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Pięć kolejnych szkół z zieloną pracownią
Po kilkadziesiąt tysięcy złotych dotacji, na stworzenie własnej ekopracowni, dostanie kolejnych pięć zabrzańskich szkół.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach właśnie ogłosił wyniki tegorocznego konkursu. Wśród laureatów
są trzy licea: „jedynka”, „dwójka” i „jedenastka” oraz dwie podstawówki: „szesnastka” i „trzydziesta ósma”.

Na

tegoroczny konkurs „Zielona
Pracownia 2018”, wpłynęło
127 wniosków z całego województwa śląskiego, z czego 68 otrzymało dofinansowanie. - Przy ocenie
wniosków brano pod uwagę przede
wszystkim różnorodność pomocy
dydaktycznych oraz wyposażenia
pracowni, dostosowaną do grup wiekowych uczniów. Istotnym kryte-

maksymalne dofinansowanie. Najpierw za swój pomysł dostała 6,5
tys. zł, bo brała udział i wygrała
w pierwszym etapie konkursu, pod
nazwą „Zielona Pracownia Projekt”.
Teraz na realizację przyznano jej
niemal 30 tys. zł. - Cieszymy się
ogromnie, że nas projekt znalazł się
w gronie nagrodzonych - tłumaczyła nam Kinga Klimaszewska, która

Ekopracownię w Szkole Podstawowej nr 38 Specjalnej
przy ul. Damrota nazwano „Otwarte Okno”. Zajęcia w niej
odbywać się będą na specjalnej ścieżce edukacyjnej.
rium był także pomysł na zagospodarowanie pracowni, jej funkcjonalność, wykorzystanie przestrzeni
oraz innowacyjność zaproponowanych rozwiązań. Pod uwagę wzięto również dostosowanie i wykorzystanie sali przez jak największą
liczbę uczniów – wyjaśnia rzecznik
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Katowicach.
Jak będzie wyglądała ekopracownia w Szkole Podstawowej nr
38 Specjalnej przy ul. Damrota?
Warto zaznaczyć, że ta placówka
złożyła tak dobry projekt, że zyskała

razem z Jolantą Zborowską - Banią,
opracowała koncepcję pracowni.
Ich klasa nazywa się „Otwarte
Okno”. - Zajęcia w niej odbywać się
będą na specjalnej ścieżce edukacyjnej. Ta będzie się wiła po klasie,
między ławkami. W wielu punktach
ustawione zostaną specjalne skrzynki, wykonane z surowców wtórnych,
w których umieszczać będziemy
zadania do wykonania, związane
z ochroną wody, gleby, powietrza
i ekologią. Po przejściu wszystkich
punktów, po udzieleniu poprawnych odpowiedziach uczniowie dojdą do specjalnego okna. Wtedy będą

Wizualizacja pracowni w SP 38. Widok na ścianę z „otwartym oknem”. | Wizualizacja: arch. K. Klimaszewskiej
mogli je otworzyć, a za nim roztoczy się widok idealnego, ekologicznego świata, gdzie żyje się w harmonii z naturą. Otwarcie okna, ma
być swoistą nagrodą za wykonanie
poszczególnych zadań – opisywała
nam Kinga Klimaszewska.
Pracownia zostanie pomalowana
na kolory nieba. To w niej, w pierwszej kolejności, odbywać się będą
zajęcia z biologii, chemii, przyrody,

geografii dla uczniów klas IV-VIII,
ale także zajęcia ekologiczne dla
dzieci młodszych. Wykorzystana
ma być także na zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami zachowania.
Warto dodać, że szkoła miała też
dobry pomysł na wyróżnienie się
w gronie bardzo dobrych wniosków. - W pierwszym etapie kon-

kursu, pt. „Zielona Pracownia Projekt” do naszego opisu dołączyliśmy
makietę naszej przyszłej pracowni.
Wykonana ona została wspólnie
z dziećmi przez arteterapeutę Zofię Staszewską. Chcieliśmy zostać
zauważeni, makieta jest idealnym
odzwierciedleniem pracowni i nieszablonową jej prezentacją – chwaliła Kinga Klimaszewska.

Zieleńce, przydomowe ogrody
i balkony na konkurs
Jeszcze przez kilka tygodni, do 10 lipca, można zgłaszać wypielęgnowane
ogrody, skwery i balony na tegoroczny konkurs „Zielone Zabrze 2018”.
Organizuje go Wydział Ekologii Urzędu Miejskiego.

T

o już 23. edycja tego zabrzańskiego konkursu. Nie zmieniła się jego formuła, nadal jest prowadzony
w pięciu kategoriach: najpiękniejszy
balkon, ogród przydomowy, działkowy, zieleniec na osiedlu oraz przy
zakładzie pracy.
- Celem naszego konkursu jest pobudzenie inicjatywy lokalnej oraz zachęcenie mieszkańców do upiększenia miasta i dbałość o otaczającą zieleń. Może w nim wziąć udział każdy
zabrzanin oraz placówki oświatowe,
zakłady pracy, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie itp., które zgłoszą

swój wypielęgnowany balkon, zieleniec czy ogród – informuje Wydział
Ekologii UM, organizator konkursu.
Zgłoszone obiekty oceni komisja,
specjalnie powołana w tym celu, która pod uwagę weźmie ogólne wrażenie, a także układ kompozycyjny,
uwzględniający trafność doboru gatunków i różnorodność odmian. Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi, na finale zaplanowanym pod koniec września.
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszeniowej i złożenie jej najpóźniej do 10 lipca, w Wy-

dziale Ekologii UM, przy ul. Wolności
286, w pokoju nr 209.
Ale uwaga, jest jeden wyjątek.
Wnioski w kategorii „Najpiękniejszy ogród działkowy” należy składać
wyłącznie w siedzibach Zarządów
Stowarzyszeń Rodzinnych Ogrodów
Działkowych, właściwych dla lokalizacji ogródka działkowego.
Karta zgłoszeniowa oraz regulamin
są na stronie internetowej http://www.
um.zabrze.pl/mieszkancy/ekologia,
ale także można je pobrać w wersji papierowej w Wydziale Ekologii.
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Zadbane skwery, balkony i ogrody można zgłaszać na konkurs „Zielone Zabrze 2018”.
Na zdjęciu jeden z ogródków w Rokitnicy. | Fot. K. Włodarczyk

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