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Zobacz płuca

Sezon grzewczy w pełni. Co już zaobserwowali zabrzańscy uczniowie, biorący udział
w projekcie „Zobacz płuca”? Przed ich szkołami od kilku miesięcy wiszą materiałowe
banery z narysowanymi płucami człowieka.
- Regularnie na stronę naszego
projektu napływają raporty z obserwacji. Zespół Szkół nr 3, Szkoła
Podstawowa nr 5 oraz Szkoła Podstawowa nr 1 mają dla nas niestety złe wieści, a ich obserwacje pokrywają się ze spostrzeżeniami innych zespołów. „Płuca” są coraz
bardziej szare, szorstkie i zniszczone. Na szczęście wokół ZSO nr 14
w Zaborzu mamy lepsze powietrze.
Uczniowie zauważyli, że w porównaniu z innymi zdjęciami ich „płuca” nie są tak szare – wyjaśnia Sylwia Kot z Centrum Edukacji Ekologicznej, działającego przy Miejskim
Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu.
W ekologicznym projekcie pod nazwą „Zobacz płuca” bierze udział 18
zabrzańskich szkół i przedszkoli,
położonych w różnych dzielnicach
miasta. Rozpoczął się on jesienią,
potrwa do kwietnia. Każdego miesiąca uczestnicy projektu porównu-

ją zmiany zachodzące w wyglądzie
„płuc” powieszonych przed swoją
szkołą oraz oglądają „płuca” pozostałych placówek. -W styczniu odbyło się kolejne zdalne spotkanie
uczniów i nauczycieli współpracujących w ramach tego ekologicznego
projektu. Uczestniczyło w nim aż
48 osób. Gościem była Małgorzata
Góra-Wolny z Wydziału Ekologii
Urzędu Miasta Zabrze, która zaprezentowała dotychczasowe działania
gminy wpływające na poprawę stanu naszego powietrza. Dowiedzieliśmy się, że projektów jest wiele,
a UM stale pozyskuje nowe środki
fi nansowe na cele ekologiczne: następują kolejne termomodernizacje
budynków pozwalające zaoszczędzić energię wydatkowaną na ogrzewanie, dofi nansowuje się wymianę
starych piecy na węgiel, jak również
rozwija się produkcję energii elektrycznej z wykorzystaniem promie-

ni słońca poprzez dofi nansowania
ogniw fotowoltaicznych. Sadzonych
jest też wiele roślin tworzących „zielone płuca” miasta. Niestety proces
ten jest na razie powolny, a wielu
mieszkańców Zabrza dalej spala niskiej jakości węgiel lub zwyczajne
śmieci! Aby osiągnąć stan czystego
powietrza tak bardzo potrzebny naszemu zdrowiu musimy nadal działać - edukować i monitorować sytuację. W podsumowaniu spotkania
uczniowie ze Szkoły Podstawowej
nr 23 z Maciejowa zaproponowali,
by zadbać o dobry klimat we własnym domu i ustawić w pokojach
rośliny doniczkowe z grupy oczyszczających powietrze np. zielistek,
skrzydłokwiatów czy fi kusów - dodaje Sylwia Kot z Centrum Edukacji
Ekologicznej.
W Dzień Ziemi zaplanowano zakończenie projektu i happening ekologiczny.
/SK/
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FOTOGRAFICZNA ZABAWA W HARMONII Z NATURĄ

W marcu wnioski
na pracownie

Zima w obiektywie
Z

Zabrzańskie szkoły, które myślą o nowoczesnej pracowni nauk przyrodniczych, mogą
już pisać wnioski, by zyskać nawet 40 tys. złotych dotacji.

T

o w ramach konkursu „Zielona Pracownia”, ogłoszonego
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (pod koniec stycznia zakończył się nabór wniosków
do pierwszej części tego konkursy, czyli na dotacje na stworzenie projektu, o czym pisaliśmy
w poprzednich wydaniach „Życia w Harmonii”). Czasu jest jeszcze sporo, bo wnioski na konkursu
„Zielona Pracownia” będą przyjmowane dopiero od 1 marca, przez
miesiąc.
Zainteresowane placówki powinny przedstawić projekt szkolnej pracowni nauk przyrodniczych,
biologicznych, ekologicznych, geo-

graficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Szkoła możne zgłosić tylko jeden projekt. Ale
uwaga, konkurs adresowany jest dla
tych, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach.
W tym roku wysokość dotacji została podwyższona; w drugiej części konkursu „Zielona Pracownia”

Obserwacje w ramach ekologicznego projektu „Zobacz płuca”. Tak wyglądają materiałowe
banery płuc w Osiedlu Kopernika, przy Szkole Podstawowej nr 42, które zamieszczono na
fb projektu.

abrzańskie krajobrazy w zimowym wydaniu, ciekawostki z natury w naszym mieście o tej porze
roku, ujęcia z życia zwierząt - na takie m.in. zdjęcia czekamy. Ważne, by
były wykonane w naszym mieście,
bo uważamy, że urokliwych miejsc
u nas nie brakuje. Dla autorów najciekawszych ujęć (wybierzemy trzy)
mamy drobne upominki.

będzie można uzyskać maksymalnie 40 tys. zł.
Wnioski oceni jury, które weźmie
pod uwagę: pomysł na zagospodarowanie pracowni - wykorzystanie
przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność
rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia
i sprzętu oraz zasadność ich zakupu. Kto napisał najlepsze, okaże
się w maju, bo według regulaminu ocena wniosków zakończy się
w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
Więcej szczegółów na stronie:
https://www.wfosigw.katowice.pl/
zielona-pracownia.
/KW/

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

Zdjęcia, wraz z opisem gdzie zostały wykonane, można nadsyłać na adres: redakcja@nowinyzabrzanskie.
pl. Czekamy na nie do końca lutego.
Wybrane zaprezentujemy w naszym
cyklicznym dodatku ekologicznym,
zatytułowanym „Życie w harmonii”,
które ukaże się na początku marca.
Zapraszamy!

