placówki, które
nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach konkursu.
Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk
przyrodniczych, biologicznych,
ekologicznych, geograficznych,
geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne, z przeznaczeniem na wdrożenie nagrodzonego projektu ekopracowni w roku szkolnym 2018/2019,
a placówki wyróżnione – nagrody rzeczowe przeznaczone na
wyposażenie pracowni.
Nadesłane prace oceniono
biorąc pod uwagę: pomysł na
zagospodarowanie pracowni
(wykorzystanie przestrzeni,
funkcjonalność, estetykę kreatywność, innowacyjność rozwiązań), różnorodność pomocy
dydaktycznych, wyposażenia
i sprzętu oraz zasadność ich zakupu. W tym roku na nagrody
przeznaczono 280 tys. złotych,
a laureaci mogą liczyć na nagrody w wysokości do 6500 zł.

Laureaci Konkursu Zielona
pracownia_projekt’2018:

1. Szkoła Podstawowa im.
Jana Kantego w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym
w Bestwinie – 6.500 zł
2. I Liceum Ogólnokształcące
w Będzinie – 6.500 zł
3. Szkoła Podstawowa nr 32
w Bielsku Białej – 6.500 zł
4. Szkoła Podstawowa Nr 54
w Bytomiu – 6.500 zł
5. Szkoła Podstawowa nr 16
w Bytomiu – 6.500 zł
6. Szkoła Podstawowa nr 43
w Bytomiu – 6.500 zł
7. Zespół Szkoł Mechaniczno-Elektronicznych w Bytomiu
– 6.500 zł
8. Szkoła Podstawowa nr 12
w Chorzowie – 6.500 zł
9. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej – 6.500 zł
10. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach – 6.500 zł
11. Szkoła Podstawowa nr 31

z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie – 5.997 zł
12. Szkoła Podstawowa nr 9
w Gliwicach – 6.500 zł
13. X Liceum Ogólnokształcące
w Katowicach – 6.500 zł
14. Zespół Szkół nr 2 w Kłobucku – 6.500 zł
15. Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Ochabach Małych – 6.500 zł
16. Szkoła Podstawowa nr 2
w Orzeszu – 6.500 zł
17. Szkoła Podstawowa w Ożarowicach – 6.500 zł
18. S z k o ł a P o d s t a w o w a
w Przezchlebiuv
19. Zespół Szkolno-Przedszkolny – Szkoła Podstawowa im.
K. Miarki w Przyszowicach
– 6.500 zł
20. Powiatowy Zespół Szkół nr 1
w Pszczynie – 6.500 zł
21. Szkoła Podstawowa nr 3
w Pyskowicach – 6.500 zł
22. Szkoła Podstawowa Nr 4
w Radlinie – 5.456,76 zł

23. Szkoła Podstawowa Nr 2
w Radzionkowie – 6.500 zł
24. Szkoła Podstawowa nr 13
w Rudzie Śląskiej – 6.500 zł
25. Szkoła Podstawowa Nr 4
w Rybniku – 6.500 zł
26. Szkoła Podstawowa im.
A. Szklarskiego przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 2
w Sarnowie – 6.500 zł
27. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siennej – 6.267 zł
28. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Ligonia w Strzebiniu
– 6.500 zł
29. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w ŚwIerklańcu – 6.500 zł
30. Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach – 6.500 zł
31. Szkoła Podstawowa im. Michała Okurzałego w Tąpkowicach – 6.500 zł
32. Zespół Szkolno -Przedszkolny w Weirzchowisku
– 6.500 zł

33. Szkoła Podstawowa im.
Gen. J. Ziętka w Wieszowie
– 6.500 zł
34. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wiśle – 6.500 zł
35. Szkoła Podstawowa nr 10
w Wodzisławiu Śląskim
– 6.500 zł
36. Zespół Szkół Nr 3 w Zabrzu
XI LO w Zabrzu – 6.500 zł
37. Szkoła Podstawowa nr 38
Specjalna w Zabrzu – 6.500 zł
38. Szkoła Podstawowa nr 16
w Zabrzu – 6.500 zł
39. I Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Zbigniewa Religi w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu
– 6.500 zł
40. Szkoła Podstawowa im.
Jana Brzechwy w Zajączkach Pierwszych – 6.500 zł
41. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zbrosławicach – 6.500 zł

42. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Żorach – 6.500 zł
43. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Żorach – 6.500 zł

Wyróżnienia:

1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu
– NAGRODA RZECZOWA
– aparat fotograficzny
2. Szkoła Podstawowa nr 1
w Krzepicach – NAGRODA
RZECZOWA – tablet
3. Zespoł Szkolno-Przedszkolny w Potępie – NAGRODA
RZECZOWA – laptop
4. Szkoła Podstawowa w Ślęzanach – NAGRODA RZECZOWA projektor
5. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach – NAGRODA
RZECZOWA mikroskop.
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Hajcujymy NIE TRUJYMY JUŻ NIEBAWEM

Międzynarodowy Dzień Ptaków

Region » Pierwszy dzień wiosny w Tarnowskich Górach był okazją do podsumowania pilotażowej akcji edukacyjnej pod nazwą „Hajcujymy nie Trujymy”. W ramach akcji na terenie Tarnowskich Gór prowadzone były pomiary jakości powietrza przez Eko Patrol Głównego Instytutu Górnictwa, który służy do szybkiej inwentaryzacji zagrożeń smogowych na znacznym obszarze.
Pomiary wspierane były
przez działania edukacyjno-informacyjne w celu zwiększenie
świadomości mieszkańców na
temat zagrożeń związanych ze
złą jakością powietrza. W ciągu
3 miesięcy badań w tym mieście
Eko Patrol GIG przejechał ponad 1000 km, zgromadził 120 000
danych liczbowych, a każda
z dzielnic została przebadana
od 2 do 7 razy.
Dniem pomiarowym z najgorszą jakością powietrza zaobserwowaną we wszystkich
przebadanych dzielnicach
był 6.02.2018r. W pozostałych
dniach pomiarowych jakość po-

wietrza była umiarkowana lub
dobra. Wyniki badań wskazują,
że spośród 20 000 próbek dla
PM10 tylko ok. 5% przedstawiało wartości powyżej 200 µg/m3,
oznaczające, że jest źle i trzeba
ograniczyć aktywność na powietrzu, bo norma jest znacznie
przekroczona. Zarejestrowano
też rozbieżności wyników pomiędzy dzielnicami w ciągu jednego dnia pomiarowego, które
wynikały z obecności emitorów
(kominów) o znaczącej uciążliwości. Bardzo duży wpływ na
jakość powietrza miała pogoda oraz pora dnia, natomiast
różnice pomiędzy dzielnicami

i rejonami miasta wskazują,
że zdecydowanie największy
wpływ na jakość powietrza w
badanych dzielnicach ma sposób ogrzewania budynków. Akcja „Hajcujymy – Nie Trujymy”
wspierana była przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-

Region » Śląski Ogród Botaniczny już 8 kwietnia będzie organizatorem Międzynarodowego Dnia Ptaków. Celem obchodów święta
jest zwrócenie uwagi na zagrożenia, przed jakimi stoją ptaki, a które
związane są głównie z postępującymi zmianami w ich naturalnych
siedliskach i wciąż zwiększającą się presją człowieka oraz zachęcenie lokalnej społeczności do zaangażowania się w ich ochronę.

Z okazji święta będziemy zachęcać do bardziej uważnego
przyjrzenia się ptakom i zwracać uwagę, iż nie potrzeba do
tego specjalistycznego sprzętu
dowiska i Gospodarki Wodnej czy organizacji dalekich wypraw.
w Katowicach oraz Regionalny Aby obserwować ptaki, wystarFundusz Ekorozwoju SA w Biel- czy szeroko otworzyć oczy
sku Białej. Podczas finału wrę- i zajrzeć do pobliskiego parku,
czono również nagrody za naj- na skwer czy przydomowego
czystsze ulice w mieście.
ogródka, trzeba tylko wykazać
się odrobiną uwagi i cierpliwości.
GIG
W programie obchodów te-

go dnia przewidziano m.in. kreatywne warsztaty dla dzieci,
atrakcje dla miłośników puzzli,
wystawę obrazów, rzeźb i figurek, prelekcje, rozmowy o ptakach i wiele innych ciekawych
propozycji zarówno dla młodszych jak i starszych miłośników ptaków. Pełny program wydarzenia na stronie obmikolow.
robia.pl.
Śląski Ogród Botaniczny

