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Sadzonki za posegregowane śmieci

Drugie życie telewizora jest na autostradzie. Konkretnie w podbudowie drogi, do wykonania której używane są zmielone kineskopy.
A tych, czekających na swoją nową, życiową rolę zabrzanie i klienci Centrum Handlowego „Platan” przywieźli 24 i 25 marca sporo.
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Prezenty za wiedzę
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:
Dlaczego żarówki i świetlówki
nie powinny trafić do pojemnika na szkło?
Trzech pierwszych czytelników, którzy udzielą prawidłowej odpowiedzi, obdarujemy
zestawem upominków, przygotowanych przez Centrum Handlowe „Platan”.
Zestaw jest bardzo atrakcyjny
- w ekologicznej torbie znajduje
się m.in. pendrive oraz power
bank, a także kubek i elegancki
notatnik. Laureatów poinformujemy drogą mailową, a po odbiór
prezentów zaprosimy do naszej
redakcji, z dowodem tożsamości
i bieżącym wydaniem Nowin
Zabrzańskich.
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Wiosenne smaki

Zabrzanie jak zwykle nie zawiedli. Na ekologiczną zbiórkę
surowców wtórnych do Centrum Handlowego „Platan” przynieśli kilogramy posegregowanych śmieci. Bywały momenty, że ustawiała się kolejka chętnych do oddania surowców.
Wszyscy otrzymali drobne upominki.
Jaki jest efekt zbiórki? – Zebraliśmy 2292
metalowe puszki,
3101 plastikowych
butelek, 264 kilogramy nakrętek, 13229
zużytych baterii,
1434 sztuki elektrośmieci, 248 zużytych
tonerów oraz 1544
kilogramy makulatury - powiedziano
nam w dyrekcji CH
Platan.

Posegregowane śmieci zabrzanie wymieniali
m.in. na sadzonki | fot K. Włodarczyk.

W zamian mieszkańcy Zabrza otrzymali łącznie 700 sztuk
różnych sadzonek (można było wybierać od bratków po iglaki), 314 power banków oraz 515 termicznych lub ceramicznych
kubków.
/KW/

Pieniądze na pomniki

P

rzepis na zdrowy i smaczny posiłek – to zadanie dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Dla autorów najlepszych receptur są nagrody.
Ten kulinarny konkurs ogłosił Śląski
Ogród Botaniczny.
- Zapraszamy do udziału w naszej
zabawie pt. „Wiosenne smaki”. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu autorskiego przepisu zdrowego i smacznego posiłku, składającego
się z jednego dania oraz wykonania
fotografii gotowej potrawy. Posiłek
powinien składać się z produktów
ekologicznych, lokalnych i sezonowych, w szczególności tych charakterystycznych dla okresu wiosennego.
Na prace konkursowe czekamy do 14
kwietnia – reklamują organizatorzy.
Każdy z uczestników konkursu może nadesłać jedną pracę (przepis plus
zdjęcie). Należy ją wysłać drogą elektroniczną, na adres: konkurs@sibg.
org.pl, w tytule e-maila trzeba wpisać:
konkurs kulinarny „Wiosenne smaki”.
Każda praca musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora,
miejsce zamieszkania, wiek, adres email lub telefon.

Zabrzanie oddali górę śmieci

21

Fot. K. Włodarczyk

Oficjalne ogłoszenie wyników oraz
uroczyste rozdanie nagród odbędzie
się 1 maja, w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego
Ogrodu Botanicznego, podczas obchodów Światowego Dnia Ochrony
Środowiska Naturalnego, organizowanego w ramach Śląskiego Kalendarza Ekologicznego. Nagrody rzeczowe w konkursie będą sfinansowane
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Regulamin: www.obmikolow.robia.pl
/uploaded2/KALENDARZ/konkursy/
Konkurs_kulinarny.pdf. Dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora konkursu e-mail: konkurs@sibg.org.
pl, tel. 534 994 578.
/KW/

tys. zł na pielęgnację 10
wyjątkowo cennych drzew
w Zabrzu, uznanych za pomniki
przyrody, przekaże miastu, w formie dotacji, Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
W naszym mieście mamy 10 pomników przyrody, z czego aż 5 rośnie w Rokitnicy. - Szczegółowa
ekspertyza dendrologiczna tych
wiekowych okazów potwierdziła
konieczność wykonania prac pielęgnacyjnych i konserwatorskich.
Zaplanowaliśmy m.in.: cięcia sanitarne, czyli usunięcie martwych lub
chorych gałęzi w koronach wszystkich drzew. W dwóch przypadkach,
przy kasztanowcu pospolitym rosnącym w Grzybowicach oraz przy leszczynie tureckiej, stojącej na Placu
Traugutta zastosujemy tak zwane
„wiązanie elastyczne” na koronie
drzewa, by ustrzec je przed ewentualnymi uszkodzeniami spowodowanymi przez np. nawałnice. Wszystkie cięcia przeprowadzimy dopiero
na przełomie sierpnia i września powiedziano nam w wydziale Eko-

Dąb szypułkowy rosnący przy ul. Żniwiarzy w Rokitnicy to jeden z zabrzańskich
pomników przyrody. | Fot. Katarzyna Bajda
logii Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Dodajmy, że dofinansowanie funduszu to 80 procent kosztów zadania,
resztę pieniędzy da miasto.

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

/KW/

