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Ciepłe spojrzenie na Zabrze przyszłości
Ogrody na dachu każdego domu, elektrownie wiatrowe, baterie słoneczne, a nawet wycieczki kajakiem i wodna elektrownia na
naszej rzece Bytomce - tak, na rysunkach zabrzan, przedstawia się wizja naszego miasta. Prace przesłali na plastyczny konkurs
pt „Ciepłe spojrzenie na Zabrze przyszłości”, który zorganizowało Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

K

onkurs promował ekologiczny
styl życia, który wpływa na poprawię jakość życia i zdrowia mieszkańców, miał także zwracać uwagę
na ograniczenie niskiej emisji i problem smogu. – Tegoroczna edycja była wyzwaniem artystycznym, zachęcała do swobodnego obserwowania
świata i inspirowała do zadumy nad
wizją przyszłości - tłumaczył Grzegorz Czochara, Członek Zarządu oraz
Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o.
Nadesłane prace podzielono na dwie kategorie wiekowe: pierwsza dla dzieci
i młodzieży szkół podstawowych, a druga, wspólna, dla uczniów szkół
ponadpodstawowych
i dorosłych. Nagrodzono
autorów czterech najlepszych zdjęć w każdej.
W młodszej grupie zwyciężył 9-letni Adam. Podzielił kartkę na dwie
części. Na jednej przestawił Zabrze dziś, na sąsiedniej wizję przyszłości. Według niego miasto
będzie zupełnie wolne od
zanieczyszczeń z krystalicznie czystą rzeką, elektrowniami wiatrowymi
i słonecznymi. - To mój
pierwszy taki sukces
w konkursie plastycznym,
bardzo się z niego cieszę
- wyznał. W nagrodę dostał tablet. Drugie miejsce zajęła 14- letnia Regina. W jej wizji przyszłości,
w naszym mieście powstaną takie
warunki, że zwierzęta poczują się
doskonale i będą żyły w idealnej harLista osób nagrodzonych
w konkursie rysunkowym „Ciepłe
spojrzenie na Zabrze przyszłości”
Kategoria – uczniowie
szkół podstawowych
I miejsce Adam Wierzgoń
II miejsce Regina Hirschmayer
III miejsce Paulina Spałek
III miejsce Agata Stańska
Kategoria – uczniowie
szkół ponadpodstawowych i dorośli
I miejsce Joanna Wątor
II miejsce Julia Faryna
III miejsce Jarosław Hirschmayer
Wyróżnienie Paweł Janus

Laureaci konkursu pt. „Ciepłe spojrzenie na Zabrze przyszłości”, które zorganizowało Zabrzańskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Fot. K. Włodarczyk

monii z ludźmi. Trzecie miejsce, ex
aequo, zajęły 9-letnia Paulina i 10-letnia Agata. Paulina narysowała domy,
w których mieszkańcy idealnie segregują śmieci. Na dachu są panele dostarczające prąd. - Takie urządzenia
są już w naszym mieście, wiem jak
działają, bo zainstalował je też mój
dziadziuś – tłumaczyła nam Paulina. Agata na swoim plakacie pokazała możliwą zamianę: samochody
produkujące spaliny zastąpią elektryczne, kominy z czarnym dymem
zastąpią baterie słoneczne, ogrzewanie płynąć będzie z miejskiej sieci,
przesiądziemy się na rowery, hulajnogi. - Wszystko po to, by mniej było
zanieczyszczeń i smogu, a nam zdrowiej się żyło - mówiła nam Agata.
W starszej grupie trzecią nagrodę zdobył rysunek pana Jarosława. -

Przedstawiłem miks technologii, które bardzo mocno wkraczają w naszą codzienność. Ale
w tym przyszłym świecie, zdominowanym przez technologie, jest naturalna enklawa, by
człowiek nie czuł się zamknięty przez technikę - tłumaczył.
Drugie miejsce zajęła praca licealistki Julii. - Rośliny wspaniale oczyszczają powietrze, a ogrody
na dachach, właściwie zaprojektowane, mogą być idealnym miejscem
na wypoczynek - wyjaśniała.

Pierwszą nagrodę zajęła praca pani
Joanny. W jej imieniu nagrodę odbierał mąż. - Żona
przedstawiła świat,
w którym nowoczesne technologie są
w służbie człowieka, a rozwiązania
promują i przede
wszystkim pozwalają na ekologiczne, spokojne życie.
- tłumaczył.
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