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Kolejne dwie
zielone pracownie

Konkurs plastyczny
w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu

Wiosna z okna
na 170 sposobów

Mamy dobre wiadomości. Dwie zabrzańskie szkoły są w gronie
58 placówek, które otrzymały po 30 tys. złotych na stworzenie
u siebie nowoczesnych pracowni ekologicznych. Pieniądze przyznał
im Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Własnie ogłoszono tę decyzję.

Wizaualizacja „Bio - Sfery” w zabrzańskiej „trójce”.| arch. szkoły.

W

śród wyróżnionych zabrzańskich szkół jest III Liceum
Ogólnokształcące oraz Szkoła Podstawowa nr 37 w ZSO nr 5. Konkurencję miały sporą, na ogłoszony przez fundusz konkurs wpłynęły
104 wnioski z całego województwa.
- Pomysł, wykorzystanie przestrzeni,
funkcjonalność, estetyka, kreatywność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych,
wyposażenia i sprzętu – to główne
elementy, które ocenialiśmy przy wy-

borze Zielonych Pracowni – wyjaśnia
Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW
w Katowicach.
Podstawówka nr 37 swoją pracownię nazwała „Laboratorium Młodego Odkrywcy”. Sala dla licealistów
będzie nosić nazwę „Bio- Sfera”.
Co ważne pomysł z „trójki” zdobył
nagrodę w obu częściach tegorocznego konkursu, zarówno na projekt
jaki i na jego realizację. Jak będzie
wyglądała ekologiczna sala w III LO?
-Dla naszej pracowni wybraliśmy na-

zwę BioSFERA, bardzo wymowną we
współczesnym świecie z problemami ekologicznymi. Nazwą chcemy
zwrócić na nie uwagę. Jednocześnie
pracownia to miejsce – SFERA, gdzie
o BIOlogiczną świadomość chcemy
zadbać. Staramy się o unowocześnienie obecnej i dostosowanie do współczesnych potrzeb. Dzieki dotacji pozyskamy wiele nowoczesnych pomocy z biologii: preparaty, modele 3D,
plansze, stworzymy sześć stanowisk
z mikroskopami dla uczniów oraz kupimy mikroskop sprzężony z komputerem, wyremontujemy salę i wyposażymy ją w nowe meble (m.in.
stoliki, krzesła, półki) – tłumaczyła
nam Ewelina Kucharz, nauczycielka
biologii z III LO.
To już 6 edycja tego konkursu. Jaki
efekt? - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach przeznaczył ponad
10,2 mln zł na utworzenie 308 zielonych pracowni w województwie
śląskim - informuje WFOŚiGW.
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Komunikaty ze strony katowickiego WFOŚiGW

Dofinansowania
na termomodernizację

Sielankową scenerię, bo na łące, przy urokliwym
stawie w zabrzańskim Ogrodzie Botanicznym,
miała gala wręczenia nagród laureatom konkursu
pt. „Wiosna z mojego okna”. Adresowany
był do wszystkich, i cieszył się ogromnym
powodzeniem. Wpłynęło aż 170 prac!
- Uczestnicy
mogli tworzyć
prace z wykorzystaniem dowolnych technik plastycznych. Najwięcej
prac wykonano
kredkami i farbami, jak również techniką
kolażu, a także przy użyciu
technik komputerowych.
Aby potwierdzić samodzielność jej
wykonania należało przesłać nie tylko gotową pracę, ale również zdjęcie ukazujące fazę powstawania.
W związku z zagrożeniem epidemicznym ustalono, że prace mogą
być nadsyłane drogą elektroniczną
- tłumaczą organizatorki z Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu.
-Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wszystkich grup wiekowych. W sumie otrzymaliśmy aż
170 prac, co nas mile zaskoczyło.
Ponieważ napłynęła także duża ilość
prac uczestników Warsztatów Terapii

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska informuje, że tylko do 29
lipca br. gminy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą składać
wnioski w konkursie o dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji
wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w województwie śląskim.

Na

ten cel Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
przeznaczy 50 mln zł. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 20142020, w ramach poddziałania 1.7.1.
Maksymalna wysokość dofinansowa-

nia na kompleksową termomodernizację
wielorodzinnych budynków mieszkaniowych może wynieść 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Rozstrzygnięcie
konkursu zaplanowano na luty 2021r.
To już druga edycja konkursu,
w którym o dofinansowanie na termomodernizację budynków wielo-

rodzinnych mogą starać się również
samorządy. W poprzedniej edycji
konkursu dotacje uzyskało 71 projektów zgłoszonych przez 51 gmin
województwa śląskiego, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
Więcej komunikatów na:
www.wfosigw.katowice.pl

Zajęciowej z Zabrza, jury postanowiło utworzyć dodatkową kategorię.
Komisja konkursowa, w skład której
wchodzili pracownicy Ogrodu, wyłoniła 24 laureatów w sześciu kategoriach – mówi Sylwia Kot z Centrum
Edukacji Ekologicznej przy Miejskim
Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu.

- Pod koniec czerwca, w niedzielne
przedpołudnie, mieliśmy przyjemność spotkać się z prawie wszystkimi
uczestnikami i wręczyć im nagrody,
książki przyrodnicze oraz rośliny tropikalne z naszych szklarni. Dodatkowe podziękowania były skierowane
do nauczycieli zabrzańskich placówek oświatowych, którzy zaangażowali się w nasz konkurs, aktywizując
swoich podopiecznych i wspierając
ich plastyczo-przyrodnicze zainteresowania - dodają organizatorzy.
Po wręczeniu nagród, laureacie mogli spędzić wolny czas w plenerach
ogrodu. A jest co podziwiać!
W tym roku utworzono nowe stanowisko dla paproci,
z urozmaiconym ukształtowaniem terenu, na którym
dosadzono kilka nowych
gatunków i odmian, uzupełnionych innymi roślinami runa. Godnym uwagi miejscem jest także Narodowa Kolekcja Żurawek,
które nadzwyczaj bujnie
porosły obsadzony teren,
ciesząc zwiedzających nie
tylko feerią barw liści (od
jasnozielonych poprzez fioletowe, pomarańczowe i czerwone
do prawie czarnych) oraz delikatnymi, różnokolorowymi kwiatostanami.
Wszystkie nagrodzone prace można obejrzeć Facebooku ogrodu. My
przedstawiamy tylko dwie, najlepsze w kategorii dzieci z klas 4-6 oraz
osób dorosłych.
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