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Młodzi o klimacie
Uczniowie szkół średnich mogą wziąć udział w ogólnopolskim konkursie
pn. „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości”. Dla najlepszych,
pięcioosobowych drużyn, są nagrody finansowe - pierwsza to nawet 5 tys. złotych!

I

deą konkursu jest zachęcenie młodzieży do sformułowania swojego
punktu widzenia na zmiany klimatyczne oraz oczekiwań względem rządzących w tym zakresie. Swoje zdanie mogą przedstawić w dowolnej
formie, np. przemówienia, prezentacji, plakatu, filmu i nazwać „Młodzieżowym Przesłaniem Klimatycznym dla przyszłości”. Mogą odnosić
się do zagadnień ogólnych, ale także
w węższym zakresie do następujących problemów: ochrona i kształtowanie zasobów wodnych, ochrona
ekosystemów i krajobrazów, przeciwdziałanie niekorzystnemu wzrostowi
stężenia gazów szklarniowych w atmosferze, ochrona różnorodności biologicznej, problemy terenów zurbanizowanych. - Liczymy na kreatywność
i pomysłowość uczestników. Ocenimy
zgodność tematyki ich „Przesłania”
z wybranym obszarem tematycznym,
jego zakres - czy odnosi się do spraw
szkolnych, miejscowości, spraw globalnych, regionu, wartość merytoryczną, formę, wykorzystanie problemów lokalnych w formułowaniu ich
„Przesłania” – tłumaczą organizatorzy.
Zainteresowane szkoły z Zabrza swoje „Przesłania” wraz z kartą zgłoszenia (formularze są na stronie www.

FOTOGRAFICZNA ZABAWA NA POŻEGNANIE WAKACJI

Wakacyjne pejzaże
w harmonii z naturą
Piękno krajobrazu, ciekawostki z natury, ujęcia z życia
zwierząt - na takie m.in. zdjęcia z wakacyjnych podróży
czekamy. Zachęcamy do nadsyłania fotografii promujących
życie w harmonii z naturą. Dla autorów najciekawszych ujęć
( wybierzemy cztery ) mamy drobne upominki, przekazane
nam przez Biuro Podróży Speed Travel.
Zdjęcia, wraz z opisem, można nadsyłać na adres: redakcja@
nowinyzabrzanskie.pl. Wybrane zaprezentujemy w naszym
cyklicznym dodatku ekologicznym, zatytułowanym „Życie w harmonii”, które ukaże się 27 września. Zapraszamy!
/KW/

RAJD ROWEROWY

Po ścieżkach wokół Rokitnicy
wfosigw.katowice.pl), muszą odesłać
do 28.09, na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, ul. Plebiscytowa 19, Katowice.
Szczegółowych informacji o konkursie
udziela tam Iwona Naprzał: i.naprzal@
wfosigw.katowice.pl.
Kapituła konkursu wstępnie oceni
zgłoszone „Przesłania” i wybierze 10
z całego kraju, które zostaną zaprezentowane na szczycie Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego w Poznaniu, zaplanowanego na 24.10.

Prezentacjom towarzyszyć będą
wykłady naukowe i debaty na temat wpływu zmian klimatycznych
na środowisko przyrodnicze.
Organizatorem konkursu pn.
„Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla przyszłości” są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, współorganizatorem - Międzynarodowe Targi Poznańskie, a Partnerem - Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
/KW/

Za

tydzień, 22 września, ruszy
X Rajd Rowerowy, organizowany przez Towarzystwo Miłośników Rokitnicy. Start o godz. 10.30
przed stadionem przy ul. Żniwiarzy.
Zbiórka chętnych o godz. 10.00,
wtedy zostaną przydzielone numery startowe, a uczestniczy wypełnią oświadczenie, że zobowiązują się do przestrzegania zasad
ruchu drogowego. Jazda w kasku
rowerowym mile widziana. Każdy
uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Dzieci powinny być

pod opieką rodziców lub za pisemną ich zgodą.
Trasa będzie biegła ścieżkami rowerowymi m.in. wzdłuż ulic: Ofiar
Katynia, Goduli, Młodego Górnika, Ziemskiej, Pod Borem, Ballestrema. Meta na stadionie MOSiR
w Rokitnicy. Długość trasy to około
kilkanaście kilometrów. Na zakończenie rajdu odbędą się konkursy
z nagrodami, dla uczestników są
pamiątkowe medale i słodki poczęstunek.
/KW/

ABC segregacji odpadów komunalnych
Niebieskie pojemniki na PAPIER
WRZUCAJ:
• opakowania z papieru, karton,
tekturę (także falistą),
• katalogi, ulotki, prospekty,
• gazety i czasopisma, papier
szkolny i biurowy,
• zadrukowane kartki,
• zeszyty i książki, papier pakowy,
• torby i worki papierowe.
NIE WRZUCAJ:
• ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
• papieru lakierowanego
i powleczonego folią,
• papieru zatłuszczonego
lub mocno zabrudzonego,
• papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
• tapet, ubrań.
• pieluch jednorazowych
i podpasek,
• zatłuszczonych jednorazowych
opakowań z papieru i naczyń
jednorazowych,

Żółte pojemniki na
METAL I TWORZYWA SZTUCZNE
WRZUCAJ:
• odkręcone i zgniecione
plastikowe butelki po napojach,
nakrętki,
• plastikowe opakowania
po produktach spożywczych,
• opakowania wielomateriałowe
(np. kartony po mleku),
• opakowania po środkach
czystości (np. proszkach
do prania), kosmetykach
(np. szamponach, paście do zębów),
• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
• aluminiowe puszki po napojach
i sokach,
• puszki po konserwach,
• folię aluminiową,
• metale kolorowe,
• kapsle, zakrętki od słoików.
NIE WRZUCAJ:
• butelek i pojemników
z zawartością,
• części samochodowych,

• opakowań po lekach i zużytych
artykułów medycznych,
• opakowań po olejach
silnikowych,
• zużytych baterii
i akumulatorów,
• puszek i pojemników
po farbach i lakierach,
• zużytego sprzętu RTV i AGD.
Zielone pojemniki na SZKŁO
WRZUCAJ:
• butelki i słoiki po napojach
i żywności (w tym butelki
po napojach alkoholowych
i olejach roślinnych),
• szklane opakowania
po kosmetykach
NIE WRZUCAJ:
• ceramiki, doniczek, porcelany,
fajansu, kryształów,
• szkła okularowego,
szkła żaroodpornego,
• zniczy z zawartością wosku,
• żarówek i świetlówek,
reflektorów,

• opakowań po lekach,
• rozpuszczalnikach,
olejach silnikowych,
• luster, szyb okiennych
i zbrojonych,
• monitorów i lamp
telewizyjnych, termometrów.
Brązowe pojemniki na ODPADY
ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
WRZUCAJ:
• odpadki warzywne i owocowe
(w tym obierki itp.),
• gałęzie drzew i krzewów,
skoszoną trawę, liście, kwiaty,
• trociny i korę drzew.
NIE WRZUCAJ:
• kości zwierząt,
• odchodów zwierząt,
• popiołu,
• leków,
• drewna impregnowanego,
płyt wiórowych i MDF,
• ziemi i kamieni,
• innych odpadów komunalnych
(w tym niebezpiecznych).

Czarne pojemniki na ODPADY
ZMIESZANE
WRZUCAJ:
odpady, których nie można
zakwalifikować do żadnej innej
kategorii, kompletnie wygaszony
popiół z pieca, kominka i grilla,
zużyte środki higieny osobistej,
resztki po posiłkach (np.
wędliny, mięsa i kości), tłusty
i zabrudzony papier (np. papier
po maśle lub margarynie),
opakowania po olejach
spożywczych
NIE WRZUCAJ:
• leków,
• chemikaliów,
• sprzętu elektrycznego
i elektronicznego,
• baterii,
• odpadów rozbiórkowych
i budowlanych,
• zużytych akumulatorów,
• odpadów wielkogabarytowych
oraz innych odpadów
niebezpiecznych

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

