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Zadbajmy o czyste
powietrze
„Razem zadbajmy o czyste powietrze w Zabrzu” – to tytuł konkursu
plastycznego, który dla gimnazjalistów organizuje Zabrzańskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej. Dla autora najlepszej pracy jest laptop!
Celem konkursu jest prezentacja problematyki „niskiej emisji”,
zanieczyszczenia powietrza pochodzącego ze spalania węgla,
odpadów w piecach domowych,
a tym samym promowanie zmian
w sposobie ogrzewania budynków w Zabrzu, niosących poprawę jakości powietrza i zdrowia
mieszkańców.
Do udziału zaproszeni są wszyscy gimnazjaliści z zabrzańskich
szkół. Prace rysunkowe należy
dostarczyć do siedziby firmy przy
ul. Goethego 3. Czasu jest sporo,

ostateczny termin mija 20 kwietnia. Praca powinna być wykonana w formacie A2. Technika jest
dowolna. Z tyłu pracy trzeba podać imię, nazwisko, rok urodzenia, nazwę szkoły autora oraz numer telefonu (autora bądź rodziców lub opiekunów prawnych).
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 28 kwietnia, o godz.
10.00. Relację z gali opublikujemy w Nowinach Zabrzańskich.
Ponadto, w dniach 25 kwietnia
-13 maja zaplanowano prezentację wszystkich prac w Młodzie-

żowym Domu Kultury w Zabrzu
przy ul. 3 Maja 12 (wystawę będzie można zobaczyć w godzinach pracy MDK).
Szczegółowe i n for macje są
w „Regulaminie konkursu na pracę plastyczną o tematyce antysmogowej”, który dostępny jest
na stronie internetowej w w w.
zpec.pl, w zakładce „Akcja ekologiczna”.
Patronem pasowym konkursu
są Nowiny Zabrzańskie.
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Plakat konkursu plastycznego.

EKOLOGICZNA AKCJA

Kasa dla
aktywnych
ekologicznie

Zabrzanie oddali
kilogramy śmieci
Zabrzanie jak zwykle nie zawiedli. Na ekologiczną zbiórkę surowców
wtórnych przynieśli kilogramy posegregowanych śmieci. Otrzymali
za to drobne upominki.
Akcja, zorganizowana przez Centrum Handlowe „Platan”, cieszyła
się sporym zainteresowaniem zabrzan. Bywały momenty, że ustawiała się kolejka chętnych do oddania surowców. Wszystkie ich śmieci

starannie przeliczono.
Ja k i jest
efekt zbiórki? – Zebraliśmy 2338

Posegregowane śmieci zabrzanie wymieniali na sadzonki i ekologiczne torby, przygotowane
przez CH Platan. | Fot. K. Włodarczyk.

metalowych puszek, 2058 plastikowych butelek,
175,5 kg nakrętek, 11492 zużyte baterie,
1404 sz t u k i
elektrośmieci,
257 świetlówek,
140 sztuk zużytych tonerów oraz
i 1467,3 kg makulatury – powiedziano
nam w dyrekcji CH Platan.
W zamian mieszkańcy Zabrza
otrzymali łącznie 762 sztuki różnych sadzonek (można było wybierać od bratków po iglaki) oraz 792
ekologiczne torby. W tym samym
czasie najmłodsi, głównie przedszkolaki, brały udział w warsztatach i zabawach związanych m.in.
z segregacją odpadów.
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Eko Aktywni 2016 to tytuł konkursu, który Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach ogłosił w tym roku dla organizacji
pozarządowych, prowadzących działalność
proekologiczną o charakterze lokalnym i regionalnym.
W puli nagród jest aż 150 tys. zł!

- Konkurs ma na celu zachęcenie organizacji do dalszego promowania „zielonego stylu życia” oraz
nagrodzenie za dotychczasową
pracę. Ocenie jury podlegać będą
realizowane już projekty i programy, ze szczególnym uwzględnieniem działalności z ostatniego roku. Pod uwagę będzie brana szczególnie różnorodność projektów oraz
atrakcyjność promocji, w zakresie
poprawy stanu środowiska naturalnego. Doceniana będzie zwłaszcza
różnorodność prowadzonych działań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i profilaktyki zdrowotnej, promowanie poprawy stanu środowiska naturalnego,
a także przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych– informują

pracownicy katowickiego funduszu.
Zgłoszenia wraz z załącznikami
należy dostarczyć do 29 kwietnia,
do siedziby WFOŚiGW, przy ul Plebiscytowej 19.
Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Joanna Stryjewska
(tel. 32 60 32 315 lub mail: j.stryjewska@wfosigw.katowice.pl)

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

/KW/

