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Stawiają na staw, Rokitnicę i pracę społeczną
To miejsce, zdaniem Kartelu Kulturalnego zasługuje na regularne sprzątanie. Nawet jeśli cykliczne akcje mogą niektórym
przypominać wysiłki Syzyfa. Bo wokół rokitnickiego stawu od kilku lat jest tak: jedni śmiecą, a inni porządkują.
Najbliższa edycja Wstaw się za Stawem będzie się w sobotę, 28 kwietnia.
- Sprzątanie rozpoczniemy
o godz. 14.00, ale wcześnie,
bo o godz. 12.00 zapraszamy wszystkich, także dzieci na wycieczkę rowerową
po Rokitnicy. Dzielnica ma
wiele atutów, naszym zdaniem więcej niż inne. U nas
są stalowe domy na zabytkowym, robotniczym osiedlu
Ballestrema, a teren w pobliżu stawu zajmował kiedyś średniowieczny gródek.
Mamy co pokazywać i oglądać. Wycieczka zakończy się
około 14.00 – wyjaśniają organizatorzy.
Staw zasługuje na sprzątanie nie tylko dlatego,
że to miejsce z długą, udokumentowaną historycznie przeszłością.
Kilkadziesiąt lat temu był centrum
rekreacyjnym dzielnicy: z kajakami, przystanią, punktem gastronomicznym. Teraz też się nim staje,

przy okazji Wstaw się za Stawem. Będziemy nie tylko sprzątać, choć
to nasz główny cel. Nie chcemy narzekać na indolencję innych, więc
sami zakasujemy rękawy i przy
pomocy kilku instytucji usunie-

my wszystko, co nie potrzebne. Najważniejsze, czyli worki na segregowane śmieci
i te zmieszane oraz kontenery dostaniemy od FCC Polska.
W tym roku naszymi partnerami będą także OSP Wieszowa, herbaciarnia Czajnik,
ZBM–TBS i jak zawsze Nadleśnictwo Brynek. W czasie
poprzednich edycji, w kulminacyjnym, frekwencyjnym
punkcie była nas około setka,
a w ciągu całego dnia prawie
300 osób. Dla dzieci zawsze
mamy atrakcyjne zabawy, dorośli w chwili odpoczynku też
nie będą się nudzić – wyjaśnia
Przemysław Grygiel.
Kartel Kulturalny stawia nie tyko
na rokitnicki staw, ale przede wszystkim na pracę społeczną w najbliższej
okolicy. – Nie narzekamy, że inni
śmiecą, a my sprzątamy. Nie chodzi
o to, by działać i wytykać innym nie-

róbstwo lub niewłaściwe zachowania. Cieszy nas, że tak dużo osób
włącza się w nasze akcje, że w atrakcyjny sposób spędzają z nami czas.
W sprzątaniu okolicy doszliśmy
już do dużej wprawy. Ostatni nasz
sukces to uporządkowanie terenu
wokół Filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tam najczęściej się

spotykamy, tam organizujemy spotkania „Rokita czyta”. W ten sposób
zyskaliśmy ogródek i zamierzamy
go wykorzystać do naszych celów.
Po uporządkowaniu wygląda pięknie. W przyszłości zadbamy także
o jego ogrodzenie – mówi Przemysław Grygiel.
MARZENA PIECHOWICZ-GRUDA

Ciepłe spojrzenie na Zabrze
Sadzonki
za elektrośmieci
Elektrośmieci można wymienić na sadzonki drzew,
ufundowane przez Nadleśnictwo Katowice. Akcja jest
zorganizowana przez Muzeum Górnictwa Węglowego,
w ramach tegorocznego Tygodnia Ziemi.

Z

biórkę zaplanowano
na najbliższy piątek,
27 kwietnia, w godzinach: 10.00 - 14.00, na terenie pomiędzy budynkami hali „Pogoń” a Łaźnią Łańcuszkową, przy
ul. Wolności 406 - 408.
Czego można się pozbyć? Pralek, lodówek,
starych odbiorników radiowych i telewizyjnych,
komputerów, monitorów,
telefonów, baterii, zepsutych odkurzaczy, grzejników, suszarek czy lokówek, okablowania. Ale
uwaga, nie będą przyjmowane świetlówki i tonery.
/KW/

Już można nadsyłać zdjęcia na ekologiczny konkurs fotograficzny,
zatytułowany „Ciepłe spojrzenie na Zabrze”, który po raz drugi organizuje
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.
Cel konkursu?

Pokazanie, że Zabrze jest miastem ciekawym, mającym swoją historię, ciągle
rozwijającym się, a przede wszystkim
miastem zielonym, gdzie dba się o środowisko i jakość życia.

Kto może w nim wziąć udział?

Poprzednie zbiórki elektrośmieci cieszyły się zainteresowaniem
zabrzan. Najbliższa już w piątek, 27 kwietnia. | Fot. K. Włodarczyk.

Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców Zabrza (osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział za zgodą
rodziców lub opiekunów prawnych).
Konkursowe fotografie, maksymalnie
trzy, w formacie JPG, o wymiarach nie
mniejszych niż 1200x1600 pikseli i minimum 300 dpi, w plikach nieprzekraczających 5 MB, wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, należy nadsyłać
na adres: marketing@zpec.pl w formie
załączników do listu elektronicznego
(wiadomość należy zatytułować Konkurs fotograficzny - Ciepłe spojrzenie
na Zabrze), bądź dostarczyć pocztą lub
osobiście na płycie CD lub DVD, do siedziby spółki ZPEC przy ul. J.W. Goethego 3 (czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 14.30).

Jedno z nagrodzonych zdjęć ubiegłorocznego konkursu, który pod tym samym hasłem „Ciepłe
spojrzenie na Zabrze, zorganizował ZPEC. Autorem zdjęcia jest Sebastian Wątor. | arch. ZPEC

Nagrody i terminy

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, główną jest tablet. Każdy z uczestników, którego praca zostanie nagrodzona i wyróżniona otrzyma dodatkowo zestaw gadżetów ZPEC Sp. z o.o.
Zdjęcia można już nadsyłać, ostatni termin to 11 maja. Oceni je komi-

sja. Ogłoszenie wyników zaplanowano na 15 maja, a wręczenie nagród
odbędzie się trzy dni później, 18 maja. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć
na stronie www.zpec.pl, w zakładce
„akcja ekologiczna”.

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

