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Załącznik nr 1b 

 

Warunki szczegółowe konkursu  

 „Szanuj energię, chroń klimat” - edycja 2021 

Temat przewodni: 70-lecie połączenia Bielska i Białej  

 

Z okazji jubileuszu 70-ciolecia połączenia Bielska i Białej Urząd Miejski w Bielsku-Białej organizuje 
okolicznościowy konkurs ekologiczny, którego celem jest przybliżenie tematyki środowiska naturalnego, jako 
ważnego elementu strategii połączonych miast. Motyw przewodni konkursu dedykowanego środowisku 
oświatowemu ma zwrócić uwagę na wspólne dobro połączonych miast jakim są zasoby przyrody, z których 
jako mieszkańcy korzystamy. Czy wszyscy wiemy jak o nie dbać? 
Konkurs zbudowany jest z dwóch filarów:  

  I –  grywalizacja szkół podstawowych na platformie internetowej 

II –  indywidualne lub zespołowe prace uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek 
przedszkolnych  

Filar I  
wprowadza możliwość grywalizacji, czyli działania na platformie internetowej o nazwie 
www.Ekobielszczanin.pl, nakierowanego na zmianę zachowania użytkowników przy użyciu mechanizmów 
zaczerpniętych z gier komputerowych. Gracze będą mogli odbyć wirtualną podróż po Bielsku-Białej, 
zdobywając wiedzę i rozwiązując zadania związane z gospodarką odpadami. Uczestnicy gry dowiedzą się np. 
co to jest i jak powstaje kompost, czym jest idea Zero Waste, co zrobić z odpadami wielkogabarytowymi, 
czym jest PSZOK, ale przede wszystkim – po co i jak segregować odpady. Na każdym etapie gry, po 
przyswojeniu solidnej wiedzy, będzie można zdobywać punkty za prawidłowe rozwiązanie zadań.  
Grywalizacja ma na celu kształtowanie postaw ekologicznych oraz wytworzenie przyjaznych środowisku 
nawyków już od najmłodszych lat. Dzieci i młodzież, realizując poszczególne misje w różnych punktach 
wirtualnego Bielska-Białej, nauczą się prawidłowej segregacji odpadów oraz unikania ich generowania. 
Z okazji jubileuszu 70-lecia połączenia Bielska i Białej pojawi się także edukacja historyczna w postaci zdjęć 
i ciekawostek, dotyczących każdego odwiedzonego podczas misji punktu.  
Nagrody w konkursie będą przyznane zarówno 3 szkołom z najlepszym wynikiem oraz z największą liczbą 
uczestniczących uczniów, jak i  najlepszym uczestnikom indywidualnym.  

Filar II  
polega na wykonaniu prac konkursowych o różnorodnych formach wyrazu, opisanych szczegółowo w każdej 
kategorii. Prace powinny posiadać następujące walory: 

 edukacyjny – uczy oszczędzania energii, ochrony środowiska naturalnego, gospodarowania odpadami, 
ponownego wykorzystywania materiałów już zużytych, prośrodowiskowego stylu życia, 

 estetyczny – jest wykonana starannie, z dbałością o dopracowanie szczegółów; wywołuje wrażenie ładu i 
piękna. 

Filar II  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  

Szkoły podstawowe mogą wziąć udział zarówno w I, jak i w II  filarze konkursu. 

http://www.ekobielszczanin.pl/
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Terminy konkursowe w obu filarach: 

08.03.2021 –   start edycji konkursu 

31.05.2021  –  zakończenie konkursu oraz termin złożenia prac konkursowych  

22.06.2021  –  ogłoszenie wyników konkursu we wszystkich kategoriach i uroczysty finał w Teatrze Polskim. 

 
Organizator: 
Urząd Miejski w Bielsku-Białej 
Wydział Ochrony Środowiska i Energii ( Filar II) oraz Wydział Gospodarki Odpadami (Filar I) 
pl. Ratuszowy 5-6,  Bielsko-Biała, tel. 33 / 4971 708 oraz 4701 259   
strona internetowa: www.miastodobrejenergii.pl oraz www.czystemiasto.bielsko-biala.pl  
FB: www.facebook.com/MiastoDobrejEnergii  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.miastodobrejenergii.pl/
http://www.czystemiasto.bielsko-biala.pl/
http://www.facebook.com/MiastoDobrejEnergii
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 Filar I – grywalizacja szkół podstawowych 

 

Twórcy I filaru oraz sponsorzy nagród:  
Urząd Miejski w Bielsku-Białej  oraz Zakład Gospodarki Odpadami S.A. Bielsko-Biała  
 

Zasady udziału w grywalizacji: 

Grywalizacja dedykowana jest uczniom bielskich szkół podstawowych. Odbywa się na platformie 
internetowej o nazwie „Ekobielszczanin.pl”. Zadaniem uczestników jest przejście 10 misji dotyczących 
prawidłowego postępowania z odpadami oraz zebranie jak największej liczby punktów z każdego 
zadania i wyzwania. Cała gra będzie podzielona kilka etapów, które będą sukcesywnie dołączane do 
platformy grywalizacyjnej.  

Uczestnik grywalizacji będzie logował się na ww. platformie poprzez podanie adresu e-mail oraz wyboru 
szkoły, do której uczęszcza. Liczba punktów uzyskana podczas przebytych misji będzie się automatycznie 
zapisywała na serwerach twórcy gry. 

Nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach:  

 pierwsza kategoria to kategoria dla szkół: nagrodzone będą szkoły, których największa liczba 
uczniów, z jak najlepszym wynikiem ukończy grywalizację (I miejsce – 15 tys. złotych, II miejsce – 
10 tys. zł., III miejsce – 5 tys. zł); 

 druga kategoria to kategoria indywidualna dla uczestników rywalizacji; uczestnicy, którzy 
uzyskali największą ilość punktów otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.  

 

 

 

 

 

 

Kontakt w sprawie grywalizacji:  

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 

 

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Gospodarki Odpadami: 

Joanna Bojczuk, tel. 33 4701 259, e-mail: j.bojczuk@um.bielsko.pl 
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Filar II – kategorie dla przedszkoli oraz  

dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
 

  Kategoria konkursowa A  
    Przedszkola 
 

Twórca i sponsor: Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

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

Praca konkursowa: album dokumentujący zaangażowanie przedszkolaków w poznanie przygód głównych 

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

Wymagania: 
Album powinien zawierać informacje o przeprowadzonych zajęciach wewnętrznych/zewnętrznych na bazie 
komiksu (jakiego typu zajęcia, kto uczestniczył, kto prowadził, a jeśli będzie to możliwe - w okresie obostrzeń 
epidemiologicznych - 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, 
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. Pracę konkursową w wersji 
elektronicznej lub papierowej należy dostarczyć do Wydziału Ochrony Środowiska i Energii wraz z wymaganym 
formularzem zgłoszenia do 31.05.2021 r.  
Komiks do pobrania w Wydziale Ochrony Środowiska i Energii – kontakt z Katarzyną Kordas, tel. 33/4971 708. 
 
Zajęcia dydaktyczne mogą być wzbogacone filmami znalezionymi w Internecie o miejscach opisanych w komiksie: 
Szyndzielnia – platforma widokowa, EC1, Teatr Polski, Dworzec Kolejowy, Stara Fabryka, Cygański Las, plac Bolka 
i Lolka przed Galerią Sfera II, pomnik Reksia, krzywy mostek nad Białą, Kamienica pod Żabami, Zamek Sułkowskich, 
Zapora Wapienica, Plac św. Mikołaja i Katedra, Ratusz, Błonia. 

Komisja konkursowa oceni i wybierze 3 najlepsze prace. Zwycięska praca zostanie udostępniona na stronie 
internetowej www.miastodobrejenergii.pl,  

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

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Propozycja zajęć  dodatkowych: (brak możliwości realizacji zajęć on-line) 

          Instytucja prowadząca: PK Therma Sp z o.o. 

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. 
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 t el. 33/812 82 09, e-mail: aburda@therma.bielsko.pl  

 
 
 
 
 

http://www.miastodobrejenergii.pl/
https://www.cieplosystemowe.pl/mieszkanie/cieplo-dla-dzieci/
https://www.cieplosystemowe.pl/mieszkanie/cieplo-dla-dzieci/
mailto:aburda@therma.bielsko.pl
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Kategoria konkursowa  B1 

Szkoły podstawowe: klasy 1 – 3 
 

UWAGA - jeśli placówka startuje w więcej niż jednej kategorii konkursowej wypełnia formularz zbiorczy prac dla 

każdej kategorii osobno. Nadesłane prace są wynikiem wewnętrznej selekcji szkoły. 

Praca konkursowa: 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 do Wydziału Ochrony Środowiska i Energii w wersji papierowej 
do  31.05.2021 r. 

Do wyboru dwa tematy pracy plastycznej 

        Temat I: Ratuj planetę w swoim mieście.  

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

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

Komisja konkursowa z udziałem pracowników Kina Helios oceni i wybierze najlepsze prace. Wszystkie dzieci 
wyróżnione w konkursie otrzymają upominki, a zwycięzcy nagrody rzeczowe. 

 

II.  Temat: Woda w moim mieście. 

Partner i sponsor nagród: AQUA Bielsko-Biała S.A. oraz Urząd Miejski w Bielsku-Białej 

Praca inspirowana pytaniami: (jedno do wyboru przez dziecko uczestniczące w konkursie) 

 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? 

Zaleca się, aby wykonanie pracy konkursowej poprzedzone było obejrzeniem przez uczestniczące dzieci 3 krótkich 
filmów edukacyjnych, znajdujących się na stronie AQUA  S.A. https://www.aqua.com.pl/content/filmy-edukacyjne. 
Komisja konkursowa z udziałem pracowników AQUA S.A. oceni i wyłoni najlepsze prace. Wszystkie dzieci 
wyróżnione w konkursie otrzymają upominki, a zwycięzcy nagrody rzeczowe. 
AQUA S.A. dysponuje tematycznymi komiksami pt.: Odkrycia Detektywa Kropelki, które można przekazać 
uczestniczącym w konkursie dzieciom. Wersja elektroniczna dostępna pod tym linkiem: 
https://www.aqua.com.pl/sites/default/files/przygody-detektywa-kropelki.pdf, a papierowa u pracowników 
AQUA S.A. – kontakt poniżej. 

Jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli szkoła może skorzystać z wsparcia merytorycznego pracowników 
AQUA Bielsko-Biała S.A., którzy przeprowadzą  bezpłatne zajęcia grupowe na terenie szkoły z użyciem 
nowoczesnych materiałów dydaktycznych. 
 
Kontakt w sprawie zapisów na zajęcia: 
AQUA Bielsko-Biała S.A., Renata Bednarska, tel. 33/828 02 76 , e-mail: renata.bednarska@aqua.com.pl 

------------------------------------------- 

 

 

https://www.aqua.com.pl/content/filmy-edukacyjne
https://www.aqua.com.pl/sites/default/files/przygody-detektywa-kropelki.pdf
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Propozycja zajęć  dodatkowych:  

        1)  Zajęcia on-line 

          Instytucja prowadząca: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. Bielsko-Biała  

ZGO S.A. proponuje przeprowadzenie lekcji tematycznych on-line, które dotyczyłyby prawidłowej segregacji 
odpadów oraz zachowań proekologicznych dążących do zmniejszenia produkcji odpadów w swoim otoczeniu.  
Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną, zajęcia, które do tej pory odbywały się poprzez obecność edukatora w 
placówce szkolnej, zostają przeniesione do świata wirtualnego, w którym uczestnicy poznają zasady prawidłowej 
segregacji oraz dowiadują się, że mimo młodego wieku, mają wpływ na to, co dzieje się w ich środowisku. Dzięki 
takim zajęciom uczniowie odkryją, że dbanie o otoczenie nie jest wcale takie trudne, wystarczy kilka prostych 
zasad. Posłuży temu „przeniesienie się”, oczywiście w sferze wirtualnej, do ekologicznego miasteczka, gdzie 
przewodnikiem będzie znana już z działań edukacyjnych Mrówka. Opowie ona co należy zrobić, aby to ekologiczne 
miasteczko posprzątać, lub zapobiec powstawaniu odpadów. 
 
Zajęcia te można traktować jako dodatkowe propozycje uzupełniające lekcje dotyczące segregacji odpadów 
i ekologii jak również jako wstęp do wzięcia udziału w grywalizacji międzyszkolnej „Ekobielszczanin.pl”. Każdy 
uczeń szkoły podstawowej może wziąć udział w tej grze zdobywając punkty nie tylko indywidualnie, ale również na 
konto swojej szkoły, zdobywając tym samym cenne nagrody. 
 
Zajęcia będą odbywały się w następujący sposób: do placówki szkolnej zostaną dostarczone wcześniej materiały 
edukacyjne w postaci m.in. komiksów. Dodatkowo nauczycielowi zostanie przesłany link z prezentacją do 
pobrania. Ze strony nauczyciela konieczne jest jedynie zapewnienie sali z rzutnikiem, nagłośnieniem oraz 
dostępem do Internetu. Zajęcia on-line trwają ok 30 min. 
 

  
 

Chętne szkoły proszone są o kontakt z ZGO:  

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 

 

         2)  Zajęcia w klasie w oparciu o scenariusze lekcji – prowadzi nauczyciel opiekun 

Przedsiębiorstwo Komunalne 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”.  
Bajki w wersji elektronicznej można znaleźć pod linkiem: https://www.cieplosystemowe.pl/mieszkanie/cieplo-dla-
dzieci/ 
 
Kontakt w sprawie otrzymania scenariuszy lekcji:   
PK Therma Sp z o.o., Agnieszka Burda t el. 33/812 82 09, e-mail: aburda@therma.bielsko.pl  

 

 

 

 

 
Przypominamy, że praca konkursowa zgłaszana jest na formularzu zbiorczym prac (załącznik nr 3), a każdy 
uczestnik na karcie zgłoszenia wraz z oświadczeniem (załącznik nr 2). 

mailto:jsiwek@zgo.bielsko.pl
mailto:kolek@zgo.bielsko.pl
https://www.cieplosystemowe.pl/mieszkanie/cieplo-dla-dzieci/
https://www.cieplosystemowe.pl/mieszkanie/cieplo-dla-dzieci/
mailto:aburda@therma.bielsko.pl
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Kategoria konkursowa: B2  

Szkoły podstawowe: klasy 4 – 6 

UWAGA - jeśli placówka startuje w więcej niż jednej kategorii konkursowej wypełnia  formularz zbiorczy prac dla 
każdej kategorii osobno. Nadesłane prace są wynikiem wewnętrznej selekcji szkoły. 

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

Partner i sponsor nagród: Leroy Merlin Bielsko-Biała oraz Urząd Miejski w Bielsku-Białej,                                                

Prowadzenie merytoryczne:  firma 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 wraz z formularzem zgłoszenia do Wydziału Ochrony Środowiska i Energii do 
dnia 31.05.2021. 

Laureaci konkursu w tej kategorii otrzymają bony zakupowe lub nagrody rzeczowe. 
 
Warsztaty tematyczne: (możliwość realizacji zajęć w szkole w sytuacji zniesienia obostrzeń epidemiologicznych). 

Cel warsztatów: uświadomienie młodym osobom jak ważna jest segregacja odpadów u źródła i ponowne  ich 
wykorzystanie w postaci nadania drugiego życia. Ma to bezpośredni wpływ ekonomiczny i środowiskowy na nasze 
miasto. Ważne jest wprowadzenie pojęcia zrównoważonej konsumpcji, która zakłada najpierw wykorzystanie 
posiadanych zasobów, a w ostateczności zakup nowych materiałów.  

W obecnej sytuacji epidemiologicznej pomoc w realizacji pracy konkursowej może stanowić film edukacyjny               
on-line trwający ok. 10 minut, zrealizowany przez pracowników Flojamo we 
współpracy z Leroy Merlin. Film będzie dostępny na stronie 
www.miastodobrejenergii.pl, Może z niego skorzystać uczeń samodzielnie lub wielu 
uczniów w trakcie wspólnych zajęć on-line zorganizowanych przez nauczyciela.  
Chętni do udziału w konkursie uczniowie wyposażeni zostaną w pakiet materiałów 
warsztatowych, które zostaną przygotowane do odbioru w skrytce danej szkoły w 
siedzibie Centrum Usług Wspólnych (dawny Miejski Zarząd Oświaty) po uprzednim 
zgłoszeniu udziału tych osób przez szkołę. Uczniowie proszeni są o przygotowanie 
małych pojemniczków na farbę o pojemności nie większej niż 60 ml (najlepiej słoiczek 

z zakrętką po przecierze pomidorowym - zdjęcie obok). Do dyspozycji są 3 kolory farby, więc można przygotować 
po 3 słoiczki. Warsztaty zakończone byłoby indywidualną pracą ucznia w postaci przedmiotu codziennego użytku 
wykonanego z odpadów.  

Pakiet materiałów warsztatowych dla uczniów chętnych do wzięcia udziału w konkursie ufundowały firmy 
z Bielska-Białej: Bezalin S.A. oraz Befaszczot Sp. z o.o., a także PPG Polifarb Cieszyn S.A. 

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

 

http://www.miastodobrejenergii.pl/
mailto:janusz.florysiak@flojamo.com
http://www.flojamo.com/
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Propozycja zajęć  dodatkowych (możliwość realizacji zajęć on-line) 

 
1) Instytucja prowadząca: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. Bielsko-Biała  

 

ZGO S.A. proponuje przeprowadzenie lekcji tematycznych on-line, które dotyczyłyby prawidłowej segregacji 
odpadów oraz zachowań proekologicznych dążących do zmniejszenia produkcji odpadów w swoim otoczeniu.  
 
Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną, zajęcia, które do tej pory odbywały się poprzez obecność edukatora w 
placówce szkolnej, zostają przeniesione do świata wirtualnego, w którym uczestnicy poznają zasady prawidłowej 
segregacji oraz dowiadują się, że mimo młodego wieku, mają wpływ na to, co dzieje się w ich środowisku. Dzięki 
takim zajęciom uczniowie odkryją, że dbanie o otoczenie nie jest wcale takie trudne, wystarczy kilka prostych 
zasad. Posłuży temu „przeniesienie się”, oczywiście w sferze wirtualnej, do ekologicznego miasteczka, gdzie 
przewodnikiem będzie znana już z działań edukacyjnych Mrówka. Opowie ona co należy zrobić, aby to ekologiczne 
miasteczko posprzątać, lub zapobiec powstawaniu odpadów. 
 
Zajęcia te można traktować jako dodatkowe propozycje uzupełniające lekcje dotyczące segregacji odpadów i 
ekologii jak również jako wstęp do wzięcia udziału w grywalizacji międzyszkolnej „Ekobielszczanin.pl”. Każdy uczeń 
szkoły podstawowej może wziąć udział w tej grze zdobywając punkty nie tylko indywidualnie, ale również na konto 
swojej szkoły, zdobywając tym samym cenne nagrody. 
 
Zajęcia będą odbywały się w następujący sposób: do placówki szkolnej zostaną dostarczone wcześniej materiały 
edukacyjne w postaci m.in. komiksów. Dodatkowo nauczycielowi zostanie przesłany link link z prezentacją do 
pobrania. Ze strony nauczyciela konieczne jest jedynie zapewnienie sali z rzutnikiem oraz dostępem do Internetu. 
Zajęcia on-line trwają ok. 30 min. 
 

 
  
 

Chętne szkoły proszone są o kontakt z ZGO:  

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przypominamy, że praca konkursowa zgłaszana jest na formularzu zbiorczym prac (załącznik nr 3), a każdy 
uczestnik na karcie zgłoszenia wraz z oświadczeniem (załącznik nr 2). 

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:jsiwek@zgo.bielsko.pl
mailto:kolek@zgo.bielsko.pl
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Kategoria konkursowa: B3 

 Szkoły podstawowe: klasy 7 – 8 

UWAGA - jeśli placówka startuje w więcej niż jednej kategorii konkursowej wypełnia formularz zbiorczy prac dla 
każdej kategorii osobno. Nadesłane prace są wynikiem wewnętrznej selekcji szkoły. 

Temat: Zaprojektuj komiks „Moje miasto w ZGOdzie ze środowiskiem” 

Twórca i sponsor nagród: Zakład Gospodarki Odpadami S.A. Bielsko-Biała  

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

Wymagania: plastyczna praca indywidualna lub zespołowa (max 3 osoby) w dowolnej technice analogowej lub 
cyfrowej, format A3, min. 4 okna dialogowe, min. dwie strony komiksu. Pracę konkursową w wersji elektronicznej 
(plik.jpg) lub papierowej należy dostarczyć do Wydziału Ochrony Środowiska i Energii wraz z wymaganym 
formularzem zgłoszenia do dnia 31.05.2021. Uczeń lub zespół jako uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 
1 pracę konkursową, a szkoła dowolną liczbę prac. 

Komisja konkursowa, z pracownikami ZGO w składzie, oceni i wybierze 3 najlepsze prace. Zwycięska praca zostanie 
udostępniona na stronie internetowej www.zgo.bielsko.pl oraz www.miastodobrejenergii.pl, jak również może być 
wykorzystywana w trakcie zajęć edukacyjnych prowadzonych przez ZGO. 

Laureaci konkursu w tej kategorii otrzymają bony zakupowe lub nagrody rzeczowe. 
 
Zajęcia tematyczne:  

Przygotowanie merytoryczne do konkursu  stanowią warsztaty on-line , które dotyczą prawidłowej segregacji 
odpadów oraz zachowań proekologicznych, dążących do zmniejszenia produkcji odpadów w swoim otoczeniu. 
Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną, zajęcia, które do tej pory odbywały się poprzez obecność edukatora 
w placówce szkolnej, zostają przeniesione do świata wirtualnego, w którym uczestnicy poznają zasady 
prawidłowej segregacji oraz dowiadują się, że mimo młodego wieku, mają wpływ na to, co dzieje się w ich 
środowisku. Dzięki takim zajęciom uczniowie odkryją, że dbanie o otoczenie nie jest wcale takie trudne, wystarczy 
kilka prostych zasad. Posłuży temu „przeniesienie się”, oczywiście w sferze wirtualnej, do ekologicznego 
miasteczka, gdzie przewodnikiem będzie znana już z działań edukacyjnych Mrówka. Opowie ona co należy zrobić, 
aby to ekologiczne miasteczko posprzątać, lub zapobiec powstawaniu odpadów. 
Zajęcia te można traktować również jako wstęp do wzięcia udziału w grywalizacji międzyszkolnej 
„Ekobielszczanin.pl”. Każdy uczeń szkoły podstawowej może wziąć udział w tej grze zdobywając punkty nie tylko 
na swoje konto, ale również na konto swojej szkoły, wygrywając tym samym cenne nagrody.  

Zajęcia będą odbywały się w następujący sposób: do placówki szkolnej zostaną dostarczone wcześniej materiały 
edukacyjne w postaci m.in. komiksów. Dodatkowo nauczycielowi zostanie przesłany link z prezentacją do 
pobrania. Ze strony nauczyciela konieczne jest jedynie zapewnienie sali z rzutnikiem oraz dostępem do Internetu. 
Zajęcie on-line trwają ok. 30 min. 
  

 

Chętne szkoły proszone są o kontakt z ZGO:  

Joanna Siwek-Drużba tel. 33/8297590 w. 30,  e-mail: 
jsiwek@zgo.bielsko.pl 

Katarzyna Olek tel. 33/8297590 w. 61, e-mail: kolek@zgo.bielsko.pl 
 

 
Przypominamy, że praca konkursowa zgłaszana jest na formularzu zbiorczym prac (załącznik nr 3), a każdy 
uczestnik na karcie zgłoszenia wraz z oświadczeniem (załącznik nr 2). 

 
 
 
 

http://www.zgo.bielsko.pl/
http://www.miastodobrejenergii.pl/
mailto:jsiwek@zgo.bielsko.pl
mailto:kolek@zgo.bielsko.pl
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Kategoria konkursowa: C. Szkoły ponadpodstawowe  

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 

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

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 wraz z formularzem 
zgłoszenia do Wydziału Ochrony Środowiska i Energii do dnia 31.05.2021 r. 
 
Komisja konkursowa z udziałem pracowników Kina Helios oceni i wybierze 3 najlepsze prace. Przewiduje się 
przyznanie wyróżnień. Filmy nagrodzone lub wyróżnione zostaną umieszczone na stronie Organizatora 
www.miastodobrejenergii.pl. 

Laureaci konkursu w tej kategorii otrzymają bony zakupowe lub nagrody rzeczowe. 
 
Przypominamy, że praca konkursowa zgłaszana jest na formularzu zbiorczym prac (załącznik nr 3), a każdy 
uczestnik na karcie zgłoszenia wraz z oświadczeniem (załącznik nr 2). 
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