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Prace konkursowe
Od dzi? (10.06.2013) do ko?ca czerwca w Bibliotece Publicznej w Zielonkach ul. Galicyjska 17a mo?na ogl?da?
prace konkursowe przygotowane przez uczniów klas IV-VI szkó? podstawowych z gmin Zabierzów, Igo?omiaWawrze?czyce i Zielonki, w ramach projektu edukacji Ekologicznej B?yszcz? Przyk?adem Oszcz?dzam Wod?.
Zadaniem uczniów by?o zbudowanie makiety oczyszczalni ?cieków z wykorzystaniem surowców wtórnych. Wyniki
konkursu przedstawiaj? si? nast?puj?co.
I miejsce SP w Bibicach, zespó? w sk?adzie:
- Izabela Sosnowska
- Martyna Ginko
- Marta Malczyk
- Katarzyna Kaleta
II miejsce SP w Bibicach:
- Klaudia Natkoniec
- Natalia Meus
- Natalia Zabiegaj
III miejsce SP w Brzoskwini:
- Miko?aj Mazur
- Magdalena Marek
- Mateusz Pa?ys
- Mateusz Wi?ckowski
- Karol Ry?.

Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu gratulujemy pomys?owo?ci i dzi?kujemy za zaanga?owanie.

Zapraszamy do galerii zdj??:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.367349473366222.1073741835.310624689038701&type=1 [1]
oraz https://picasaweb.google.com/ stowarzyszenie.zielonki/ MAKIETYOCZYSZCZALNISCIEKOW [2]

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki we wspó?pracy z Grup? Naukow? Pro Futuro
oraz Ko?em Naukowym Ekospirit. Finansowany przez Stowarzyszenie Korona Pó?nocnego Krakowa ze ?rodków z
nagrody od WFO?iGW w Krakowie, Gmin? Zielonki oraz Przedsi?biorstwo Us?ug Komunalnych w Zielonkach."
Wi?cej o projekcie: B?yszcz? przyk?adem - oszcz?dzam wod? [3]
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