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10 tysięcy zł na projekt zielonej pracowni
Do 31 stycznia 2021 roku będą przyjmowane zgłoszenia szkół na konkurs „Zielona Pracownia - Projekt 2021”. Dobra wiadomość jest taka,
że wysokość dotacji została podwyższona.
Zabrzańskie szkoły, które jeszcze
nie mają swojej nowoczesnej pracowni ekologicznej, mogą ją stworzyć,
dzięki pieniądzom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Zainteresowane placówki powinny
przedstawić projekt szkolnej pracowni nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych,
geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Dana szkoła możne zgłosić tyl-

kę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu
oraz zasadność ich zakupu.
Co ważne, w tej edycji wysokość
dotacji została podwyższona. Łączna
maksymalna kwota, w obu konkursach, może teraz sięgnąć 50 tys. zł (dotychczas było 30 tys. zł). W konkursie
„Zielona Pracownia - Projekt 2021”
wysokość nagrody wynosi do 10 tys.
zł, ale nie może jednak przekroczyć
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50 tys. zł (dotychczas było 30 tys. zł).
ko jeden projekt. Ale uwaga, konkurs
adresowany jest dla tych, które nie
otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach.
Wnioski oceni jury, które weźmie
pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni - wykorzystanie
przestrzeni, funkcjonalność, estety-

20 proc. kosztu całkowitego wdrożenia projektu. W drugiej części konkursu „Zielona Pracownia” będzie można uzyskać maksymalnie 40 tys. zł.
Zgłoszenia na konkurs „Zielona Pracownia - Projekt” będą przyjmowane
do 31 stycznia. W marcu rozpocznie
się natomiast przyjmowanie wnio-

sków w konkursie
„Zielona Pracownia 2021”.
Pierwsza edycja
konkursów na zielone pracownie odbyła się w 2015r.
Od tego czasu,
dzięki dotacjom
WFOŚiGW w Katowicach, powstało 308 nowoczesnych, ekologicznych sal. Na ich
utworzenie Fundusz wydał ponad
10,5 mln zł. W Zabrzu takie pracownie ma już kilkanaście zabrzańskich
placówek. Zdjęcia
trzech przedstawiamy obok.
Więcej szczegółów
na stronie: https://www.wfosigw.
katowice.pl/zielona-pracownia.
/KW/

Zabrzańskie zielone pracownie, które powstały dzięki dotacjom z WFOŚiGW. Są m.in.
w podstawówce przy ul. Konopnickiej, w III LO oraz w podstawówce w Mikulczycach. | Fot.
z arch. szkół.
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Kalendarz w zgodzie z naturą
O zielonych ogródkach, o segregowaniu śmieci i rozpoznawaniu drzew, porady jak przygotować naturalne kosmetyki, jak prowadzić zdrowy styl
życia – o tym można przeczytać w kalendarzu ekologicznym, który przygotowało Centrum Edukacji Ekologicznej w Zabrzu.
- Nasz kalendarz to wyraz troski
o środowisko, a także o drugiego
człowieka. Klikając w poszczególny dzień, otworzy się myśl na dany
dzień, proste zadania, które przybliżą nas do ekologicznego stylu życia,
propozycje prezentów dla przyjaciół
czy ekologiczne „zrób to sam”. Jest
też niespodzianka filmowa pobudzająca naszą refleksję o dobro planety,
środowiska i przyszłość życia na Ziemi. Mamy nadzieję, że atrakcji, porcji
edukacji i dobrej zabawy nie zabraknie. Kalendarz, choć przygotowaliśmy go na grudniowe dni, wciąż jest
aktywny na naszej stronie internetowej, można tam zajrzeć w dowolnym
dniu - zachęca Sylwia Kot z Centrum
Edukacji Ekologicznej przy Miejskim
Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu.
Oto kilka ciekawostek i porad, które zaprezentowano w ekologicznym
kalendarzu:

Zielony ogródek

- Obecnie bardzo często sięgamy
po przyprawy gotowe, często mające
postać kostek zawierających niezdrowy tłuszcz palmowy! Jest w nich niestety cała gama ulepszaczy, wzmacniaczy i innych „cudów”, których
skutki uboczne niszczą nasze zdrowie. Dlatego warto skorzystać z ziół,
które w postaci świeżej lub suszonej
znakomicie wpływają na metabolizm
człowieka i dodają smaku naszym potrawom. Zamiast kupować je w mało ekologicznych saszetkach, warto zaplanować założenie ziołowego
ogródka na swoim balkonie! Uprawa
ziół nie jest trudna. Powinniśmy jednak tak dobrać gatunki, by korzystanie z nich dawało nam przyjemność
i było niekłopotliwe. Jeśli balkon jest
w pełnym słońcu warto dobrać gatunki odporne na suszę. Świetnie w tej
roli może się sprawdzać tymianek,
lawenda czy rozmaryn. Wszystkie
wymienione po dotknięciu ładnie
pachną i mogą zostać przez nas prak-

tycznie użyte. Tymianek i rozmaryn
możemy wykorzystać w kuchni jako
przyprawy, a lawendę po ususzeniu
użyć do wypełnienia aromatycznej
poduszeczki. Kwitnąca lawenda stanie się również balkonową stołówką, w której będą mogły się posilić
owady zapylające. Zioła z własnej
hodowli możecie również wykorzystać do przygotowania soli ziołowej.
Przedstawiamy prostą instrukcję –
czytamy w okienku z datą 23.

Właściwie korzystaj
z lodówki!

-Pamiętaj, aby nie zostawiać jej długo otwartej, ani nie wkładaj do niej
potraw jeszcze ciepłych. Wytwarzanie zimna w lodówce czy zamrażarce pochłania mnóstwo energii, którą
wytwarzamy z węgla kamiennego.
Spalanie węgla jest przyczyną zmian
klimatycznych na naszej planecie!
Obejrzyj, jak ocieplenie klimatu wpływa na pokrywę lodową Ziemi (link
do filmu poniżej) – czytamy w okien-

ku z datą 15.

Zdrowa woda

- Od dawna wiadomo, że picie wody pozytywnie wpływa na organizm
i zaleca się picie ok. 2 litrów płynów
dziennie. Niestety nie każda woda jest
„płynnym zdrowiem’’! Problemem są
właśnie plastikowe butelki! Miliony
takich pojemników zalega na lądach,
w morzach i oceanach narażając życie
zwierząt, a ostatecznie i nasze, ponieważ wracają do nas jako mikrodrobiny plastiku w jedzeniu, wodzie i powietrzu. Dodatkowo z plastiku przenikają do wody związki chemiczne m.
in. bisfenole, które świetnie „udają”
hormony i przez to zaburzają funkcjonowanie układu hormonalnego
ludzi i zwierząt. Tymczasem woda
z kranu nie jest w niczym gorsza od
wody butelkowanej. Jeśli korzystamy
z publicznej sieci wodociągów, możemy być spokojni, że woda w naszych
kranach spełnia surowe normy jakości regulowane przez prawo polskie

Za treści zawarte w publikacji, dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach, odpowiedzialność ponosi Redakcja

Ekologiczny kalendarz z Centrum Edukacji
Ekologicznej.| Fot. arch MOB.
i unijne. W dodatku jest od butelkowanej o wiele tańsza. A jakiej jakości
jest woda w Zabrzu? Zobaczcie na filmie i… wybierajcie wodę mądrze! –
czytamy pod datą 21.
Ekologiczny kalendarz udostępniony jest na stronie zabrzańskiego Ogrodu Botanicznego:
www.mob.zabrze.pl, w zakładce „Aktualności”.
/KW/

