„Zielone Pracownie” w trzech
bytomskich szkołach!
Z początkiem marca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyłonił laureatów VIII edycji konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2022”. Na liście zwycięzców znalazły się aż trzy placówki
oświatowe z Bytomia.

VIII edycja konkursu „Zielona_Pracownia_Projekt’2022”
Tegoroczna, ósma edycja konkursu „Zielona_
Pracownia_Projekt’2022” cieszyła się sporym
zainteresowaniem. Do WFOŚiGW w Katowicach
wpłynęło 149 zgłoszeń z których Jury wyłoniło 55 interesujących, wartościowych projektów
zielonych pracowni. Pośród z nich znalazły się aż
trzy bytomskie szkoły:
🙂 II Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego (nagroda: 10 000,00 zł),
🙂 Szkoła Podstawowa Nr 33
(nagroda: 10 000,00 zł),
🙂 Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 8 Specjalna
(nagroda: 9 997,60 zł),
Do konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2022” mogły zgłosić się śląskie szkoły podstawowe (klasy 4-8) i średnie, które nie brały
udziału w poprzednich edycjach konkursu. Tym
samym, nie uzyskały wcześniej dofinansowania.
Śląskie placówki oświatowe musiały stworzyć
projekt szkolnej pracowni na potrzeby nauk:
biologicznych, przyrodniczych, geograficznych,
ekologicznych, geologicznych lub chemiczno-fizycznych. Maksymalna wysokość nagrody
pieniężnej nie mogła przekroczyć 20% całkowitego kosztu realizacji projektu, a także przekraczać sumy 10 tysięcy złotych. Do tegorocznych,
zwycięskich placówek trafi około 550 tys. zł.

Szkoła Podstawowa Nr 45 w Bytomiu
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Jak postępować z odpadami domowymi?
Ekolodzy na całym świecie, biją na alarm. Ich statystyki nie kłamią. Jasno pokazują jaki los najprawdopodobniej spotka Ziemię. Na całe szczęście
globalna ludność zareagowała. Międzynarodowe kampanie, akcje społeczne mają nakłonić obywali do dbania o naturalne środowisko. Właściwie to
nie muszą być heroiczne akty, a drobne zmiany, jak właściwa segregacja śmieci. Niestety część Polaków ma z tym wciąż problem.

Właściwą segregację reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Podstawowa
zasada JSSO (Jednolitego Systemu Segregacji
Odpadów) jasno mówi, że należy oddzielać surowce od odpadów, których nie można poddać
recyklingowi. Zatem jak postępować z odpadami domowymi? Bytomski system segregacji
odpadów dzieli się na: szkło (zielony śmietnik),
papier (niebieski śmietnik), metale i tworzywa

PAPIER

pamiętać, że na etykietach produktów żywnościowych czy środkach czystości, widnieje informacja jak właściwie segregować dany produkt.
No dobrze, ale jak segregować śmieci w zaciszu własnego domu? Rozwiązaniem są specjalne
kosze. Zwykle posiadają one odpowiednią liczbę
przegród, pozwalających na łatwą gospodarkę
śmieciami w domu. Oczywiście pojemniki warto
również zorganizować samemu. Najważniejsze,
aby robić to systematyczne i z głową. Należy pamiętać, że skierowanie środowiska na właściwy
tor to wieloletni proces. Być może Bytomianie,
Polacy nie odczują zmiany w najbliższym czasie,
ale kolejne pokolenia – owszem.

ODPADY
BIODEGRADOWALNE

Wydawać by się mogło, że segregacja śmieci
nie odgrywa istotnej roli w ochronie naturalnego środowiska. Nie można być w większym
błędzie. Odpowiednia segregacja opadów niesie wiele korzyści dla ekosystemów, a także ludzi. Jakich? Właściwa gospodarka odpadami
niweluje zanieczyszczenia powietrza oraz wód
gruntowych. Zmniejsza degradację naturalnego
krajobrazu jak i samej flory. Korzystnie pływa
na skalę wycinki drzew. Ponadto segregacja
to oszczędność energii, węgla, paliwa i wody,
a także miejsc na składowanie śmieci.

sztuczne (żółty śmietnik), odpady biodegradowalne (brązowy śmietnik), a także zmieszane
(czarny śmietnik). Zwykle każdy z kontenerów
posiada oznaczenie co należy i co nie należy
wrzucać do konkretnego pojemnika. Dobrym
przykładem są opakowania po zużytych lekach.
Nie należy ich wrzucać do pojemnika z metalami i tworzywami sztucznymi. W tym konkretnym przypadku, warto się zgłosić do lokalnej
apteki, która przyjmuje opakowania po pustych
czy przeterminowanych lekach. Kolejnym przykładem są odpady biodegradowalne. Obierki
po ziemniakach, czy innych warzywach nie należy wrzucać do brązowego pojemnika w dodatkowym worku, należy je wrzucać luzem. Warto

TWORZYWA
SZTUCZNE

Jak postępować
z odpadami domowymi?

SZKŁO

Dlaczego warto
segregować śmieci?

Ochotnicze Straże Pożarne otrzymają
nowy sprzęt. Ruszył nabór wniosków
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla śląskich
służb ratowniczych w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. W praktyce oznacza to, że OSP mogą otrzymać nowy sprzęt i niezbędne wyposażenie.
Co mogą zyskać jednostki OSP?
Beneficjentem „Ogólnopolskiego programu
finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” są
naturalnie śląskie jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych. Placówki mogą starać się o dotację
w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych
realizowanego przedsięwzięcia.
Aby otrzymać dofinansowanie są zobligowani do złożenia niezbędnych wniosków wraz
z załącznikami w siedzibie Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Z racji obecnej sytuacji
epidemicznej w kraju, wnioski można złożyć
drogą pocztową, bądź przesyłką kurierską.
O terminie wpływu wniosku do WFOŚiGW
w Katowicach decyduje data dostarczenia,
a w przypadku poczty lub przesyłki kurierskiej

Ruszył nabór

data wpływu do Funduszu. Termin składania
wniosków upływa 16 maja br. lub do wyczerpania alokacji środków.

piony w ramach przyznanej dotacji. Tym samym
budynki powinny zostać oznaczone specjalną
tabliczką z logiem: Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także
informacją o uzyskanym dofinansowaniu.

Jaka jest pula środków?
Kwota alokacji do dofinasowania w formie
dotacji to suma 2 mln zł. Fundusz dopuszcza
możliwość powiększenia puli środków. Zainteresowane jednostki OSP z województwa śląskiego, stosowne wnioski znajdą na oficjalnej
stronie WFOŚiGW w Katowicach. Będą one
rozpatrywane w oparciu o:
1. Regulamin naboru wniosków i dofinansowania zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część
2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”,
2. Program Priorytetowy NFOŚiGW
w Warszawie pn.: „Ogólnopolski program fi-

nansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Właściwe oznakowanie
Beneficjenci dofinansowania muszą pamiętać o właściwym oznakowaniu budynków,
w którym będą przechowywać sprzęt zaku-
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