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Fotograficzna zabawa w harmonii z naturą

Barwy jesieni w obiektywie
Piękno jesiennego krajobrazu, ciekawostki z natury o tej porze roku, ujęcia z życia zwierząt. Takie
zadanie postawiliśmy naszym czytelnikom, zachęcając do udziału w naszej fotograficznej zabawie,
zatytułowanej „Barwy jesieni w obiektywie”.

Warto wiedzieć!

Segreguj z Eco
Harmonogram
Sporym zainteresowaniem
zabrzan cieszy się Eco
Harmonogram, czyli bezpłatna
aplikacja na urządzenia
mobilne z funkcją informacyjno
- edukacyjną o selektywnej
zbiórce odpadów komunalnych
w naszym mieście.

- Aplikacja wspomaga mieszkańców, wyszukując harmonogram odpadów za pomocą adresu, przypomina o nadchodzących terminach
wywozów oraz dostarcza wszystkich
niezbędnych informacji potrzebnych
do prawidłowego sortowania odpadów. Eco Harmonogram umożliwia
również zgłoszenia w zakresie niewłaściwego świadczenia usługi – poinformowali nas miejscy urzędnicy.
Warto przypomnieć, że wszystkie
informacje związane z gospodarowaniem odpadami w Zabrzu, również
te dostępne w aplikacji, można znaleźć na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Zabrzu, pod adresem:
www.um.zabrze.pl, w zakładce „Odpady komunalne”.
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edno ze zdjęć przysłała nam pani Joanna. – Wykonałam je w Maciejowie. Piękno jesiennego krajobrazu, ujęte na tafli wody Leśnego Kąpieliska - symetria, odbicia
- napisała pani Joanna. Kolejne, przestawiające kolorowo kwitnące krzewy, nadesłała pani Teresa. „Jesień w Tatrach”
utrwaliła na fotografii pani Zofia. Natomiast jesienne kolory na liściach i owocach uchwycił w obiektywie pan Sewer,
podczas spaceru, w słoneczny weekend,
po zabrzańskim Ogrodzie Botanicznym.
Autorom czterech opublikowanych obok
zdjęć przekazaliśmy po dwa zaproszenia
na średnie pizze (do trzech składników)
do Pizza Dominium, mieszczącej się w Centrum Handlowy „Platan”. Gratulujemy!

/KW/

Kolejna szansa na zielone pracownie
Dobre wiadomości dla tych szkół, które jeszcze nie mają nowoczesnej pracowni przyrodniczej. Na jej stworzenie można
dostać dotację. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach właśnie ogłosił kolejną
edycję konkursu „Zielona Pracownia - Projekt 2020”.

K

onkurs „Zielona Pracownia
- Projekt 2020”, podobnie jak
poprzednie edycje, adresowany
jest dla tych szkół podstawowych
i średnich z naszego województwa,
które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich jego edycjach.
Powinny teraz przedstawić projekt
szkolnej pracowni nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicz-

nych czy chemiczno-fizycznych.
Szkoła może zgłosić tylko jeden projekt pracowni.
Złożone wnioski oceni jury konkursu, które weźmie pod uwagę:
pomysł na zagospodarowanie pracowni - wykorzystanie przestrzeni,
funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań,
różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz

zasadność ich zakupu. Nagrody
przyznawane będą w formie pieniężnej. Maksymalna wysokość na-

grody pieniężnej dla jednego laureata nie może przekroczyć 20 proc.
kosztu całkowitego wdrożenia jego
projektu pracowni i zarazem być
wyższa niż 7,5 tys. zł. Nagroda musi być przeznaczona na wdrożenie
nagrodzonego projektu pracowni
w roku szkolnym 2020/2021. Zgłoszenia szkół na konkurs Zielona
Pracownia - Projekt będą przyjmowane są do 14 lutego. Zaplanowa-

no, że zostanie on rozstrzygnięty
do 16 marca.
Przypomnijmy, że w poprzednich edycjach konkursu „Zielona
Pracownia”, organizowanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach, po kilkadziesiąt tysięcy złotych dotacji
na stworzenie własnej pracowni
przyrodniczej, dostało już kilka zabrzańskich podstawówek. 
/KW/

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

