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Drużyna Odnawialnych z Ogórka
Ekipa Odnawialni – tak nazwali się ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 26
w Mikulczycach. Ich happening o źródłach energii, przedstawiony na szkolnym
korytarzu, wzbudził emocje wśród młodszych kolegów. Przed nimi jeszcze kilka
akcji, m.in. flash mob, które mają zachęcić do ekologicznego życia.

Ósmoklasiści w czasie swojego happeningu o odnawialnych źródłach energii.
| Fot. arch. S. KOT
- We wrześniu przyłączyliśmy się
do ogólnopolskiego projektu pt. „Klimatyczna klasa”, organizowanego
przez Fundację Uniwersytet Dzieci.
Zadaniem projektu jest zaplanowanie
i przeprowadzenie kampanii społecznej
na jeden z podanych do wyboru tematów. My zajęliśmy się energią odnawialną, w połączeniu z segregacją odpadów,
która znacząco wpływa na zmniejszenie wydobycia ropy naftowej i węgla,
a tym samym oszczędza surowce naszej planety i ogranicza jej dewastację.
Tą problematyką chcemy zainteresować
naszą społeczności, pokazać jaki to ma
na życie codzienne mieszkańców Zabrza – wyjaśnia Sylwia Kot, nauczycielka przyrody w SP 26 przy ul. Ogórka,
koordynatorka projektu.
Zaczęli od przeczytania i obejrzenia
filmów dydaktycznych, które przesłali
im organizatorzy projektu. Potem zaplanowali kampanię. Na szkolnych ko-

rytarzach wywiesili plakaty, na których
przypominali podstawowe zasady segregacji i kolorystyki koszy na poszczególne odpady. Potem przeprowadzili warsztaty dla wszystkich uczniów,
podczas których wykorzystali przygotowaną przez nich prezentację multi-

ru i plastiku, które stanęły na każdym
korytarzu szkoły ( udało się to dzięki
projektowi ekologicznemu, finansowanemu przez Urząd Miasta Zabrze),
okazało się że uczniowie znają zasady
segregacji, ale ich nie stosują. Dlatego
stworzyliśmy ankietę pt. „Czy mój dom
jest ekologiczny?” i ruszyliśmy z nią
do uczniów naszej szkoły. Jednocześnie prowadziliśmy badania w klasach starszych polegające na analizie
rodzajów i ilości odpadów wyrzucanych w domach. Badanie nazwaliśmy
„Statystyka ze śmietnika” - wyjaśnia
Sylwia Kot. Opracowali komputerowo wyniki i na ich bazie przygotowali prezentację multimedialną. Wnioski
z tych badań znowu przedstawili swoim kolegom, zwracając im szczególną
uwagę na słabe punkty w działaniach.
- Znacząca większość naszej społeczności zna zasady i rozumie potrzebę
segregacji, ale lenistwo i zapomnienie
przeszkadzają w jej realizacji – komentuje Sylwia Kot.
Ósmoklasiści przygotowali też happening, do którego napisali samodzielnie scenariusz i dobrali muzykę. Jego
celem było zwrócenie uwagi na źródła
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medialną. Była też zabawa w praktyczną segregację. Wynik był zadowalający.
Okazało się, że większość odpadów
trafiała do właściwych koszy. -Życie
szkolne zweryfikowało jednak nasz
entuzjazm, ponieważ po zakupieniu
kolorowych koszy do segregacji papie-

Częścią happeningu była prezentacja prac. | Fot. arch. S. KOT

energii odnawialnej, na niewyczerpywalne i czyste dla przyrody – wiatr, wodę, słońce i energię geotermalną. - Podczas 10 - minutowego występu udało się
nam wzbudzić emocje, a jednocześnie
przekazać ważne wiadomości – nasz
świat się zmienia! Nasz konsumpcjonizm zabija Ziemię! Węgiel, ropa – mogą się skończyć już za życia aktualnych
uczniów naszej szkoły. Jest jednak światełko nadziei – energia odnawialna – wyjaśnia koordynatorka projektu.
Chcąc dotrzeć do większej liczby
odbiorców, ósmoklasiści założyli
grupę na facebooku o nazwie „Ekipa
Odnawialni”. Tam zamieszczają informacje o akcjach i dzielą się wiedzą. Zdradzili, że przed nimi kolejne
działania. Planują flash mob, przedstawienie z okazji Dnia Ziemi, konkurs „Ekotorba bez plastiku” i zajęcia
o szkodliwości zużytych baterii. Chcą
aktywizować swoich rówieśników
i zachęcać ich do przyłączenia się
do Ekipy Odnawialnych.
/KW/

WIELKIE GRATY NA WYSTAWKĘ
Raz w miesiącu w zabudowie wielorodzinnej i raz na kwartał
w osiedlach domków jednorodzinnych, w wyznaczone dni,
pod każde miejsce śmietnikowe, przyjeżdża samochód
po odpady sporych rozmiarów.

To

okazja, by bez dodatkowych
kosztów pozbyć np. starych
mebli i popsutych dziecięcych
rowerków. Wystarczy, podobnie
jak w krajach zachodnich, skorzystać z zabrzańskiej akcji „wystawka”. Odpady wielkogabarytowe to te powstające w naszych
domach i mieszkaniach, które ze
względu na duże rozmiary lub wagę
nie mieszczą się w standardowych
kontenerach na śmieci. Do tej grupy
odpadów zaliczane są m.in.: stare,
niepotrzebne meble, dywany, materace czy rowery i zabawki dużych
rozmiarów, itp.
Wielkie gabaryty należy zostawiać w bezpośrednim sąsiedztwie

miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, czyli zatok śmietnikowych, ale nie wcześniej niż 48
godzin przed planowanym terminem odbioru określonym harmonogramem oraz najpóźniej do godziny
6.00 rano dnia, w którym następuje ich odbiór.
Warto poznać terminy odbioru
tych dużych śmieci, by wytarte tapczany czy fotele nie leżały obok
śmietników przez wiele tygodni
i tym samym oszczekały nasze najbliższe sąsiedztwo. Szczegółowy
harmonogram odbioru wielkich
gabarytów jest na stronie Urzędu
Miejskiego: www.um.zabrze.pl,
w zakładce „odpady komunalne”.

WAŻNY KOMUNIKAT

Uwaga na lipnych doradców
Powoływanie się przez te podmioty na jakąkolwiek współpracę
z WFOŚiGW w Katowicach jest całkowicie bezprawne i nieuzasadnione.

- Od kilku dni docierają do nas niepokojące informacje o tym, że osoby,
firmy podszywają się pod pracowników i współpracowników Funduszu
i pobierają zaliczki na poczet pisania wniosków do Programu „Czyste
Powietrze”. Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach nie współpracuje z żadnymi osobami i firmami
konsultingowymi oraz doradczymi,
które oferują pomoc w przygotowywaniu wniosków w ramach programu „Czyste powietrze” – informuje
na swoich internetowych stronach
WF0ŚiGW.

Konsultacje z pracownikami
Funduszu są bezpłatne i odbywają się w trzech punktach informacyjnych dotyczących Programu
CZYSTE POWIETRZE:
1. Katowice, ul. Wita Stwosza 2
(punkt czynny w poniedziałki od
7.30 do 17.00, od wtorku do piątku
od 7.30 do 14.30)
2.Bielsko - Biała, ul. Legionów 57
(punkt czynny w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00)
3. Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 7 (punkt czynny w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00)
Infolinia programu
„Czyste powietrze”:
32 60 32 252

FOTOGRAFICZNA ZABAWA W HARMONII Z NATURĄ

Magia zimy w obiektywie
M

agia zimowego krajobrazu, ciekawostki z natury o tej porze
roku, ujęcia z życia zwierząt - na takie m.in. zdjęcia czekamy. Dla autorów najciekawszych ujęć (wybierzemy cztery) mamy drobne upominki.
Zdjęcia, wraz z opisem, można
nadsyłać na adres: redakcja@nowinyzabrzanskie.pl. Wybrane zaprezentujemy w naszym cyklicznym
dodatku ekologicznym, zatytułowanym „Życie w harmonii”, które
ukaże się 28 lutego. Zapraszamy!

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

