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Zielone pracownie z dotacją
w Mikulczycach i Biskupicach
Dwie zabrzańskie szkoły – podstawowa nr 24 w Mikulczycach i Zespół Szkół Specjalnych nr 40 w Biskupicach zdobyły pieniądze
na urządzenie i wyposażenie zielonych pracowni. Pierwsza od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, organizatora konkursu dostała 30 tys. zł, druga prawie 17 tys. zł. W pierwszej ma być sala do nauki przyrody i
edukacji globalnej, w drugiej pomieszczenie, gdzie tematem wiodącym będzie woda. Ale w obydwu radość jest wielka.
- Gdybyśmy mogli wydać więcej
pieniędzy, zrobilibyśmy to bez trudu. Trzy razy zmienialiśmy projekt,

by dopasować go do kosztów. W tej
edycji, na urządzenie pracowni można było otrzymać maksymalnie 30

Projekt zielonej pracowni w Zespole Szkół Specjalnych nr 40 w Biskupicach. | Fot. materiały szkoły.

tys. zł i tyle właśnie dostaniemy od
WFOŚiGW w Katowicach – mówi
nauczycielka, Karolina Bugla.
Sala, która powstanie w SP nr
24 będzie przeznaczona nie tylko
do przekazywania wiedzy i umiejętności z przedmiotów przyrodniczych, również do edukacji globalnej. - Ta ostatnia to wiadomości
z wielu dziedzin, na przykład dotyczące problemu głodu na świecie, zrównoważonego rozwoju – dodaje Karolina Bugla. Wyposażenie
zielonej pracowni w Mikulczycach
będzie bogate. Poza oczywistym
– mikroskopami, mapami, zestawami próbówek, modelem Układu Słonecznego – do dyspozycji uczniów
i nauczycieli będzie innowacyjny
system nauczania, wyposażony
w konsolę interaktywną i scenariuszami do przeprowadzenia lekcji.
Szkoła w Biskupicach za swój pomysł sali została nagrodzona dwu-

Jak segregować odpady?
Segregacja domowych odpadów nie jest trudna. Bardzo duże znaczenie
ma wrzucanie posegregowanych śmieci do specjalnych pojemników.
Znaczną część odpadów można przerobić albo ponownie wykorzystać.
Niestety, w Zabrzu poziom recyklingu wciąż jest niski.
NIEBIESKIE POJEMNIKI NA PAPIER
WRZUCAMY
gazety, czasopisma, katalogi, broszury, ulotki,
reklamy, książki, zeszyty, papier do pisania, papierowe torby na zakupy, kartony, tektury, tekturę falistą, papier kserograficzny, papier szkolny
i biurowy, koperty, prospekty
NIE WRZUCAMY
kartonów i tektur pokrytych folią aluminiową
(np. opakowania po mleku), wodoodpornego
papieru opakowaniowego, tłustego i zabrudzonego papieru, papieru termicznego i faksowego,
kalki, odpadów higienicznych (w tym pieluch),
tapet, worków po cemencie

ŻÓŁTE POJEMNIKI NA PLASTIK I METAL
WRZUCAMY
nakrętki, zgniecione opakowania po napojach typu
PET, kosmetykach i chemii gospodarczej, plastikowe worki, torebki i reklamówki, koszyki po owocach, plastikowe opakowania po żywności, kartony
po mleku i sokach, opakowania metalowe i aluminiowe (kapsle, pokrywki słoików, puszki)
NIE WRZUCAMY
butelek po olejach, gumy, butelek z zawartością,
opakowań po farbach i chemikaliach, aerozolach,
środkach chwasto - i owadobójczych, opakowań
zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi, sprzętu AGD, folii budowlanej

ZIELONE POJEMNIKI NA SZKŁO
WRZUCAMY
szklane butelki i słoiki po napojach i żywności,
szklane opakowania po napojach alkoholowych, a także inne przedmioty szklane ze znakiem GL70, GL71 oraz GL72
NIE WRZUCAMY
porcelany i ceramiki, fajansu, żarówek, lamp
fluorescencyjnych, neonowych i rtęciowych,
reflektorów, szkła okularowego, szkła kryształowego i żaroodpornego, ekranów i lamp
telewizyjnych, luster, szyb samochodowych
i okiennych, luksferów.

krotnie. Niedawno, w pierwszej części konkursu na tzw. „na projekt”
przyznano jej 4 tys., które przeznaczone są na remont i wyposażenie
przyszłej, zielonej pracowni. Teraz uhonorowano ją w drugim etapie, w którym dzielone są pieniądze na urządzenie sali. Pracowania
w Biskupicach ma być polisensoryczna, angażująca do nauki wszystkie zmysły. – Naszymi uczniami są
dzieci niepełnosprawne intelektualnie, autystyczne. W ich przypadku, choć nie tylko, przyswajanie nowych wiadomości jest łatwiejsze,
gdy można je skonfrontować z własnymi doświadczeniami lub samodzielnie, na ich podstawie sformułować definicje. Oczywiście, to także najlepszy sposób uczenia dzieci
w pełni sprawnych – wyjaśnia Stanisława Stus, dyrektor ZSS nr 40.
Tematem przewodnim ich sali
do nauki przedmiotów przyrodni-

czych będzie kropla wody. Inicjatorką przedsięwzięcia jest Agnieszka Skutnik, nauczycielka przyrody i biologii. – Pokażemy naszym
uczniom jak wygląda obieg wody
w przyrodzie. Planujemy m.in. kupno wyposażenia, które pozwoli na jej
badania, w planie mamy działania
związane z Bytomką, przepływającą niedaleko naszej szkoły. Chcemy uzmysłowić naszym dzieciom,
że skażona woda jest zagrożeniem
dla gleby, do której przenikają zanieczyszczenia– mówi dyrektor.
Przypomnijmy, że w ubiegłorocznej edycji konkursu WFOŚiGW dwie
inne zabrzańskie szkoły podstawowe – nr 15, przy ulicy Czołgistów
oraz nr 26, przy ulicy Ogórka wywalczyły dla siebie pracownie. Tam
już od września uczniowie poznają
przyrodę w bardzo nowoczesnych
warunkach.
MARZENA PIECHOWICZ – GRUDA
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Prezenty za wiedzę
o segregacji śmieci
Zapraszamy do udziału w ekologicznej zabawie, związanej
z segregacją odpadów. Wystarczy
drogą mailową, na adres: redakcja@nowinyzabrzanskie.pl, wysłać odpowiedź na pytanie: Dlaczego starych samochodowych
reflektorów nie można wrzucić
do pojemnika przeznaczonego
na zbiórkę szkła?
Trzech pierwszych czytelników,
którzy udzielą prawidłowej odpowiedzi, obdarujemy zestawem upominków, przygotowanych przez Centrum Handlowe „Platan”. Zestaw jest
atrakcyjny, w ekologicznej torbie znajduje się pendrive
oraz power bank, a także kubek i elegancki notatnik.
Laureatów poinformujemy drogą mailową, a po odbiór
prezentów zaprosimy do naszej redakcji, z dowodem tożsamości i bieżącym wydaniem Nowin Zabrzańskich. /KW/
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