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Drzewa dla klimatu Niska emisja na plakat
Ekologiczny, antysmogowy konkurs plastyczny

„Drzewa dla klimatu” to hasło 17. edycji Święta Drzewa, ekologicznej akcji
organizowanej przez Klub Gaja, którego celem jest sadzenie i ochrona drzew
w celu łagodzenia skutków zmian klimatu i zachowania różnorodności
biologicznej. Po raz piąty do akcji włączyły się dzieci i młodzież
z niepełnosprawnością intelektualną z Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu.

Do 4 listopada przedłużono termin nadsyłania
prac plastycznych, dotyczących problemu
smogu, a także promujących ograniczenie
niskiej emisji. Konkurs pt „Ciepłe spojrzenie
na Zabrze przyszłości” organizuje Zabrzańskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

W

arto dodać, że na zwycięzców
czekają atrakcyjne nagrody.
Główną jest tablet.
Konkurs ma promować ekologiczny
styl życia, który wpłynie na poprawię jakość życia i zdrowia mieszkańców. Mogą w nim wziąć udział wszyscy uczniowie i mieszkańcy Zabrza. Zostaną oni
podzieleni na dwie kategorie: w pierwszej dzieci z podstawówek, a w drugiej
- uczniowie szkół ponadpodstawowych
i dorośli mieszkańcy naszego miasta.
Prace rysunkowe muszą być wykonane w formacie A4 lub A3, w układzie poziomym lub pionowym, kredkami ołówkowymi, świecowymi, pastelami, mazakami, ołówkiem lub
węglem. Te wykonane inną techniką, nie będą brały udziału w konkursie. Czasu jest niewiele. Rysunki wraz
z wypełnioną kartą zgłoszenia, należy dostarczyć najpóźniej do 4 listopada, do siedziby ZPEC Sp. z o.o. przy

ul. J.W. Goethego 3 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30
do 14.30). Praca musi być podpisana,
na jej odwrocie należy podać imię,
nazwisko, rok urodzenia, a w przypadku uczestników niepełnoletnich
także numer i nazwę szkoły autora
pracy oraz numer telefonu rodziców
lub opiekunów prawnych.
Konkursowe prace oceni komisja.
Zwróci szczególną uwagę na te, które
będą dotyczyły problemu „niskiej emisji”, a także na oryginalność i pomysł.

Na zwycięzców czekają
atrakcyjne nagrody. Główną,
w obu kategoriach, jest tablet.
Szczegółowy regulamin konkursu
oraz formularz zgłoszeniowy można
znaleźć na stronie www.zpec.pl, w zakładce „akcja ekologiczna”.

Ekologiczne zajęcia w Centrum Edukacji i Rehabilitacji. | Fot. M. Dyl.

T

ym razem wychowankowie, razem z Karoliną Janecką, doktorantką w Instytucie Botaniki i Ekologii Krajobrazu na Uniwersytecie
w Greifswaldzie w Niemczech, posadzili drzewa owocowe w ogrodzie placówki oraz uczestniczyli
w warsztatach z dendrochronologii
i odkrywali tajemnice, jakie kryją
w sobie drzewa. Na koniec działali twórczo i wykonywali „drzewa
z recyklingu”.
- Posadzony w czasie tej akcji
orzech włoski został dopisany
do naszego licznika zasadzonych
roślin w tym roku. A wynik jest
imponujący – to ponad 120 roślin.
Największą ilość drzew posadziliśmy w kwietniu br., w ramach akcji ekologicznej „Dla Ziemi, ludzi
i przyrody!” we współpracy z Klubem Gaja. Wtedy w naszym ogrodzie
przybyło ponad 100 sztuk: drzew,
krzewów, pnączy oraz bylin, a także kilkanaście drewnianych hoteli
i domków dla dzikich owadów zapylających oraz budki lęgowe dla
ptaków i wiewiórek. Na kwietniową akcję uzyskaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach – relacjonu-

je Małgorzata Dyl, nauczycielka z Centrum
Edukacji i Rehabilitacji,
która pracuje jako oligofrenopedagog z dziećmi
i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Jest autorką innowacji pedagogicznej pt.
„Wkręceni w zielone” –
czyli hortiterapia jako
metoda wspomagania
rozwoju dzieci i młodzieży”. Otrzymała
w tym roku nagrodę
„Zielony Czek” w kategorii szkolna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, przyznawaną przez katowicki
WFOŚiGW.
Warto dodać, że od 2012 r. w placówce w Zaborzu prowadzone są zajęcia „zielonej” terapii, czyli terapii
ogrodniczej. – Ogród i rośliny w nim
rosnące są miejscem, w którym dzieci i młodzież mają możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Miejscem nieustannego doświadczania,
odczuwania i przeżywania. Wreszcie,
miejscem wspólnych spotkań z rówieśnikami i przyjaciółmi. Na co dzień
uczniowie spędzają czas na świeżym

powietrzu, poznają środowisko przyrodnicze i warunki życia roślin w poszczególnych porach roku, uprawiają
ogródek warzywny, obserwują proces
produkcji roślin, uczą się, jak dbać
o rośliny i wykonują sezonowe prace – mówi Małgorzata Dyl.
Codzienny wysiłek wkładany
w pielęgnację ogrodu został doceniony przez Wydział Ekologii UM
w Zabrzu. Ogród zdobył I miejsce
(2015, 2016, 2017, 2019) oraz II miejsce (2018) w konkursie „Zielone Zabrze” w kategorii „najpiękniejszy
zieleniec przed zakładem pracy”.

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

