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Zielone pracownie z nagrodami
Przedmiotem konkursu było
utworzenie projektu szkolnej
pracowni na potrzeby nauk
przyrodniczych, biologicznych,
ekologicznych, geograficznych,
geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Laureaci otrzymają
nagrody pieniężne, z przeznaczeniem na wdrożenie nagrodzonego projektu ekopracowni
w roku szkolnym 2018/2019,
a placówki wyróżnione - nagro-

dy rzeczowe przeznaczone na
wyposażenie pracowni.
Nadesłane
prace
oceniono
biorąc pod uwagę: pomysł na
zagospodarowanie
pracowni
(wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę kreatywność, innowacyjność rozwiązań),
różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz
zasadność ich zakupu. W tym
roku na nagrody przeznaczono

280 tys. złotych, a laureaci mogą
liczyć na nagrody w wysokości do
6.500 zł.
Wśród nagrodzonych placówek
jest Szkoła Podstawowa nr 12
w Chorzowie, która otrzyma na
wyposażenie pracowni 6.500 zł.
Pełna lista lauretaów znajduje
się na stronie www.wfosigw.katowice.pl.
Źródło:
www.wfosigw.katowice.pl

Zdjęcie: www.wfosigw.katowice.pl

Aż 153 zgłoszenia wpłynęły na konkurs „Zielona pracownia – projekt’2018”. Konkurs
skierowany był do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego,
jednak z zastrzeżeniem, że w bieżącym roku o dofinansowanie mogą ubiegać się
placówki, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach konkursu.

Ekologiczne konsultacje w gronie ekspertów
Ponad 100 osób uczestniczyło w spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym 23 marca przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. Do rozmów zaproszeni
zostali przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych i przedsiębiorcy.
przedstawicieli samorządów
oraz organizacji pozarządowych. Uczestnikom zaprezentowano zasady udzielania dofinansowania przez WFOŚiGW

Fioletowo w Parku Śląskim

Fot: www.parkslaski.pl

w Katowicach, a także Listę
przedsięwzięć priorytetowych
na 2019 rok.
Źródlo:
www.wfosigw.katowice.pl

Zdjęcie: www.wfosigw.katowice.pl

Posiedzenie otworzyli: Andrzej
Pilot – prezes WFOŚiGW oraz
Tomasz Zjawiony – wiceprezes
RIG w Katowicach. Łukasz Frydel – ekspert zespołu Ochrony
Atmosfery i Powierzchni Ziemi przedstawił prezentację
na temat zasad dofinansowania udzielanego przez Fundusz. Spotkanie zakończyły
indywidualne konsultacje z pracownikami zespołów WFOŚiGW
w Katowicach odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny.
Natomiast 29 marca Fundusz
zorganizował kolejne dwa
spotkania konsultacyjne dla

W
chorzowskim
Rosarium
w Parku Śląskim zakwitły krokusy. Na powierzchni 300 metrów kwadratowych można doliczyć się co najmniej 12 tysięcy
tych kwiatów.
Kwitnącą fioletową odmianę
krokusów w Parku Śląskim
można było podziwiać już w latach ubiegłych. Kilkanaście tysięcy cebulek tych roślin dwa
lata temu metodą mechaniczną
zasadzono przy pierwszej bramie od strony Ogrodu Japońskiego.
Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
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