PRACOWICI PRZEDSZKOLACY

NOWE POMYSŁY NA SMOG

W minionym roku szkolnym przedszkolacy
z Przedszkola nr 15 im. Kardynała Joachima Meisnera we Wrocławiu zrealizowali cztery projekty
międzynarodowe programu eTwinning.

Dalsze ograniczenie wjazdu do miasta samochodów ciężarowych, program energetyczny czy zastosowanie turbo spalania – to niektóre z działań
proponowanych przez miasto, by poprawić jakość
powietrza.

Partnerami dzieci byli przedszkolacy i uczniowie
z Europy, min.: Słowenii, Słowacji, Włoch i Rumunii,
a także z Turcji oraz Gruzji. Grupa przedszkolaków
Ciastolinki zrealizowała projekt
"The Best Breakfast" (Najlepsze Śniadanie), podczas którego przeprowadzili badania na temat zdrowego odżywiania
się. Rezultatem końcowym projektu było zaprojektowanie ulotki "Zdrowe Śniadanie". Ciastolinki poznały
także potrawy z kuchni gruzińskiej, ukraińskiej czy
włoskiej. Grupa przedszkolaków Stempelki zaangażowała się w projekt "Let's dance" (Zatańczmy),
w trakcie jego realizacji dzieci poznały polskie tańce
ludowe oraz tańce ludowe swoich partnerów. Uczestnicy projektu nauczyli się tańczyć jeden z tańców
zaprezentowanych przez partnerów. Ponadto rozwinęły ekspresję taneczną podczas układania choreografii do utworów muzycznych europejskich kompozytorów. Kolejną inicjatywą był projekt "What
rustles the castles" (Co szumi w zamkach). Uczestnicy projektu poznawali architekturę i historię wybranych zamków w swojej okolicy oraz partnerów. Przedszkolacy wspólnie napisali elektroniczną książeczkę
o czarnoksiężniku mieszkającym w starym zamczysku. Z nadejściem wiosny Stempelki i ich partnerzy dzielili się nawzajem wiosennymi tradycjami, obyczajami ludowymi oraz wiosennymi eksperymentami i zabawami realizując projekt "Let's Celebrate Spring Together!" (Świętujmy Razem Wiosnę!). Jednym z rezultatów
projektu była "Słoneczna Książka Plastycznych Inspiracji". Międzynarodowe projekty eTwinning są dla
przedszkolaków szczególną formą otwarcia na Europę.
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Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia podkreślił,
że pod koniec swojej czwartej kadencji chce pokazać, w jakim stanie zostawia miasto jeżeli chodzi o
jakość powietrza. Przypomniał, że na początku lat
90. we Wrocławiu było ok. 80 tys. lokali opalanych
węglem. W 2011 r. zostało ich ok. 33 tys. Szacuje
się, że obecnie jest ich ok. 20 tys. W ramach partnerstwa z Politechniką Wrocławską zostanie przeprowadzona inwentaryzacja pieców w całym mieście. Wyniki mają być znane do końca wiosny
w 2019 r.
Program energetyczny
Prezydent podkreślił, że miasto przystąpiło do Programu Energetycznego. Powstanie plan zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
we Wrocławiu w latach 2020-2035. Program energetyczny pozwoli m.in. wskazać, w jaki sposób
przedsiębiorstwa energetyczne będą musiały dostosować się do rozwoju miasta.
– Obecnie w mieście 53 proc. mieszkań jest ogrzewanych z sieci miejskiej, a 23 proc. z lokalnych kotłowni. To oznacza, że 76 proc. wrocławian ma
ogrzewanie, które nie pogarsza jakości powietrza
w mieście. Zajmujemy się pozostałymi 24 proc.
użytkowników mających indywidualne paleniska –
mówi Rafał Dutkiewicz. Prezydent dodał, że w 2016
r. wymieniono 1512 pieców, w 2017 r. – 1812, a
w 2018 planowana jest likwidacja co najmniej 2 tys.
pieców. Miasto wspiera mieszkańców w wymianie
pieców oferując im dofinansowanie do rachunków w
ramach Lokalnego Programu Osłonowego. Otrzymać
można nawet ponad 4 tys. zł dopłaty rocznie.
Ciąg dalszy na stronie nr 4.

DZIEŃ OTWARTY W ZAMKU - FOTORELACJA

8 września rozpoczęliśmy sezon zajęć artystyczny Dniem Otwartym, w czasie którego za
darmo można było skorzystać z naszych zamkowych
pracowni—
ceramicznej, plastycznej
oraz zajęć tanecznych,
matematycznych i treningu pamięci.

REKLAMA

