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Eko wiedza w botaniku
Centrum Edukacji Ekologicznej, na terenie Miejskiego Ogródu Botanicznego
działa od 2009 roku i zachęca do bliskich spotkań z przyrodą: na warsztatach
pod okiem specjalistów oraz samodzielnie, na ścieżkach edukacyjnych.
Budki lęgowe dla ptaków, domki
dla owadów, ul, do którego można bezpiecznie zajrzeć oraz setki
roślin – ten potencjał Miejskiego
Ogrodu Botanicznego wykorzystuje Centrum Edukacji Ekologicznej,
działające na jego terenie. W swojej
ofercie ma warsztaty dla uczniów
i przedszkolaków. Ale informacje
na temat ptaków, pszczół i roślin
można zdobywać także indywidualnie, na ścieżkach edukacyjnych.
- Główną propozycją Centrum
Edukacji Ekologicznej są warsztaty
przyrodnicze, dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. Staramy się, by oferta
była szeroka, więc proponujemy tematy botaniczne, zoologiczne, ekologiczne oraz podróżnicze. Staramy
się wówczas przekazać jak najwięcej wiedzy praktycznej. Podczas
warsztatu „Ptaki wokół nas” pokazujemy żyjące u nas gatunki, ich gniazda i dziuple. Najlepszą porą do ich
przeprowadzenia jest wiosna, wtedy
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Prezenty za test
o segregacji śmieci
Zapraszamy do udziału
w ekologicznej zabawie, związanej z segregacją odpadów.
Wystarczy drogą mailową,
na adres: redakcja@nowinyzabrzanskie.pl, wysłać odpowiedź na pytania: Czy żarówki powinny trafić do pojemnika na szkło? Proszę uzasadnić
odpowiedź.
Trzech pierwszych czytelników, którzy udzielą prawidłowej odpowiedzi, obdarujemy zestawem upominków, przygotowanych
przez Centrum Handlowe
„Platan”. Zestaw jest atrakcyjny, w ekologicznej torbie znajduje się ceramiczny kubek z pokrywką, elegancki notatnik,
pendrive oraz power bank.
Laureatów poinformujemy
drogą mailową, a po odbiór prezentów zaprosimy do naszej redakcji, z dowodem tożsamości
i bieżącym wydaniem Nowin
Zabrzańskich. 
/KW/

ptaki są najbardziej aktywne. Nowością są warsztaty „Z życia pszczół”.
Do ich przeprowadzenia zapraszamy pszczelarza, Jerzego Wiaterka.
Przywozi pokazowy ul (w części
szklany), opowiada o społeczności pszczół, prezentuje plastry miodu. Nasz ogrodowy ul jest pusty ze
względów bezpieczeństwa – pszczo-

ników, m.in. szyszek, patyczków –
opowiada Małgorzata Góra – Wolny,
inspektor ds. organizacji edukacji
ekologicznej.
Kto przyjdzie na warsztaty prowadzone przez prof. Piotra Skubałę
z Uniwersytetu Śląskiego, ten dowie
się, kim jest zielony przyjaciel człowieka. – Wbrew pozorom to spotka-

Centrum Edukacji Ekologicznej, na terenie Miejskiego Ogród
Botanicznego, w swojej ofercie ma warsztaty dla wszystkich
uczniów i dla przedszkolaków. Ale informacje na temat
ptaków, pszczół i można zdobywać także indywidualnie,
na ścieżkach edukacyjnych.
ły mogłyby użądlić, a w przypadku
osób uczulonych na ich jad istniałoby ryzyko zagrożenia życia. Zachęcamy również dzieci na kolejnych
warsztatach do budowania domków
dla owadów z naturalnych skład-

nie adresowane do najmłodszych,
czyli przedszkolaków i uczniów klas
I – III, choć tytuł naukowy prowadzącego wskazywałby na starszych
odbiorców – dodaje Małgorzata Góra – Wolny.

Wielki Dzień Pszczół w Miejskim Ogrodzie Botanicznym. | Fot. arch. MOB
Centrum Edukacji Ekologicznej powstało w 2009 roku. Swoje warsztaty
prowadzi także wyjazdowo, w szkołach. – Jeśli organizacja przejazdu jest
zbyt trudna, na przykład ze względu
na odległość do MOB, korzystamy
z gościny placówki. Tak samo dzieje się od listopada do kwietnia, gdy
ogród jest zamknięty – wyjaśnia Małgorzata Góra – Wolny.
W Centrum Edukacji Ekologicznej
zachęcają też do poznawania przyrody na własną rękę. Zabrzański

Cuda natury w obiektywie,
nagrody w ogrodzie
Do ustrzelenia są piękne wrażenia i nagrody. Uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjaliści i licealiści powinni uzbroić się w aparaty
fotograficzne i wycelować obiektywy w zwierzęta, rośliny, ciekawe
zjawiska. Konkurs na cuda natury, uchwycone na zdjęciach organizuje
Centrum Edukacji Ekologicznej w Miejskim Ogrodzie Botanicznym.
Prace można zgłaszać do 30 września.

F

otografie, w formacie 15x20 cm,
będą ocenianie w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie szkół
podstawowych, gimnazjów, liceów. Jeden uczestnik może zgłosić
trzy. Jeśli zdecyduje się na więcej
niż jedną, poza ich krótkimi opisami, okolicznościami oraz datą wykonania, powinien każdej przypisać numer porządkowy. Ci, którzy
chcieliby, by ich prace mogły być
umieszczone na stronie MOB, powinni do zgłoszenia dołączyć także
płytę CD ze skanami zdjęć w formacie JPEG o rozdzielczości 300 dpi.
Konkursowe prace można wysy-

łać pocztą, na adres Centrum Edukacji Ekologicznej przy Miejskim
Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu,
ul. Piłsudskiego 60, 41-800 Zabrze,
z dopiskiem: Cuda natury - konkurs
fotograficzny lub złożyć osobiście
w siedzibie CEE lub w kasie biletowej Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu.
Jury wybierze najlepsze fotografie do 14 października. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej MOB.
Teraz znajdują się tam szczegółowe informacje na temat konkursu.

/MAPI/

Natura jest cudna. Zdjęcie zrobiła Oliwia
Moskalik, zostało wyróżnione na innym
miejskim konkursie. | Fot. arch. NZ.

ogród botaniczny świetnie sprawdza się w czasie rodzinnych spacerów – w 2005 roku powstały w nim
ścieżki edukacyjne, sfinansowane
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. – Wytyczają je tablice
z podstawowymi informacjami botanicznymi. Również budki lęgowe oraz zajmujące je ptaki zostały
w ten sam sposób opisane – dodaje
Małgorzata Góra – Wolny.
MARZENA PIECHOWICZ-GRUDA

Zbieranie
prawdziwków
i ekologicznej
wiedzy
To będzie nie tylko
grzybobranie, ale impreza
z licznymi atrakcjami. 17
września, w Kaletach, w
Miejskim Parku w Jędrysku,
o godz. 14.30 rozpocznie
się piknik ekologiczny.
Ci, którzy pójdą w las z koszami,
później będą mogli wziąć udział
w konkursie grzybów. Ci, którzy
zostaną w parku, też nie będą
się nudzić. Na zakończenie, dla
wszystkich Tyskie Koło Łowieckie Kania przygotuje degustację
potraw z dziczyzny.
W programie VI Rodzinnego Grzybobrania pod hasłem
„Ekowiedza na łowach” są m.in.
warsztaty wikliniarskie, miniturniej łuczniczy, pokaz ula w przekroju, minikużnia, stoisko edukacyjne Nadleśnictwa Świerklaniec,
spotkanie z grzyboznawcą oraz
zabawy dla dzieci. 
/MAPI/

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

