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Projekt ekologiczny "M?odzi = ?wiadomi"
W pa?dzierniku ruszy?y badania rzeki Pr?dnik w ramach projektu: "M?odzi = ?wiadomi, czyli budowanie
?wiadomo?ci ekologicznej u dzieci przy wspó?pracy z ko?em naukowym Ekospirit" wspó?finansowanego przez
Województwo Ma?opolskie pn. „Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne”.

Celem projektu jest zbadanie jako?ci wody w rzece Pr?dnik oraz wykrywanie miejsc nielegalnego zrzutu ?cieków.
Pobrane z 5 punktów próbki zosta?y przewiezione do laboratorium AGH gdzie pod czujnym okiem dr Anny Ho?dy
przeprowadzono badania sanitarne jako?ci wody.

W projekt zaanga?owani s?: Mateusz Bilik, Bart?omiej Blachura, Anna Buszkowska, Anna Chmielewska, Natalia
Fija?kowska oraz Konrad Kwa?nik z Ko?a Naukowego Ekospirit dzia?aj?cego na Wydziale Górnictwa i
Geoin?ynierii AGH. Ponadto w projekcie bior? udzia? uczniowie klas IV-VI SP w Zielonkach, którzy wkrótce wraz
ze studentami, b?d? brali udzia? w zaj?ciach nad rzek?.

Realizacja zadania wspierana jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki, Gmin? Zielonki oraz Wydzia?
Górnictwa i Geoin?ynierii AGH w Krakowie.
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