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Zielone jest w cenie!
Znów są pieniądze dla szkół
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będzie dzielił pieniądze na stworzenie
zielonych pracowni w szkołach podstawowych. A to będą konkretne pieniądze. W drugim etapie konkursu można dostać
nawet po 30 tys. zł na przygotowanie sal, w których nauka stanie się przyjemnością.

W

nioski będę przyjmowane od 3
do 20 kwietnia. Ci, którzy dostaną dofinansowanie na realizację
zadania, czyli urządzenie pracowni
związanych z edukacją przyrodniczą,
biologiczną, ekologiczną, geograficzną, geologiczną i chemiczno – fizycz-

nowe meble. Cześć dotacji można
przeznaczyć na remont i modernizację. Chodzi o to, by uczniowie
z przyjemnością zabrali się do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Pracowanie mają być gotowe
do 30 czerwca br.

Sale powinny być wyposażone w pomoce dydaktyczne, związane
z nauką wskazanych przedmiotów, komputery, sprzęt audio
– video oraz nowe meble, a cześć dotacji można przeznaczyć
na remont i modernizację pracowni. Chodzi o to, by uczniowie
z przyjemnością zabrali się do zdobywania nowej wiedzy
i umiejętności. Pracowanie mają być gotowe do 30 czerwca br.
Zielona pracownia w SP nr 17 | Fot. archiwum szkoły.
ną mają wydać na ten cel 80 proc.
kosztów kwalifikowanych. Reszta,
czyli 20 proc. powinno pochodzić
z budżetów szkół, gmin lub z nagrody finansowej, przyznanej przez
Fundusz laureatom I etapu konkursu – na projekt zielonej pracowni.
Sale powinny być wyposażone
w pomoce dydaktyczne, związane
z nauką wskazanych przedmiotów,
komputery, sprzęt audio – video oraz

O tym, kto dostanie dofinansowanie zdecyduje m.in. pomysł na zagospodarowanie pracowni: funkcjonalność, estetyka, kreatywność,
innowacyjność rozwiązań, a także
atrakcyjność planowanych w niej zajęć, dostosowanie form i metod pracy
do wieku uczniów, efektywne wykorzystanie sali, różnorodność pomocy
dydaktycznych. Ocena wniosków potrwa 3 tygodnie, ich autorzy zostaną
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Prezenty za wiedzę
o segregacji odpadów
Zapraszamy do udziału w ekologicznej zabawie, związanej
z segregacją odpadów. Wystarczy drogą mailową, na adres:
redakcja@nowinyzabrzanskie.pl, wysłać odpowiedź na pytania: Do pojemnika jakiego koloru należy wrzucić stare
katalogi, broszury, ulotki i reklamy?
Dwóch czytelników z tych osób, które do 19 lutego, udzielą prawidłowej odpowiedzi, obdarujemy upominkami,
przygotowanymi przez firmę FCC Polska, zajmująca się
w naszym mieście wywozem i zagospodarowaniem śmieci. Obdarowanych poinformujemy drogą mailową, a po odbiór prezentów zaprosimy do naszej redakcji, z dowodem
tożsamości i bieżącym wydaniem Nowin Zabrzańskich.

o niej poinformowani. A to znaczy,
że dowiedzą się, czy dostaną wnioskowaną kwotę.
W Zabrzu jest kilka szkół, w których uczniowie już cieszą się nauką
w pięknych wnętrzach i z nowoczesnym sprzętem. Wśród nich będzie
wkrótce Szkoła Podstawowa nr 17
w Zaborzu. Tam pracowania została nazwana Bliżej Przyrody i w Zgodzie z Ekologią. Wyremontowano ją

od A do Z, za prawie 30 tys. zł. Jej
otwarcie planowane jest pierwszego
dnia wiosny, 21 marca. – Konieczna
była wymiana oświetlenia i podłogi,
ściany zostały pomalowane na zielono, zdobi je też fototapeta przedstawiająca las. W oknach powiesiliśmy
rolety, a uczniowie usiedli w nowych
ławkach. Pomoce dydaktyczne, schowane w nowych meblach są na miarę
naszych czasów. Kupiliśmy m.in. mi-

kroskopy, przenośne stacje pogody,
aparat fotograficzny, zestawy minerałów, skał oraz przedstawiające anatomię człowieka. Zamontowaliśmy
tablicę multimedialną, jest komputer
z odpowiednim oprogramowaniem
dla nauczyciela i stanowisko komputerowe dla ucznia – mówiła Nowinom Agata Gąsior, dyrektor SP nr 17.
MARZENA PIECHOWICZ-GRUDA

WARTO WIEDZIEĆ

Gdzie wyrzucać śmieci?
Segregacja domowych odpadów nie jest trudna. Bardzo duże znaczenia ma wrzucanie wysegregowanych
śmieci do specjalnych pojemników. Znaczną część odpadów można przerobić albo ponownie wykorzystać.

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.

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

