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Zielony Czek dla zabrzanki
Anna Zawada-Michalska, nauczycielka biologii i przyrody w Zespole Szkół Katolickich otrzymała Zielony Czek, nagrodę
przyznawaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za troskę o środowisko
naturalne. Zabrzankę uhonorowano w kategorii edukacja szkolna dzieci i młodzieży.
- Moim głównym zadaniem jest
uświadomienie uczniom ludzkiej
zależności od natury. Tylko wtedy
z zaangażowaniem można troszczyć się o środowisko naturalne.
A o to właśnie chodzi – by najmłodsi wierzyli w sens podejmowanych działań, by wiedzieli przed
sobą konkretne cele. Od 11 lat, przy
współpracy z zabrzańskim oddziałem PTTK prowadzę Szkolne Koło
Krajoznawczo – Turystyczne „Łaziki”. Dzięki wycieczkom promujemy
zdrowy tryb życia, taki w którym
weekendowe siedzenie na kanapie zastępuje obcowanie z naturą, docenianie jej piękna. Od kilku tygodni realizujemy rowerowy
projekt. Na dwóch kółkach odkrywany skarby zabrzańskich dzielnic. Byliśmy już w Mikulczycach
i Centrum, a w najbliższą niedzielę
ruszamy do Rokitnicy. Te wycieczki cieszą się dużym powodzeniem
wśród uczniów i ich rodzin. Zazwyczaj jeździmy dużą, 30 – osobową
grupą. Regularnie organizujemy
też wyjazdy w Beskidy. Dla dzieci

Anna Zawada-Michalska z Zielonym Czekiem. | Fot. www.wfosigw.katowice.pl

PROJEKT DLA SZKÓŁ

Rzeka pozytywnej energii
„Odra - Rzeka Pozytywnej Energii” - to hasło
konkursu na plakat naukowy, który organizuje
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
oraz Biblioteka Śląska w Katowicach.

K

onkurs adresowany jest wyłącznie dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, działających na terenie województwa śląskiego, zarówno publicznych, jak
i niepublicznych. Prace mogą powstać w zespołach od 2 do maksymalnie 7 osób, oczywiście pod
opieką nauczyciela. Każda szkoła
może zgłosić maksymalnie dwie.
Ostateczny termin nadsyłania prac
to 15 czerwca br., trzeba je dostarczyć na adres Biblioteki Śląskiej
w Katowicach, plac Rady Europy 1.
Celem akcji jest promowanie Odry, jako rzeki o szczególnym potencjale, stanowiącej przyrodnicze,
kulturalne i przemysłowe dziedzictwo regionu, skierowanie uwagi uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych naszego wo-

jewództwa na tę rzekę, jako oś rozwoju i współpracy regionów nadodrzańskich oraz wsparcie edukacji ekologicznej i kształtowanie
postaw prośrodowiskowych.
Jest o co walczyć. W każdej
z dwóch kategorii komisja konkursowa przyzna nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe
o wartości: I miejsce – 7 tys. zł,
II miejsce – 5 tys. zł, III miejsce – 3 tys. zł oraz wyróżnienie
– 1 tys. zł.
Więcej i n for macji, reg u lam i n ora z for mu la rze zg ło szeń są na stronie internetowej
www.odra2018.slaskie.pl/content/
konkurs-posterowy. Można też telefonicznie, nr 32 208 37 18.
/KW/

wielką atrakcją jest
wtedy podróż pociągiem – mówi Anna
Zawada – Michalska.
Zabrzanka jest nauczycielem z 25 –
letni doświadczeniem, od 20 lat pracuje w ZSK. Zielony
Czek to niejedyne
wyróżnienie, które
ostatnio otrzymała.
Jej zaangażowanie
doceniło Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyznając medal. – Angażuję siebie i moich uczniów w wiele
przedsięwzięć związanych z ekologią, zdrowym stylem życia. Jestem współautorką pytań do wojewódzkiego konkursu wiedzy ekologicznej, który jest w programie
Tygodnia Ziemi, a moi podopieczni
aktywnie uczestniczą w jego imprezach. Wyjeżdżamy na kilkudniowe
warsztaty do Międzynarodowego
Miasteczka Edukacji Ekologicznej
w Rogoźniku, jesteśmy stałym go-

Uczniowie Anny Zawady-Michalskiej
na wycieczce. | Fot. arch. A. Michalska.
ściem pracowni ekologicznej w Pałacu Młodzieży w Katowicach – dodaje Anna Zawada – Michalska.
Zielone Czeki przyznawane są od
1994 roku. Wartość nagród przekroczyła już 2 mln zł. Otrzymało
je ponad 260 osób – tych, którym
leży na sercu stan środowiska naturalnego i którzy nie ustają w zapale, by go poprawiać.
MARZENA PIECHOWICZ-GRUDA

Tablet za ciepłe spojrzenie
Jeszcze tylko do jutra, do 11 maja można nadsyłać zdjęcia na ekologiczny
konkurs fotograficzny pt. „Ciepłe spojrzenie na Zabrze”, który poraz drugi
organizuje Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

- Zachęcamy i zapraszamy do wzięcia
udziału w naszym konkursie wszystkich
mieszkańców, którzy dostrzegają rzeczy,
urokliwe miejsca i zjawiska wyjątkowe,
lubiących posługiwać się aparatem fotograficznym i chcących utrwalić rzeczywistość - przekonują organizatorzy.
Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców Zabrza (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych).
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, główną jest tablet. Każdy z uczestników, którego praca zostanie nagrodzona i wyróżniona otrzyma dodatkowo zestaw gadżetów ZPEC Sp. z o.o.
Konkursowe fotografie (w formacie
JPG, o wymiarach nie mniejszych niż
1200x1600 pikseli i minimum 300 dpi,
w plikach nieprzekraczających 5 MB)
wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia,
należy nadsyłać na adres: marketing@
zpec.pl w formie załączników do listu
elektronicznego (wiadomość należy zatytułować Konkurs fotograficzny – cie-

płe spojrzenie na Zabrze), bądź dostarczyć pocztą lub osobiście na płycie CD
lub DVD, do siedziby spółki ZPEC przy
ul. J.W. Goethego 3 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30
do 14.30).

Ogłoszenie wyników zaplanowano
na 15 maja, a wręczenie nagród odbędzie
się trzy dni później, 18 maja. Regulamin
konkursu oraz formularz zgłoszeniowy
można znaleźć na stronie www.zpec.pl,
w zakładce „akcja ekologiczna”. /KW/

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

