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

Marcin Kotyczka,
Wójt Gminy Ornontowice:

Nowa sala z całą pewnością
sprawi, że uczniowie
łatwiej i chętniej będą
pogłębiać swoją wiedzę
zgodnie z mottem „to
takie proste, badam
i wiem”. Cieszę się, że rośnie
świadomość ekologiczna
naszej młodzieży. Chciałbym
podziękować wszystkim,
którzy zaangażowali się
w realizację tego projektu,
który pokazał jak wiele można
zrobić wspólnymi siłami.

W Ornontowicach powstała

PRACOWNIA Z KLIMATEM
Wraz z nowym rokiem szkolnym powstają ekopracownie w ramach siódmej edycji
konkursów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach - „Zielona Pracownia’2021” i „Zielona Pracownia’Projekt 2021”.

J

edną z pierwszych była zielona ekopracownia w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Ornontowicach zbudowana pod hasłem „Pracownia z Klimatem”. Na
jej utworzenie Fundusz przeznaczył ponad 37 tys. zł. Teraz, w doskonale wyposażonej klasie uczniowie mogą poznawać otaczający ich
świat. Nie tylko gatunki zwierząt
czy roślin, ale także zjawiska zachodzące na planecie i zmiany w klima-

cie, bowiem one warunkują życie
na Ziemi.
Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne do prowadzenia
obserwacji i eksperymentów naukowych, funkcjonalne meble i gustowny „Kącik przemyśleń”.
Z naszego powiatu
dofinansowanie
otrzymały także:

n Szkoła Podstawowa w Gostyni (40 tys. zł) na powstanie pracowni zatytułowanej „Poznajemy świat własnymi zmysłami”,
której projekt został także nagrodzony kwotą 10 tys. zł, w konkursie „Zielona Pracownia’Projekt 2021”.
n Zespół Szkół Energetycznych
i Usługowych w Łaziskach Górnych na ekopracownię zatytułowaną „Cztery Żywioły” w wysokości 26 651 zł.
- Od kilku lat Fundusz wspiera powstawanie ekopracowni w naszym
województwie. W tej edycji konkursu „Zielona Pracownia’2021”
zainteresowanie ze strony szkół
i samorządów naszymi konkursami było tak duże, a złożone projekty tak ciekawe, że postanowiliśmy zwiększyć kwotę dofinansowania do ponad 2,3 mln zł. Bardzo nas cieszy, że dzięki wsparciu
Funduszu powstają dobrze wypo-
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sażone pracownie, gdzie uczniowie szkół podstawowych czy średnich nie tylko poznają świat, ale
także dowiadują się jak go chro-

nić dla kolejnych pokoleń - powiedział Adam Lewandowski, zastępca prezesa WFOŚiGW w Katowicach

Przez sześć edycji Fundusz przeznaczył 13,4 mln zł na utworzenie 369 zielonych pracowni.

