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2019

na warsztaty
Zielona terapia Tysiące
i konferencje
Konkurs pt. „Wspólnie o FE”

Zbudowali drewniane hotele i domki m.in. dla pszczół, biedronek, motyli
oraz budki lęgowe dla ptaków i wiewiórek. Zasadzili ponad 100 sztuk drzew
i krzewów i bylin. To efekt akcji ekologicznej, którą 3 kwietnia zorganizowano
w Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu.

Ekologiczna akcja sadzenia drzew i krzewów w Zabrzańskim Centrum Edukacji i Rehabilitacji. | Fot. arch. Klub Gaja.

Hasło kwietniowej, ekologicznej
imprezy brzmiało „Dla Ziemi, ludzi i przyrody”. Zabrzańskie Centrum zorganizowało ją we współpracy z Klubem Gaja, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi.
Uczestnikami warsztatów edukacyjnych były dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, nauczyciele, edukatorzy Klubu Gaja oraz goście. - Pod kierunkiem edukatorów
Klubu Gaja nasi wychowankowie samodzielnie zbudowali z drewnianych
elementów hotele i domki dla dzikich
owadów zapylających - pszczół murarek, biedronek, złotooków, a także
motyli oraz budki lęgowe dla ptaków
i wiewiórek. Zostaną one wkrótce zamontowane w przyszkolnym ogrodzie.
W ramach akcji wspólnie posadzili-

- Nasi wychowankowie, mimo szeregu trudności rozwojowych i edukacyjnych, chętnie i aktywnie działają na rzecz ochrony środowiska oraz
klimatu. Biorą udział w ogólnopolskich programach, akcjach i konkursach ekologicznych. Na co dzień dzieci
i młodzież w ramach zajęć hortiterapii,
czyli „zielonej terapii” spędzają czas
na świeżym powietrzu, poznają śro-

Posadziliśmy m.in.:
pęcherznice kalinolistne,
hortensje, rododendrony,
tawuły, wiciokrzewy, jodły
i budleje, zwane motylimi
krzewami.
dowisko przyrodnicze i warunki życia
roślin w poszczególnych porach roku,
uprawiają ogródek warzywny, obserwują proces produkcji roślin ogrodniczych, uczą się, jak dbać o rośliny
i wykonują sezonowe prace ogrodnicze. W sposób praktyczny zdobywa-

N

awet 20 tys. zł na organizację m.in. spotkań, konferencji,
warsztatów, szkoleń na tematy funduszowe lub innych wydarzeń informacyjno - promocyjnych można otrzymać w konkursie ofert pt. „Wspólnie
o Funduszach Europejskich”. Konkurs
niedawno ogłosiło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Mogą w nim wziąć udział organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy i władze miejskie, które chcą promować najciekawsze inicjatywy lokalne dotyczące Funduszy
Europejskich. Co ważne, wydarzenia
muszą zostać zrealizowane do końca
października 2019 r.
Wnioskować można o wsparcie
w wysokości do 20 tys. zł i przeznaczyć je na organizację np. spotkań,
konferencji, warsztatów, czy szkoleń

na tematy funduszowe lub innych wydarzeń informacyjno-promocyjnych.
Będzie można też liczyć na wsparcie
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju:
bezpłatne udostępnienie publikacji,
broszur tematycznych czy rollupów.
Oferty można składać w dwóch turach: I tura - termin do 15 kwietnia
br., II tura - termin od 3 czerwca do 24
czerwca br. W wersji elektronicznej
(zgodnie z załączonym Formularzem
Ofertowym) na adres: promocja@miir.
gov.pl z dopiskiem Konkurs „Wspólnie
o FE” – I tura 2019.
Więcej informacji pod linkiem:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
strony/o-funduszach/promocja/
wspolpraca-z-mediami-i-partneramispoleczno-gospodarczymi/rusza-konkurs-wspolnie-o-funduszacheuropejskich/

XXVI Tydzień Ziemi

Czy człowiek to
zagrożony gatunek?
ją podstawową wiedzę o otaczającej
przyrodzie, kształtują właściwe postawy wobec świata roślin i zwierząt,
nabywają proste umiejętności pracy
w ogrodzie oraz uczą się postaw proekologicznych, m.in. segregują odpady, oszczędzają wodę i energię, zbierają makulaturę – wyjaśnia Małgorzata
Dyl, nauczyciel z Centrum Edukacji
i Rehabilitacji, a zarazem inicjatorka akcji.

Fotograficzna zabawa w harmonii z naturą

Uroki wiosny w obiektywie
P

ierwsze oznaki wiosny w przyrodzie, ciekawostki z natury o tej porze roku, ujęcia z życia zwierząt - na takie m.in. zdjęcia czekamy. Dla
autorów najciekawszych (wybierzemy cztery) mamy drobne upominki.
Zdjęcia, wraz z opisem, można nadsyłać na adres: redakcja@nowinyzabrzanskie.pl. Wybrane zaprezentujemy w naszym cyklicznym dodatku
ekologicznym, zatytułowanym „Życie w harmonii”, które ukaże się 23
maja. Zapraszamy!

śmy ponad 100 sztuk drzew, krzewów,
pnączy i bylin, m.in.: pęcherznice kalinolistne, hortensje, rododendrony,
tawuły, wiciokrzewy, jodły i budleje,
zwane motylimi krzewami - wyjaśnia
Małgorzat Dyl.
Partnerem wydarzenia był C&A Foundation. Projekt dostał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. 
/KW/

Tydzień Ziemi trwać będzie w Zabrzu od 24 do 30 kwietnia. Zaplanowano wiele ekologicznych imprez zawodów sportowych, akcji
edukacyjnych. Wykład inaugurujący pt. „Czy powinniśmy obawiać
się sztucznej inteligencji?” wygłosi
Tomasz Rożek. Posłuchać go będzie
można 24 kwietnia, w Łaźni Łańcuszkowej, od godz. 13.00.
- Hasło przewodnie obecnej edycji: „Człowiek – zagrożony gatunek?” wskazuje na różnorakie zagrożenia dla ludzkości, których
przyczyną często jesteśmy my sami
– poprzez nasze nawyki, niewiedzę
i brak odpowiedniej świadomości,
biedę, ale także chciwość, pogoń
za zyskiem, obojętność, niepohamowany konsumpcjonizm, ucieczkę w światy nierzeczywiste. Zatem
obecny Tydzień Ziemi będzie swego
rodzaju przeglądem różnorakich zagrożeń dla naszego gatunku - w konsekwencji jednak niebezpiecznych
dla całego środowiska przyrodniczego. Chcemy nie tylko diagnozować stan istniejący, ale również

wskazywać dobre praktyki i działania, drogi przezwyciężania różnych
zagrożeń, szczególnie, te w których
każdy z nas może uczestniczyć –
deklarują organizatorzy: Muzeum
Górnictwa Węglowego oraz Urząd
Miasta Zabrze.
Szczegółowy harmonogram Tygodnia Ziemi przedstawimy w kolejnym wydaniu „Życia w Harmonii”.

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

