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KONKURS DLA DZIECI

PRZYRODA W OBIEKTYWIE CZYTELNIKÓW

Prace o czystym powietrzu Zimowity jesienią
„Tak dla czystego powietrza” to nazwa konkursu plastycznego, dla uczniów szkół
podstawowych i świetlic środowiskowych. Dla autorów najlepszych prac są nagrody rzeczowe.

- Celem konkursu jest szeroko
pojęta edukacja ekologiczna dzieci
i młodzieży poprzez rozwój umiejętności plastycznych, zwrócenie
uwagi na piękno otaczającej nas
przyrody, popularyzowanie wiedzy o funduszach unijnych wykorzystywanych na ochronę środowiska, w tym czystego powietrza,
a także promocja Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
– informuje organizator, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Zainteresowani udziałem uczniowie z podstawówek i podopieczni
świetlic środowiskowych, swój pomysł mogą przedstawić w dowolnej
technice plastycznej na kartce, blejtramie itp., ale wyłącznie w formacie
A3 (inne wymiary nie będą podlegały ocenie). - Praca konkursowa musi
być tematycznie związana z przyrodą, ze zmianami jakie zaszły lub
powinny zajść w otoczeniu uczniów,
dzięki środkom Unii Europejskiej,
wykorzystanym na ochronę środowiska, w tym na ochronę powietrza
– napisano w regulaminie konkursu.
Prace ocenione zostaną w pięciu
kategoriach wiekowych ( 6-7 lat, 8-9
lat, 10-11 lat, 12-13 lat, 14- 15 lat).
Jurorzy nagrodzą po cztery w każdej kategorii, przyznają też wyróżnienie. Dla autorów nagrodzonych
i wyróżnionych prac są nagrody
rzeczowe.
- Każda praca musi być podpisana na odwrocie przez autora (imię
i nazwisko, klasa, adres szkoły /
świetlicy). Należy do niej dołączyć
zgłoszenie zawierające dane adresowe (załącznik nr 1 do regulami-

Kwiaty o tej porze
roku? A tak. Wrzesień
i październik to czas,
kiedy zakwitają zimowity. To jedne z niewielu roślin, które kwitną
na początku jesieni,
bo żyją zupełnie innym cyklem, niż więk-

szość roślin. Są łudząco
podobne do krokusów,
ale kwiaty mają o wiele
większe. Te ciekawe rośliny w swoim jesiennym
ogrodzie uwieczniła pani
Anna i przesłała do naszej redakcji. Gratulujemy
i dziękujemy!

ODPADY KOMUNALNE

Telefony w sprawie śmieci
Przedstawiamy numery telefonów w sprawach
związanych z odbiorem odpadów komunalnych w Zabrzu:

nu, do pobrania ze strony internetowej katowickiego funduszu). - Praca
musi być wykonana samodzielnie.
Każda placówka (szkoła podstawowa, świetlica środowiskowa) może
zgłosić do konkursu maksymalnie
3 prace w każdej z kategorii wiekowej. W przypadku zgłoszenia większej liczby, w ramach danej kategorii, zgłoszone przez placówkę prace
w tej kategorii nie będą podlegać
ocenie. Na karcie zgłoszeniowej należy zaznaczyć przez kogo zgłaszana
jest praca dziecka – czytamy w regulaminie.
Termin nadsyłania prac to 13 listo-

pada 2020 roku, do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do WFOŚiGW
w Katowicach), na adres organizatora (ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice) z dopiskiem „Konkurs plastyczny”. Te przesłane po terminie
nie będą brały udziału. Ogłoszenie
wyników i wręczenie nagród nastąpi do końca grudnia 2020 r.
Osobą odpowiedzialną za organizację
tego konkursu plastycznego, ze strony
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, jest Małgorzata Gałuszka, tel.
32 6032 398, e-mail: m.galuszka@wfosigw.katowice.pl.
/KW/

1. Punkt Obsługi Klienta, firma ALBA, ul. Krasińskiego 2A, tel.: 32 793
71 91 adres mailowy: bok.zabrze@
alba.com.pl kontakt dla klientów:
www.alba.com.pl/ebok
2. Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi UM Zabrze ul.
Powstańców Śl. 5-7, tel. (32) 37 33
480, adres e-mail: sekretariat_gok@
um.zabrze.pl
a) ZGŁOSZENIA I INTERWENCJE
w sprawie niewłaściwego świadczenia usługi: tel.: (32) 37 33 578
lub 551.
b) INFORMACJE DOTYCZĄCE
OPŁAT (np. nadpłaty, zaległości,
zarachowania wpłat itp.): tel.: (32)
37 33 489.
c) INFORMACJE DOTYCZĄCE DEKLARACJI:
- osoby fizyczne (zabudowa jednoro-

dzinna): tel. (32) 37 33 400 lub 401
- osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: tel. (32) 37 33 400 lub 401.
Od niemal miesiąca wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w naszym mieście zajmuje
się nowa firma. Obecnie to Alba, poprzednio przez wiele lat była to spółka
FCC Polska.

ABC SEGREGACJI DOMOWYCH ODPADÓW

KOMUNIKATY ZE STRONY KATOWICKIEGO WFOŚIGW

Dotacje na wymianę kopciucha
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na
swojej internetowej stronie zamieścił następującą informację:
„Nawet 37 tys. zł dotacji na wymianę kopciucha i termomodernizację domu mogą otrzymać osoby
o najniższych dochodach w ramach
drugiej części programu „Czyste Powietrze” 2.0. Konieczne będzie wydawane przez gminę zaświadczenie
o dochodach. Za obsługę wniosku
gminy mogą otrzymać nawet 100 zł
refundacji. Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach rozpoczął 21

października 2020 r. przyjmowanie
wniosków.
- Program Czyste Powietrze cieszy się w województwie śląskim
ogromnym zainteresowaniem. Pokazał to zarówno sukces wakacyjnego Mobilnego Biura, które z ekspertami Funduszu objeżdżało gminy naszego regionu, ale także ponad
22 tysiące złożonych od początku
Programu wniosków na łączną kwotę około 342 mln zł. Jesteśmy prze-

konani, że uruchomienie drugiej
części Programu spowoduje jeszcze większe zainteresowanie, dzięki
czemu wyeliminowanych zostanie
jeszcze więcej starych kopciuchów,
zatruwających nasze środowisko –
tłumaczy Tomasz Bednarek, prezes
WFOŚiGW w Katowicach, w informacji zamieszczonej na stronie katowickiego funduszu.
Pełna treść tego komunikatu na:
www.wfosigw.katowice.pl

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