Szkoły dla Ekorozwoju na Zielonych Szlakach Greenways

Światłoczuli finiszują
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Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach właśnie kończy realizację kolejnego, czwartego już,
projektu w ramach programu "Szkoły dla Ekorozwoju na Zielonych Szlakach Greenways".
Zasięg tego programu jest ogólnopolski, a realizuje go w kraju zaledwie osiemnaście placówek
leżących przy szlakach Greenways. Cały program finansuje Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którego do Paszowic za pośrednictwem Funduszu
Partnerstwa w Krakowie trafiło prawie 7 tysięcy złotych. Celem projektu "Światłoczuli" jest
założenie oświetlenia zewnętrznego na terenie przy GOK - u oraz wymiana w budynku żarówek
na świetlówki energooszczędne, by obniżyć koszty pobieranej energii. Tym samym budynek
stanie się niemal w pełni energooszczędny, gdyż wcześniej przeprowadzono w nim
kompleksową termomodernizację. Właśnie pracownicy Urzędu Gminy zakończyli prace ziemne:
wykonali wykop pod kabel zasilający i fundamenty lamp oraz przygotowali też wszystko do
położenia instalacji wewnątrz budynku. Fachowym podłączeniem zajęli się natomiast specjaliści
z firmy Hurtownia Elektrotechniczna i Usługi Kazimierza Woźniaka z Jawora, i zrobili to na
dodatek nieodpłatnie. Dalszą część prac specjalistycznych, już w budynku, wykonali natomiast
pracownicy ENERGIA PRO z Legnicy. Pełny efekt tych działań będzie można podziwiać w
niedzielę, 18 maja, podczas festynu parafialnego, gdyż właśnie wtedy lampy zabłysną po raz
pierwszy. Ale to nie wszystkie działania, jakie zaplanowano w projekcie: w Szkole Podstawowej
w Paszowicach nauczycielka Małgorzata Sozańska prowadziła zajęcia dydaktyczne w klasach
IV, V i VI na tematy związane z energią. Uczniowie dowiedzieli się m. in. które urządzenia
zużywają dużo prądu, jak oszczędnie gospodarować energią w domu i szkole, co to jest energia
odnawialna i jak ją wykorzystać w przyszłości. Członkowie koła krajoznawczo - przyrodniczego
przeprowadzili wstępne audyty energetyczne w swoich domach. W ten sposób powstał
poradnik dla mieszkańców "Jak tanio oszczędzać energię w domu". Uczniowie zaangażowani w
projekt w nagrodę wezmą udział w wycieczce krajoznawczo - edukacyjnej na tamę w
Pilchowicach. Również alternatywne źródła energii były tematem zajęć w Centrum Edukacji
Ekologicznej i Krajoznawstwa w Myśliborzu, w których uczestniczyło 40 dzieci ze świetlic
środowiskowych GOK. Efektem tych zajęć jest wystawa prac plastycznych i projekt logosmyczy
z napisem "Jestem światłoczuły" - gadżetu promującego projekt, który trafi wkrótce do
wszystkich jego uczestników.
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