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Plastycznie o czystym powietrzu
Czarny dym o twarzy potwora, ludzka czaszka nabita chemicznymi wzorami substancji trujących, mocne i bezpośrednie hasła.
To niektóre pomysły zabrzańskich gimnazjalistów na zachęcenie mieszkańców do wspólnego działania na rzecz czystego
powietrza. Przedstawili je plastycznie na konkursie, który zorganizowało Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.
- Postawiliśmy przed gimnazjalistami trudne zadanie - pokazać
problemy niskiej emisji, czyli zanieczyszczenia powietrza pochodzącego ze spalania węgla i odpadów w piecach domowych, a równocześnie sprowokować do dyskusji
i zaproponować zmiany w sposobie ogrzewania budynków w Zabrzu, by poprawić jakość powietrza
i zdrowia mieszkańców. Na konkurs zgłoszono 48 prac. Wybór
najlepszych nie był prosty - mówił Grzegorz Czochara, zastępca
dyrektora ds. rozwoju Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
Wygrała praca Jonatana Poeche.
- Przestawiałem obraz, w którym
czarny dym z kominów roztacza
się nad okolicą. Dym przybiera
ludzką twarz, która jednak nie

ma oczu. Chciałem tym zasygnalizować, że mieszkańcy nie widzą lub nie zwracają uwagi na to,
co ich truje – mówił nam Jonatan,
podczas gali wręczenia nagród.
Przyznał, że pomysł na pracę nie
przyszedł mu do głowy od razu,
powstawał podczas rysowania krajobrazu. W nagrodę Jonatan otrzymał nowoczesnego laptopa.
Podobny pomysł miała jego
szkolna koleżanka Wiktoria Drymlak, której praca zajęła trzecie miejsce. - Przedstawiałam, na zasadzie kontrastu, dwa dymy. Pierwszy intensywnie czarny, złowrogi,
o agresywnych rysach wychodzi
z komina domu, w którym działa przestarzały piec, gdzie spala
się śmieci i węgiel słabej jakości.
Z drugiego komina, połączonego
z nowoczesnym piecem, unosi się
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delikatny, prawie niewidoczny dym, o twarzy
kobiety – relacjonowała
Wiktoria. Jej pomysł nagrodzono tabletem.
Laureat drugiego miejsca, Jakub Nowakowski,
postawił na epatowanie chemicznymi wzorami, za którymi kryją się trujące i szkodliwe substancje. - Nazwy
niebezpiecznych związków, które trafiają do atmosfery zastąpiłem ich
chemicznymi symbolami. Wszystkie umieściłem na tle czarnej, ludzkiej czaszki. W miejsca
oczu umieściłem zdjęcia zanieczyszczonych
miejsc. Wszystko to,
co widzimy i wdychamy, znajduje się w naszym organizmie. Pow i n n iśmy to sobie
Laureaci konkursu plastycznego | Fot. K. Włodarczyk.
uświadomić – tłumaczył Jakub. W nagrodę otrzymał ry przy ul. 3 Maja. Wystawa będzie
notebooka.
czynna do 13 maja, zwiedzanie
Wszystkie prace gimnazjalistów, bezpłatne dla wszystkich.
które zgłoszono na konkurs, można
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo
zobaczyć na wysta- Energetyki Cieplnej od kilku lat
wie w Mło- prowadzi edukacyjne akcje dla
d z ież ow y m dzieci i młodzieży, uświadamiająDomu Kultu- ce jak ważne dla zdrowia jest ogra-

niczenie niskiej emisji w naszym
mieście. Poprzednie były kierowane do przedszkolaków i uczniów
młodszych klas szkoły podstawowej. To pierwszy konkurs edukacyjny, który zorganizowano dla gimnazjalistów.
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Prezenty za wiedzę o segregacji
Zapraszamy do udziału w ekologicznej zabawie, związanej z segregacją odpadów. Wystarczy drogą mailową, na adres: redakcja@nowinyzabrzanskie.pl, wysłać odpowiedź
na pytanie: Gdzie wyrzucić stary, podarty tapczan?
Pierwszych dwóch czytelników, którzy udzielą prawidłowej odpowiedzi, obdarujemy zestawem upominków, przygotowanych przez Centrum Handlowe „Platan”. A zestaw
jest atrakcyjny, bo w ekologicznej torbie znajduje się ceramiczny kubek z pokrywką, elegancki notatnik, pendrive oraz power bank.
Laureatów poinformujemy drogą mailową, a po odbiór prezentów zaprosimy do naszej redakcji, z dowodem tożsamości i bieżącym wydaniem Nowin Zabrzańskich. /KW/

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

