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Ekologiczny projekt 11-letniej Wiktorii z Knurowa znalazł się na kilkunastu znaczkach krajowych, które można teraz wykorzystać w obiegu pocztowym.

Świat oczami młodych – konkurs
 z ekologicz nym przesłaniem
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Dzięki swojemu sukcesowi 11-latka wyw gmachu Ministerstwa Środowiska
w Warszawie. Konkurs honorowym pa- promowała rodzinne miasto, zaś listy gratronatem objęło Ministerstwo Edukacji tulacyjne od organizatorów otrzymali
Narodowej, Ministerstwo Energii, Mini- zarówno włodarze Knurowa, jak i szkosterstwo Infrastruktury, Ministerstwo ła dziewczynki.
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mi– Miejmy nadzieję, że wspołeczeństwie
nisterstwo Środowiska, Ministerstwo wzrasta znaczenie ochrony środowiska
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 Akcją o tej nazwie nasz powiat włączył
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Funda cja
 Nasza
  Ziemia, koordy
 nator
akcji Sprzątanie Świata – Polska: to bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy”
w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Jest to
istotne także ze względu na konieczność
osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30 proc. recyklingu już w tym roku,
a przez Polskę poziomu 50 proc. recyklingu odpadów z gospodarstw domowych
za dwa lata. Aktualnie z gospodarstw tych
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ces powstania projektu, poinformowała,
skąd zaczerpnęła pomysł i jaka przyświecała jej idea.
Znaczek Wiktorii przedstawia dziewczynkę trzymającą w objęciach miniatu rę naszej pla
 nety,
 zaś obok sto
 ją worki
z zebranymi przez dziecko śmieciami. Pro jekt

 rowianki dostrzeżono
młodej knu
wśród 1976 innych i zakwalifikowano,
 ma praca
 mi, do wyróż- 
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Na
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W Miejskiej Szkole Podstawowej nr 9
w Knurowie zachęcała uczniów do udziału w nim nauczycielka przyrody. Zanim
młodzi ludzie wykonali swoje projekty,
uczestniczyli w kilku lekcjach związanych
z ekologią, ochroną środowiska i dbaniem
o przyrodę.
Z kilkunastu prac uczniów knurowskiej
„dziewiątki” szkolne jury wyłoniło trzy,
po czym przesłano je do Warszawy.
A jedna z nich, już decyzją krajowego jury konkursu, otrzymała wyróżnienie
pierwszego stopnia. To projekt znaczka
Wiktorii Bralich, uczennicy klasy 6c.
Swoją pracę Wiktoria zatytułowała „Jesteś częścią Ziemi”. Krótko opisała pro-
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Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie, Zespół Szkół Zawodowych nr 2
w Knurowie, Zespół Szkół Specjalnych
w Knurowie, Zespół Szkół im. Marii




Konopnickiej w Pyskowicach, Zespół

Szkół
Specjalnych w Pyskowicach, Dom
 nej „Osto
 ja” w So
 śnicoPomocy Społecz
wicach, Dom Pomocy Społecznej „Zameczek”
 w Kuźni Nie
 borowskiej oraz
  Dom 
Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzie 
ży w Pilchowicach. 
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 się aktywizować mło dzież
– Sta
ipokazać jej, że śmie
 ci to nie jest coś, co
znika w momencie wyrzucenia. To coś, co
potem trzeba zebrać – podkreślał Mariusz





 








 












 

















 


















Starostwo powiatowe zapewniło zbie worki na odpa
 dy i rękawice, zaProjekt programu poddany został
rajacym
 ło też
 o odbiór śmieci. Wy
 sprzątano konsultacjom społecznym, zaopiniował
dba
m.in. tereny wokół szkół i domów pomo- go również zarząd województwa ślący,pobocza
 dróg, parki, place za
 baw dla skie
 go. A program uchwalono podczas
wrześniowej sesji rady.
dzieci.
 taniu
 towarzyszył konkurs
 pla-  W
 programie na lata 2018-2021
Sprzą
 ny. Ucznio
 wie oraz pod
 opieczni znaj
 dują się m.in. in
 formacje dotystycz
DPS-ów
mieli za zadanie wykonanie czące analizy i oceny zmian w środo
pracy nawiązującej do hasła tegorocznej wisku, ocena realizacji poprzedniego POŚ i aktualnego stanu środowiakcji.




















 





















 








Dokument sporządziła
rada

powiatu gliwickiego, która
chce zapewnić poprawę
stanu środowiska
naturalnego oraz ochronić
je przed degradacją. To
czwarty z kolei dokument
Dyka, naczelnik Wydziału Ochrony Śro- tego typu – wcześniejsze
dowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa
Powiatowego w Gliwicach, który towa- powstały w latach
poprzednich.
rzyszył uczestnikom podczas akcji.





 


















 


 

 



ska oraz cele i kierunki działań,
a także harmonogramy realizacji zadań. Ujęte są takie obszary środowiskowe, jak: powietrze atmosferyczne, hałas, wody powierzchniowe,
gospodarka wodno-ściekowa, gleby
i geologia, odpady, przyroda i lasy,
poważne awarie.
Na opracowanie programu ochrony
środowiska powiat otrzymał dotację
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
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