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XI  konkurs ekologiczny  
dla szkół i przedszkoli  

 „Szanuj energię, chroń klimat”  
 

- edycja 2021 - 
Temat przewodni:  

70-lecie połączenia Bielska i Białej  

Foto: Paweł Sowa/UM w Bielsku-Białej 
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Plan SEAP 

Projekt ENGAGE          kampania promocyjno-edukacyjna 

Struktura  

nauczycieli-koordynatorów 

Prośrodowiskowe  

projekty                   

i programy 
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Nagrody i wyróżnienia 
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Konkurs  

„Szanuj energię, chroń klimat” 
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IDEA KONKURSU EKOLOGICZNEGO  
„SZANUJ ENERGIĘ, CHROŃ KLIMAT” 

2015 r.  Rozpoczęcie współpracy Zakładu Gospodarki Odpadami S.A.                                                                                    
z ówczesnym Biurem Zarządzania Energią w zakresie edukacji ekologicznej 
 w ramach Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii 

 Wspólnych 7 edycji kampanii promocyjno-edukacyjnej  
 „Bielsko-Biała chroni klimat” 

Partner 

 2017-2020 r.   ok. 5 500 uczniów szkół podstawowych i przedszkoli biorących 
udział zajęciach edukacyjnych realizowanych  przez ZGO S.A. 

2018  2019 / 2020  2019 / 2020  

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA – 
nauka poprzez zabawę w jaki sposób dbać  
o środowisko ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki 
odpadami: segregacja odpadów, nauka nawyków 
proekologicznych zmierzających do zmniejszenia wytwarzania 
odpadów w swoim otoczeniu, itp… 

   2017-2019 r.  ok. 7 000 uczniów uczestniczących w Beskidzkim Festiwalu Dobrej 
Energii, którego ZGO S.A. było partnerem  (również w części warsztatowej) 
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XI EDYCJA KAMPANII  
PROMOCYJNO-EDUKACYJNEJ  

„BIELSKO-BIAŁA CHRONI KLIMAT” 2021 

Z okazji jubileuszu 70-lecia połączenia Bielska i Białej,                  
Urząd Miejski w Bielsku-Białej wraz z Partnerami przygotował 
okolicznościową edycję wieloletniej kampanii promocyjno-
edukacyjnej „Bielsko-Biała chroni klimat”, złożoną z dwóch 
filarów: 
 
1. Międzyszkolna Grywalizacja na platformie internetowej 

WWW.EKOBIELSZCZANIN.PL 
  

2. Konkurs „SZANUJ ENERGIĘ, CHROŃ KLIMAT” – 
indywidualne lub grupowe prace uczniów szkół 
podstawowych, ponadpodstawowych oraz przedszkoli 

7 

http://www.ekobielszczanin.pl/


MIĘDZYSZKOLNA GRYWALIZACJA       
miejskich szkół podstawowych 

WWW.EKOBIELSZCZANIN.PL 

Twórca i partner kategorii:  
Urząd Miejski w Bielsku-Białej oraz  

Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej 

FILAR 1 
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To działanie na platformie internetowej www.ekobielszczanin.pl , z wykorzystaniem mechanizmów 
zaczerpniętych z gier komputerowych.  
 
Grywalizacja  EKOBIELSZCZANIN  ma na celu przyswojenie wiedzy dotyczącej gospodarki odpadami 
oraz sprawdzenie jej w „misjach” czyli zadaniach do wykonania. To także kształtowanie postaw 
ekologicznych. A wszystko „wpisane” w scenerię naszego miasta. 
 
Rywalizacja odbywa się na poziomie indywidualnym oraz międzyszkolnym – uczestnicy zdobywają 
punkty indywidualnie dla siebie, ale również dla swoich szkół. Do wygrania są: 
 
RANKING SZKOLNY    RANKING INDYWIDULANY 
I miejsce 15 000 zł     Atrakcyjne nagrody rzeczowe dla 20 najlepszych 
II miejsce 10 000 zł    uczestników 
III miejsce 5 000 zł 

GRYWALIZACJA?  Co to takiego? 
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GRYWALIZACJA?  Jak to działa? 
Początkowe kroki uczestnika: 
 
1. Logowanie do platformy – podanie adresu 

e-mail,  
2. Aktywacja linka, który zostanie wysłany na 

podany adres e-mail,  
3. Ustawienia hasła, 
4. Zadanie startowe – uczestnik musi zapoznać 

się z zasadami obsługi grywalizacji,  
5. Wybór szkoły, do której uczęszcza.  
 
W ten sposób: 
 Aktywuje się pierwsza misja zlokalizowana 

na mapie przy pomniku Bolka i Lolka dot. 
kategorii - Metale i tworzywa sztuczne  

 Aby przejść do kolejnej misji należy przejść 
(zakończyć) całą poprzednią misję. 
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Grywalizacja Ekobielszczanin.pl  to: 
 
 Łącznie 10 misji do przejścia  

 Od 8 marca dostępne będą 3 misje 

 Po 3 tygodniach udostępnimy kolejną misję (4) 

 Następnie co tydzień będą dostępne kolejne 
misje  (5-10) 

 Edukacyjna gra karciana dot. prawidłowej 
segregacji odpadów – dostępna przez cały czas 

 Album 70-lecie Bielska-Białej 

 Zakończenie i podliczenie punktów 31.05.2021 

 

GRYWALIZACJA?  Jak to działa? 
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Każda misja składa się z kilku zadań do wykonania:  
 

 Zapoznanie się z treściami edukacyjnymi     

 Obejrzenie krótkiego filmu edukacyjnego/ komiksu lub bajki 

 Wykonanie zadania – Podjęcie wyzwania – dodatkowe 
zadanie, za które uczestnik otrzymuje ekstra punkty 

 Sprawdzenie zdobytej wiedzy  

PRZYKŁADOWE ZADANIE PRZYKŁADOWE WYZWANIE 

Jak zbudowana jest misja? 
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Zakończenie misji powoduje nie tylko odblokowanie kolejnej misji, 
ale także odkrycie „wirtualnej kartki”  w  albumie uczestnika.                  
W ten sposób po zakończonych misjach  uczestnik tworzy album                
z ciekawostkami dotyczącymi miejsc w Bielsku-Białej, w których 
toczą się misje grywalizacji. W albumie znajdują się zdjęcia 
archiwalne oraz aktualne tych miejsc. 

Dodatkowo 
Przez cały czas trwania 
grywalizacji, niezależnie od 
tempa odblokowywania 
misji, dostępna jest wirtualna 
gra karciana,  w której można 
na bieżąco sprawdzać wiedzę 
dotyczącą segregacji 
odpadów. 

Jak zbudowana jest misja? 
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Przewodnikiem po misjach jest znana 
dzieciom i młodzieży …  

Kontakt w sprawie grywalizacji:  

 Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Gospodarki Odpadami: 

     Joanna Bojczuk, tel. 33 4701 259, e-mail: j.bojczuk@um.bielsko.pl 
 

  ZGO S.A. Bielsko-Biała 

     Joanna Siwek-Drużba, tel. 33 829 75 90 w. 30, e-mail: jsiwek@zgo.bielsko.pl  

     Katarzyna Olek, tel. 33 829 75 90 w. 61, e-mail:  kolek@zgo.bielsko.pl 
 

 Wsparcie techniczne:  contact@gamfi.support 

UWAGA! Szkoły podstawowe mogą wziąć udział w I i w II filarze 
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„Powiedz mi, a zapomnę. Naucz mnie, może zapamiętam. 

Zaangażuj mnie, to się nauczę. "- Benjamin Franklin 

Konkurs „Szanuj energię, chroń klimat”– edycja 2021  
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Organizator: 
Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

FILAR 2 

Konkurs „Szanuj energię, chroń klimat”– edycja 2021  

Filar 2  składa się z pięciu kategorii: 

A        przedszkola 
B1      szkoła podstawowa klasy 1-3 
B2      szkoła podstawowa klasy 4-6 
B3      szkoła podstawowa klasy 7-8 
C        szkoła ponadpodstawowa  

Partnerzy: 
Zakład Gospodarki Odpadami S.A.  

Kino Helios Bielsko-Biała 
Leroy Merlin Bielsko-Biała S.A. i Flojamo 

AQUA S.A. Bielsko-Biała 
PK Therma Sp. z o.o.  

Befaszczot Sp z o.o., Bezalin S.A., PPG Cieszyn S.A. 
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Kategoria dla przedszkoli 

Twórca i sponsor kategorii:  
Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

Temat: Komiks „Bielski i Biała ratują miasto”  
czyli przedszkolaki na tropie ekologii  
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Temat: Komiks „Bielski i Biała ratują miasto”  
czyli przedszkolaki na tropie ekologii  

Kategoria dla przedszkoli 

Wymagania:  album powinien zawierać: 
 informacje o przeprowadzonych zajęciach wewnętrznych/zewnętrznych na bazie komiksu   
 zdjęcia z wycieczek do min. 3 miejsc opisanych w komiksie  
  zdjęcia/skany rysunków dzieci, wykonanych na bazie zajęć dydaktycznych 

przeprowadzonych przez nauczyciela lub zaproszonych ekspertów (jeśli  warunki 
epidemiologiczne pozwolą), 

zdjęcia pamiątek związanych z miejscami ujętymi w komiksie, odwiedzanymi lub 
omawianymi podczas zajęć, zdjęcia z przedstawień, akcji czy wydarzeń opartych                                   
na treści komiksu itp.  

Przedszkole jako uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 pracę konkursową.               
Praca w wersji elektronicznej lub papierowej dostarczana do Wydziału Ochrony Środowiska            
i  Energii wraz z wymaganym formularzem zgłoszenia do 31.05.2021 r.  

Twórca i sponsor kategorii: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

Praca konkursowa:  album dokumentujący zaangażowanie przedszkolaków w poznanie 

przygód   głównych bohaterów ekologicznego komiksu pt. „Bielski i Biała ratują miasto”. 

Kontakt w sprawie  kategorii oraz 
otrzymania komiksu:  

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, 
Wydział  Ochrony Środowiska              
i Energii  

Katarzyna Kordas, tel. 33/4971708,  
e-mail: k.kordas@um.bielsko.pl  

Laureaci  w tej 
kategorii otrzymają 
bony zakupowe                 
lub nagrody 
rzeczowe. 
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Partner i sponsor kategorii: Kino Helios Bielsko-Biała 

Kategoria dla szkół podstawowych: klasy 1 – 3 

Temat: Ratuj planetę w swoim mieście 

Kategoria dla szkół ponadpodstawowych 

Temat: „W starym kinie” czyli film o ekologii  
                  w historii mojego miasta - retrospekcja 

oraz 
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Praca konkursowa: plakat filmowy promujący ochronę  środowiska i klimatu 

Kategoria dla szkół podstawowych: klasy 1 – 3 

Temat: Ratuj planetę w swoim mieście 

Partner i sponsor nagród: Kino Helios Bielsko-Biała oraz Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

Zwycięzcy otrzymają  atrakcyjne nagrody rzeczowe 

Praca  może być zainspirowana pytaniem: Co Ty i Twoi bliscy możecie zrobić dla ratowania przyrody w 
Twoim mieście? Zorganizuj misję ratunkową, udokumentuj działania pracą plastyczną. 

Wymagania:  

praca plastyczna, płaska , orientacja pozioma, format A3, technika dowolna, wykonana indywidualnie  
uczeń jako uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę, a szkoła może wytypować dowolną liczbę                          

prac konkursowych  
prace należy przekazać w wersji papierowej wraz z formularzem zgłoszenia do Wydziału Ochrony 

Środowiska i Energii do  31.05.2021 r. 

20 



Praca konkursowa: krótki film pt.: „Ekologia w moim mieście”  
 

Kategoria dla szkół ponadpodstawowych 

Temat: „W starym kinie” czyli film o ekologii w historii mojego miasta - retrospekcja 

Partner i sponsor nagród: Kino Helios Bielsko-Biała oraz Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

Zadaniem uczestników jest stworzenie filmu o tematyce związanej z takimi dziedzinami jak: ochrona 
środowiska i klimatu, oszczędzanie energii i wody, elektromobilność, recykling itp. w ujęciu historycznym.                
Do przygotowania filmu mogą posłużyć archiwalne materiały zdjęciowe lub filmowe dotyczące działań 
mających charakter prośrodowiskowy na terenie Bielska i Białej. Co wcześniej oraz w połączonym mieście 
zmieniło się na lepsze, a czego zaniechano w aspekcie rozwiązań dobrych dla środowiska naturalnego i życia 
mieszkańców? Zapytaj starsze pokolenie o pamiątki z ubiegłego stulecia. 

Wymagania:   

film w formacie.mp4 lub .wmv., czas trwania – maksymalnie 3 minuty  
 praca wykonana indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie 3  osoby)  
 uczeń/zespół uczniowski jako uczestnik może zgłosić 1 pracę konkursową, a szkoła dowolną liczbę prac 
prace należy dostarczyć na płytce CD/DVD lub na pendrive wraz z formularzem zgłoszenia do Wydziału 

Ochrony Środowiska i Energii do dnia 31.05.2021 r. 

Laureaci konkursu w tej kategorii otrzymają bony zakupowe lub nagrody rzeczowe. 21 



Partner i sponsor kategorii: AQUA S.A. Bielsko-Biała 

Temat: Woda w moim mieście 

Kategoria dla szkół podstawowych: klasy 1 – 3 
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Temat: Woda w moim mieście 

Kategoria dla szkół podstawowych: klasy 1 – 3 

Partner i sponsor kategorii:  AQUA S.A. Bielsko-Biała 

Można skorzystać z 3 krótkich filmów edukacyjnych  https://www.aqua.com.pl/content/filmy-edukacyjne   
oraz  komiksów tematycznych pt.: Odkrycia Detektywa Kropelki, dostępnych pod tym linkiem: 
https://www.aqua.com.pl/sites/default/files/przygody-detektywa-kropelki.pdf,  
Wersja papierowa  dostępna u pracownika AQUA S.A. :                                                                                        
Renata Bednarska, tel. 33/828 0276 , e-mail: renata.bednarska@aqua.com.pl 

Wszystkie dzieci 
wyróżnione 

w konkursie otrzymają 
upominki, a zwycięzcy 

nagrody rzeczowe. 

Praca konkursowa: plakat filmowy promujący ochronę  środowiska i klimatu 

Wymagania:  

praca plastyczna, płaska , orientacja pozioma, format A3, technika dowolna, wykonana indywidualnie  
uczeń jako uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę, a szkoła może wytypować dowolną liczbę                          

prac konkursowych  
prace należy przekazać w wersji papierowej wraz z formularzem zgłoszenia do Wydziału Ochrony 

Środowiska i Energii do  31.05.2021 r. 

Praca może być inspirowana pytaniami: (jedno do wyboru):  
Ile wody jest na Ziemi? W jaki sposób woda krąży w przyrodzie?  
Skąd się bierze woda w Twoim domu?  Jak ważna jest woda dla człowieka i przyrody? 
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Sponsor kategorii:  Leroy Merlin Bielsko-Biała S.A. 
Partner merytoryczny kategorii: Flojamo 
Partnerzy wspierający: Befaszczot Sp z o.o., Bezalin S.A., PPG Cieszyn S.A. 
 

Temat:  Bogactwo odpadów czyli zbuduj coś z niczego 
                    chroniąc wspólne środowisko w naszym mieście 

Kategoria dla szkół podstawowych: klasy 4 – 6 
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Temat:  Bogactwo odpadów czyli zbuduj coś z niczego  chroniąc wspólne środowisko w naszym mieście 

Kategoria dla szkół podstawowych: klasy 4 – 6 

Sponsor kategorii:  Leroy Merlin Bielsko-Biała S.A. 
Partner kategorii:    Flojamo 

Praca konkursowa:  przedmiot użytku codziennego (szkoła, dom) wykonany                                       
z materiałów odpadowych, które zwyczajowo trafiłyby do kosza. 

Wymagania:  
praca wykonana indywidualnie; technika dowolna; do konkursu należy zgłosić 4 zdjęcia przedmiotu (plik .jpg) lub krótki 
(max 1 minut) filmik prezentujący jego walory  (plik .mp4 lub .wmv) oraz krótki opis jego funkcjonalności.  
Uczeń jako uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę, a szkoła może wytypować dowolną liczbę prac konkursowych. 
Pracę w ww. formie należy dostarczyć na płytce CD/DVD lub na pendrive wraz z formularzem zgłoszenia do Wydziału 
Ochrony Środowiska i Energii do dnia 31.05.2021. 

Pomoc w realizacji pracy konkursowej  
 film edukacyjny on-line  (10’), zrealizowany przez Flojamo  i Leroy Merlin, dostępny na stronie www.miastodobrejenergii.pl 
  pakiet materiałów warsztatowych dla chętnych uczniów: zestaw pędzli, 3 kolory farb, sznurek – do wykonania pracy                

pokazanej na filmie. 

Kontakt w sprawie materiałów warsztatowych:   FloJaMo Janusz Florysiak,   
tel. 603 370 855 , e-mail: janusz.florysiak@flojamo.com , www.flojamo.com  

Laureaci konkursu 
w tej kategorii 
otrzymają bony 
zakupowe lub 
nagrody 
rzeczowe. 
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Twórca i sponsor kategorii:   
Zakład Gospodarki Odpadami S.A.  

w Bielsku-Białej 

Temat: „Moje miasto w ZGOdzie ze środowiskiem” 
 

Kategoria dla szkół podstawowych: klasy 7 – 8 
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Etap I 

 Przygotowaniem do konkursu mogą być zajęcia on- line 
przygotowane przez pracownika działu edukacji ekologicznej 
ZGO S.A. 

 Każdemu nauczycielowi, który będzie chciał skorzystać z tej 
formy zajęć, zostanie przesłany link z prezentacją do pobrania  
i możliwością wyświetlenia jej na lekcji. 

 Zajęcia można potraktować również jako wstęp                              
do Grywalizacji „Ekobielszczanin”. 

 Prezentacja, będzie dotyczyła podstawowych zasad segregacji odpadów oraz kształtowania prawidłowych 
zachowań proekologicznych, związanych z ograniczeniem wytwarzania odpadów w swoim środowisku. Wszystkie 
treści edukacyjne „wpisane” będą w architekturę miasta – tematem konkursu jest bowiem „Moje miasto                           
w ZGOdzie ze środowiskiem”. Przewodnikiem będzie znana  z działań edukacyjnych Mrówka, która opowie,             
co należy zrobić, aby posprzątać to miasteczko i zapobiec powstawaniu odpadów. 

 Do każdej placówki, która zgłosi się do konkursu zostaną dostarczone materiały edukacyjne w postaci komiksów 
„Jak Mrówka walczyła z mitami dotyczącymi segregacji odpadów”. 

27 



Praca konkursowa: komiks ukazujący w jaki sposób można żyć w zgodzie ze środowiskiem we 
własnym mieście (ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z gospodarką odpadami) 

Wymagania: praca plastyczna indywidualna lub grupowa (max 3 osoby) w dowolnej technice 
analogowej lub cyfrowej, format A3, min. 4 okna dialogowe, min. 2 strony komiksu. Dopuszcza się 
możliwość korzystania z programów on line do tworzenia komiksów. Pracę konkursową w wersji 
elektronicznej (plik .jpg) lub papierowej, należy dostarczyć do Wydziału Ochrony Środowiska i Energii 
UM w Bielsku-Białej, wraz z wymaganym formularzem zgłoszenia do dnia 31.05.2021 r. 

Kontakt z działem edukacji ekologicznej ZGO S.A.: 
Joanna Siwek-Drużba, tel.: 33/8297590 wew. 30, e-mail: jsiwek@zgo.bielsko.pl 
Katarzyna Olek, tel.: tel.: 33/8297590 wew. 61, e-mail: kolek@zgo.bielsko.pl  

Etap II 

Laureaci konkursu w tej kategorii otrzymają bony zakupowe lub nagrody rzeczowe. 
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Propozycje dodatkowych zajęć 
dla szkół podstawowych i przedszkoli  

Przedsiębiorstwo Komunalne  
Therma Sp z o.o. 

 Zakład Gospodarki Odpadami S.A.  
w Bielsku-Białej 
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Propozycje dodatkowych zajęć dla przedszkoli 

Forma: zajęcia w przedszkolu w oparciu o bajkę – prowadzi pracownik PK Therma 

Chętnym przedszkolom, jeśli sytuacja epidemiologiczna pozwoli, Przedsiębiorstwo 
Komunalne Therma Sp z o.o. proponuje wizytę eksperta w placówce  i przeprowadzenie 
zajęć edukacyjnych na podstawie bajki  „Czerwony Kapturek. Misja Czarny Smog”.                     
Wizyta zwieńczona będzie wspólnym zdjęciem i przekazaniem egzemplarzy bajek 
uczestniczącym w zajęciach dzieciom. 

Przedsiębiorstwo Komunalne Therma Sp z o.o. 

Bajkę w wersji elektronicznej można znaleźć pod linkiem: 
https://www.cieplosystemowe.pl/mieszkanie/cieplo-dla-dzieci/ 
Czas realizacji wizyt:  marzec 2021 – maj 2021.  
 
Kontakt w sprawie zapisów na wizyty: 
PK Therma Sp z o.o., Agnieszka Burda tel. 33/8128209,                                        
e-mail: aburda@therma.bielsko.pl  
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Propozycje dodatkowych zajęć  
dla szkół podstawowych klasy 1-3 

Przedsiębiorstwo Komunalne Therma Sp z o.o. 

Bajkę w wersji elektronicznej można znaleźć pod linkiem: 
https://www.cieplosystemowe.pl/mieszkanie/cieplo-dla-dzieci/ 
 
Kontakt w sprawie scenariuszy zajęć: 
PK Therma Sp. z o.o., Agnieszka Burda tel. 33/8128209,                                        
e-mail: aburda@therma.bielsko.pl  

 Forma: zajęcia w klasie w oparciu o scenariusze lekcji – prowadzi nauczyciel opiekun 

PK Therma Sp z o.o. dysponuje gotowymi scenariuszami lekcji edukacyjnych dla uczniów klas 
1-3 dotyczącymi tematyki antysmogowej i ciepła systemowego pt.: „Co to jest ciepło i skąd 
się bierze?”. Są one opracowane przy współpracy z Fundacją Montessori i oparte na bajkach 
wydanych w wersji elektronicznej i papierowej „Czerwony Kapturek w mieście” , „Czerwony 
Kapturek w mieście zimą” i „Czerwony Kapturek. Misja Czarny Smog”.  
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Zakład Gospodarki Odpadami S.A.  

w Bielsku-Białej 

Temat: „Moje miasto w ZGOdzie ze środowiskiem” 
 

Propozycja dodatkowych zajęć 
dla szkół podstawowych 
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 Propozycja dodatkowych zajęć (ekolekcji) ma formę  on-line.  
Są one przygotowane przez pracowników działu edukacji 
ekologicznej ZGO S.A. 

 Każdemu nauczycielowi, który będzie chciał skorzystać z tej 
formy zajęć, zostanie przesłany link z ekolekcją on-line w 
postaci prezentacji do pobrania i możliwością wyświetlenia jej 
na lekcji. 

 Zajęcia można potraktować również jako uzupełnienie do 
Grywalizacji Ekobielszczanin.pl  

 Ekolekcja, będzie dotyczyła podstawowych zasad segregacji odpadów oraz prawidłowych zachowań 
proekologicznych, związanych z ograniczeniem wytwarzania odpadów w swoim środowisku. Wszystkie 
treści edukacyjne „wpisane” będą w architekturę miasta –Przewodnikiem będzie znana  z działań 
edukacyjnych Mrówka, która opowie, co należy zrobić, aby posprzątać to miasteczko i zapobiec 
powstawaniu odpadów. 

 Do każdej placówki, która zgłosi się do konkursu zostaną dostarczone materiały edukacyjne, w postaci 
nowego komiksu „Jak Mrówka walczyła z mitami dotyczącymi segregacji odpadów”. 

Chętne szkoły proszone są o kontakt z ZGO S.A.: 

Joanna Siwek-Drużba, tel.: 33/8297590 wew. 30, e-mail: jsiwek@zgo.bielsko.pl 
Katarzyna Olek, tel.:33/8297590 wew. 61, e-mail: kolek@zgo.bielsko.pl  
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   OGÓLNY REGULAMIN konkurs 2021 

   Załącznik nr 1a:   ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY konkurs 2021 

   Załącznik nr 1b:   WARUNKI SZCZEGÓŁOWE konkurs 2021 

   Załącznik nr 2a:   KARTA ZGŁOSZENIA konkurs 2021_niepełnolet 

   Załącznik nr 2b:   KARTA ZGŁOSZENIA konkurs 2021_pełnolet 

   Załącznik nr 3:     FORMULARZ ZBIORCZY PRAC konkurs 2021 

   Załącznik nr 4:     OŚWIADCZENIE COVID-19 konkurs 2021 

 

                  dostępne na stronie www.miastodobrejenergii.pl  

DOKUMENTY KONKURSOWE:                                  
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     08.03.2021      start XI edycji konkursu 2021 

     31.05.2021     termin zakończenia konkursu Filar I  i  II  oraz  złożenia prac konkursowych                          

                                      w 5 kategoriach  (przedszkola, szkoły podstawowe i  ponadpodstawowe) 
 

22.06.2021       Gala finałowa konkursu w Teatrze Polskim  
                                     ogłoszenie wyników konkursu we wszystkich kategoriach i wręczenie nagród     

TERMINY KONKURSOWE:                                  
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System codziennego informowania  
placówek oświatowych i mieszkańców  

o jakości powietrza w Bielsku-Białej 
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Plansza informująca o jakości powietrza w Bielsku-Białej 
dla placówek oświatowych i budynków UM 

W plansze zostały wyposażone placówki 
oświatowe w Bielsku-Białej: 
  żłobki 
  przedszkola 
  szkoły 
  domy kultury 
  biblioteki 
  siedziba MZO 
  budynki Urzędu Miejskiego 
 

Każda z placówek otrzymała: 
• 1 egzemplarz planszy informacyjnej oraz 
• 2 komplety „buziek informacyjnych” wraz z zaczepkami 
mocującymi w celu umieszczania na planszy (1 raz 
dziennie).  
W sezonie grzewczym każda placówka otrzymuje w 
godzinach przedpołudniowych komunikat z Urzędu 
Miejskiego: Wydziału Ochrony Środowiska i Energii o 
obecnym stanie jakości powietrza i korzystając z buziek 
umieszcza taka informację na planszy 
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System codziennego informowania placówek oświatowych 
o jakości powietrza w Bielsku-Białej 

- wykorzystanie plansz informujących 
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Rozbudowa monitoringu jakości powietrza  
na terenie miasta Bielska-Białej 

Eko-Słupki AirSensor 

W 2019 i 2020 roku na terenie miasta Bielska-Białej zainstalowaliśmy 26 Eko-słupków. Dokonują one pomiarów 
stężenia pyłów zawieszonych PM1, PM2,5 i PM10 oraz dwutlenku siarki, ozonu i formaldehydów.                                                       
Eko-słupki sygnalizują jakość powietrza za pomocą koloru światła LED 
zgodnie z Polskim Indeksem Jakości Powietrza. 
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Rozbudowa monitoringu jakości powietrza  
na terenie miasta Bielska-Białej 
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Rozbudowa monitoringu jakości powietrza  
na terenie miasta Bielska-Białej 
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Czujniki jakości powietrza SYNGEOS 

W listopadzie 2019 r. zakończono prace nad rozbudową systemu monitoringu jakości powietrza SYNGEOS. 10 
stacjonarnych czujników jakości powietrza zamontowano na budynkach placówek oświatowych w 
następujących lokalizacjach: 

 
 Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Lipnicka 226 
 Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Karpacka 150 
 Szkoła Podstawowa nr 24, ul Żywiecka 239 
 Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Pocztowa 28 
 Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Złoty Potok 7 
 Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Wyzwolenia 343 
 Szkoła Podstawowa nr 29, ul. Czereśniowa 20 
 Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Zapłocie Duże 1 
 Szkoła Podstawowa nr 32, ul. Cieszyńska 393 
 Liceum nr III im. Stefana Żeromskiego, ul. Bohaterów Warszawy 20 
 

Rozbudowa monitoringu jakości powietrza  
na terenie miasta Bielska-Białej 
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Gdzie mogę sprawdzić informacje o jakości powietrza? 
Strona internetowa: https://panel.syngeos.pl  
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Dziękujemy za uwagę 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

Wydział Ochrony Środowiska i Energii 

Wydział Gospodarki Odpadami 

Zakład Gospodarki Odpadami S.A. 
 Bielsko-Biała  

oraz  
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