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

Pieniądze dla szkół przyznane
W tegorocznej edycji konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2021” szkoły
z województwa śląskiego mogły uzyskać nawet 10 tys. zł. Do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wpłynęły 173 projekty.

J

ury wytypowało 50 laureatów. Z naszego
powiatu nagrodę otrzymały dwa projekty. Pierwszy złożony przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie Ornontowice zatytułowany: „Pracownia z klimatem” dostał
ponad 7 439 zł i drugi przez Szkołę Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni - „Poznajemy świat własnymi zmysłami” został wsparty kwotą 10 tys. zł. Łączna
suma nagród w konkursie „Zielona Pracownia_Projekt’2021” wyniosła blisko 470 tys. zł.
- Zainteresowanie tymi konkursami jest
ogromne. Bardzo nas to cieszy, bo dzięki temu
szkolne pracownie wyglądają coraz piękniej.
Ponieważ poziom zgłoszonych w tym roku projektów zielonej pracowni był bardzo wysoki,
zwiększyliśmy pulę nagród pieniężnych - mówi
Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Prace oceniano biorąc pod uwagę: pomysł
na zagospodarowanie pracowni, wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę
kreatywność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.
Do 31 marca gminy mogą
składać wnioski w konkursie
„Zielona Pracownia’2021”.
O środki mogły się ubiegać szkoły podstawowe i średnie z województwa śląskiego, na
utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych,
ekologicznych, geograficznych, geologicznych
czy chemiczno-fizycznych. Zgodnie z regulaminem maksymalna wysokość nagrody nie
mogła przekroczyć 20 proc. kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż 10 tys. zł.

Projekt ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni.

Czas, by młodzież przedstawiła swoje
pomysły jak przygotować się do zmian
klimatu. Zgłoszenia do 30 kwietnia!

Zdjęcie WFOŚiGW w Katowicach

P

Mistrz z Funduszu
P

rzemysław Kozłowski wywalczył wraz z kolegami z reprezentacji polski złoty medal Halowych Mistrzostw
Polski w Toruniu 2021 w sztafecie 4x200m. Indywidualnie zawodnik zdobył 4 miejsce w biegu na 200m! To jego
szósty medal do kolekcji, ale pierwsze złoto! Na co dzień jest
pracownikiem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz zawodnikiem
AZS AWF Katowice.

odczas inauguracji konkursu
„Szkoła z klimatem” - ogólnopolskiego konkurs Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla miejskich szkół ponadpodstawowych, który jest elementem projektu
pn. „Miasto z klimatem”, minister Michał
Kurtyka mówił o zmianach klimatu, które
są szczególnie odczuwalne w miastach i zachęcał młodzież do przygotowania się na
ich skutki przez zaplanowanie odpowiednich działań, które są jednocześnie zadaniem konkursowym. W ten sposób Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW chcą zainteresować młodych ludzi
działaniami na rzecz ochrony klimatu.
Opracowanie planu adaptacji
do zmian klimatu dla
szkoły i jej sąsiedztwa to
zadanie konkursowe, które
zwycięskiej szkole może
przynieść aż 100 tys. zł na
realizację ekologicznego
pomysłu uczniów.
Konkurs NFOŚiGW „Szkoła z klimatem” jest skierowany do publicznych i niepublicznych miejskich szkół ponadpodsta-

wowych i ich zespołów z terenu całego kraju, które mają siedzibę w miastach. Uczestnikami mogą być zespoły projektowe
uczniów (maksymalnie do 20 osób lub jedna klasa), pod kierownictwem opiekuna
(nauczyciela), przy czym uczestnicy muszą
być uczniami jednej szkoły w ramach klas
w szkołach ponadpodstawowych.
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i ewentualnie jej naj-

bliższej okolicy, obejmującego propozycje
działań adaptacyjnych, które mogłyby być
wykonane na terenie należącym do szkoły
i jej bezpośredniego sąsiedztwa - otaczających domów, ulic, placów, parków, budowli itp. Należy wykonać opis stanu obecnego otoczenia szkoły, zagrożeń związanych
ze zmianami klimatu i zaproponować, także w formie rysunku, jak można poprawić
tę sytuację.
Zgłoszenia można przesyłać do za pomocą elektronicznego formularza konkursowego, dostępnego na stronie: www.nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem, na której
znajdują się również wszystkie informacje
wraz z regulaminem, a pytania w tej sprawie można kierować na adres: szkolazklimatem@nfosigw.gov.pl.

