Finał konkursu

Młody Reporter dla Środowiska - Ecoreporter`2008

Młodzież

Znamy już finalistów i laureatów organizowanego
przez naszą redakcję konkursu „Młody Reporter
dla Środowiska”. Podobnie jak w ubiegłych
edycjach uczniowie ze szkół z całej Polski
nadesłali kilkaset prac.
Wyłoniliśmy pięćdziesięcioro finalistów z którymi
spotkaliśmy się w trakcie uroczystego finału
18 czerwca w warszawskiej Wyższej Szkole
Ekologii i Zarządzania.

oczarowała
dojrzałym
podejściem
i profesjonalizmem
w podejmowanych
tematach
Uczestnicy IV edycji konkursu Ecoreporter jak zwykle oczarowali nas
dojrzałym podejściem i profesjonalizmem w podejmowanych tematach.
Wiodącymi zagadnieniami w tym roku były technika, elektronika, zrównoważona chemia, recykling oraz bardzo ambitny temat, dotyczący
nowych technologii monitoringu i oceny stanu środowiska.

O wyborze tematu decydowali sami uczniowie w ramach konsultacji ze
swoimi promotorami w osobie nauczycieli.
Szczególnie dużo prac podejmowało tematykę recyklingu, choć pojawiły się również takie ciekawostki jak praca, która w doskonały sposób
przekonywała, że gawron to bardziej nasz przyjaciel, niż wróg.
Jury po podjęciu niełatwej decyzji postanowiło nagrodzić trzy pierwsze
miejsca oraz przyznać dwa wyróżnienia.
Nasz konkurs po raz kolejny udowodnił, iż kwestie związane z ochroną
środowiska są bardzo bliskie młodemu pokoleniu. Cieszymy się, iż możemy brać aktywny udział w szerzeniu świadomości ekologicznej wśród
młodzieży.
Dziękując wszystkim za pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu tej
edycji konkursu, zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej, już V edycji,
która rusza we wrześniu.

Patroni i partnerzy
IV edycji konkursu „Młody
reporter dla Środowiska”:

MŁODZI REPORTERZY DLA ŚRODOWISKA 2008:
I Miejsce:
Magdalena Sawicka z Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza, Gimnazjum nr 2, Bielsk Podlaski, za pracę pod tytułem
„Z wody jesteśmy, z chemii będziemy”
II Miejsce:
Ewa Borucka i Małgorzata Grabowska z Zespołu szkół Licealnych im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Sulejówku, za pracę pod tytułem „Recykling w tym elektrośmieci”
III Miejsce:
Milena Barycka, Natalia Radecka i Sara Szymczak z Gimnazjum im. Orła Białego, Ustronie Morskie,
za pracę pod tytułem „Gawron – Wróg czy przyjaciel”
Wyróżnienia otrzymali:
—Monika Kopta i Patrycja Sadłowska z Publicznego Gimnazjum im. M. Rejewskiego, Białe Błota, za pracę
pod tytułem „Różnorodność biologiczna nad Kanałem Noteckim”
—Fabian Piotr, Kopałowska Aneta i Karolina Suwata z Zespołu Szkół nr 1 w Sanoku, za prace pod
tytułem „Elektroniczne śmieci”

Oszczędzaj nie tylko paliwo
Ponad 40 wiodących europejskich przedsiębiorstw paliwowych połączyło siły, by w ramach
Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Naftowego EUROPIA zorganizować paneuropejską akcję
promującą oszczędność paliw transportowych wśród kierowców. Partnerem kampanii informacyjnej
jest Komisja Europejska, którą reprezentuje unijny komisarz ds. energii, Andris Piebalgs, oraz wiceprzewodniczący KE, Jacques Barrot.
Kampania informacyjna „Oszczędź
więcej niż paliwo“ Europejskiego
Stowarzyszenia Przemysłu Naftowego EUROPIA i Komisji Europejskiej, która ruszyła w maju br.
jednocześnie na ponad 45 tys. stacjach paliw w 29 europejskich krajach, ma zachęcić kierowców do
zmiany przyzwyczajeń i pokazać,
że dzięki drobnym działaniom
mogą zużywać znacznie mniej paliwa, a tym samym przyczynić się
do ochrony klimatu.

W ramach akcji rozdystrybuowano ok. 30 mln ulotek z 10 wskazówkami dla kierowców, jak jeździć oszczędniej i uruchomiono
portal internetowy, przetłumaczony na 24 języki, z ilustrującymi
owe wskazówki humorystycznymi animacjami.
Akcja wpisuje się w unijną politykę energetyczną, szczególnie
w realizację celów 20% redukcji
emisji CO2 i zwiększenia efektywności energetycznej o 20%

do 2020 r. – Efektywność energetyczna jest kluczowym elementem
niezbędnym dla osiągnięcia klimatyczno-energetycznych celów Unii
Europejskiej przewidzianych do
roku 2020. Inicjatywa EUROPII
pokazuje, że przemysł naftowy
może odegrać znaczącą rolę
w zwiększaniu świadomości europejskich kierowców – mówi unijny
komisarz ds. energii, Andris
Piebalgs.
Katarzyna Pettka. Fot. red.

10 wskazówek,
jak jeździć oszczędniej
– Utrzymuj samochód w dobrym stanie i regularnie
sprawdzaj poziom oleju.
– Raz w miesiącu sprawdzaj
ciśnienie w oponach.
– Usuń niepotrzebne przedmioty z bagażnika i tylnych
siedzeń.
– Zamykaj okna, szczególnie
przy dużych prędkościach,
a także zdejmij pusty bagażnik z dachu samochodu.
– Używaj klimatyzacji tylko
wtedy, gdy jest to konieczne.
– Rozpoczynaj jazdę zaraz po
zapaleniu silnika i wyłączaj
silnik, jeśli zatrzymujesz się
na dłużej niż na minutę.
– Prowadź swój pojazd z rozsądną prędkością i przede
wszystkim jedź płynnie.
– Podczas
przyspieszania
zmieniaj biegi najwcześniej,
jak to możliwe.
– Staraj się przewidywać sytuację na drodze. Obserwuj
uważnie ruch pojazdów
przed sobą, unikając w ten
sposób niepotrzebnego hamowania i przyspieszania.
– Rozważ możliwość jeżdżenia do pracy lub w celach
rekreacyjnych w kilka osób
w jednym samochodzie.
Źródło:
www.savemorethanfuel.eu/
poland

