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Pejzaże w zgodzie z naturą
Piękno krajobrazu,
ciekawostki z natury,
ujęcia z życia roślin i
zwierząt. Takie zadanie
postawiliśmy naszym
czytelnikom, zachęcając
do udziału w naszej
fotograficznej zabawie.

J

edno ze zdjęć, z sielankowym widokiem pasącej się krowy, przysłała
nam pani Agnieszka, opisując, że zrobiła je będąc na wakacjach w okolicach
Mszany Dolnej. Kolejne nadesłała pani
Joanna i zatytułowała „Kiedy natura łączy się z architekturą”. Takie bowiem
połączenie zauważyła podczas wakacji w hiszpańskim Lloret de Mar. „Osamotnioną opuncję na skale” zauważył
i utrwalił na fotografii pan Sebastian.
A ostatnie, czwarte zdjęcie, jest ciekawostką z życia roślin, ukazuje malowniczo poplątane gałęzie.
Dla czterech autorów opublikowanych obok zdjęć mamy drobne upominki, przekazane nam przez Biuro Podróży
Speed Travel. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do naszej redakcji, z dowodem tożsamości i bieżącym wydaniem
Nowin Zabrzańskich.

Hasioki na medal!
Wciąż trwa nasza fotograficzna zabawa,
promująca estetyczne, ale przede wszystkim
uporządkowane miejsce śmietnikowe, bez
walających się obok rupieci. Wszak w gruncie
rzeczy tak powinny wyglądać wszystkie śmietniki
w całym mieście. Chcemy promować takie
pozytywne przykłady.

Hulajnoga na jubileusz rajdu po Rokitnicy
Hulajnoga dla dziesięcioletniego uczestnika z okazji dziesiątej edycji Rajdu
Rowerowego, organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Rokitnicy.

O

bok publikujemy zdjęcie uporządkowanego stanowiska
śmietnikowego, które do naszej
redakcji nadesłała pani Wioletta. Zrobiła je obok supermarketu przy ul. gen. de Gaulle’a. - Jest
czysto, a obok znajduje się plac
zabaw dla dzieci - dodała w komentarzu. Autorkę nagradzamy
drobnym upominkiem!
Czekamy na zdjęcia czytelników,
którzy podobne, dobre przykłady zauważyli w najbliższej okolicy. Autorów ciekawych ujęć nagrodzimy
drobnym upominkiem. Zdjęcia, wraz

T
z opisem, można nadsyłać na adres: redakcja@nowinyzabrzanskie.
pl. Wybrane zaprezentujemy w kolejnym wydaniu „Życia w harmonii”.
Zapraszamy!
/KW/

aka była nagroda specjalna
rajdu i zarazem niesamowita
niespodzianka dla obdarowanego. - Postanowiliśmy wyróżnić
osobę, która ma dokładnie tyle
samo lat co nasz rajd – relacjonowała nam Stanisława Mikulak,
inicjatorka i jedna z organizatorek imprezy.

Rajd od lat na swoich wiernych
uczestników. Komplet medali ma m.in.
pan Marcel z Helenki. - Jeżdżę na ponad 30 - letnim rowerze, bez nowoczesnych udogodnień. Codziennie,
niemal przez cały rok, przemierzam
na czterech kółkach kilka kilometrów.
Cieszę się, że jestem w dobrej kondycji
- mówił pan Marcel, senior rywalizacji.

Trasa tegorocznego rajdu biegła
ścieżkami rowerowymi m.in. dookoła
zabrzańskiej strefy ekonomicznej. Tradycyjnie na zakończenie dla wszystkich uczestników były pamiątkowe
medale i słodki poczęstunek, a dla
dzieci i młodzieży oraz najliczniejszych rodzin nagrody. 
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