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Magia zimy w obiektywie
M

agia zimowego krajobrazu, ciekawostki z natury o tej porze
roku, ujęcia z życia roślin i zwierząt.
Takie zadanie postawiliśmy naszym
czytelnikom, zachęcając do udziału w naszej fotograficznej zabawie.
Jedno ze zdjęć przedstawia kwitnący zimą ciemiernik. – To jedna z ciekawszych roślin w moim ogrodzie, bowiem ma nietypowy okres kwitnienia.
Rozkwita zimą, kiedy w ogrodzie leży
jeszcze śnieg, w czasie gdy w pełnym
uśpieniu jest większość roślin ogrodowych – napisała nam pani Anna,
która utrwaliła ten kwiat na fotografii.
Kolejne nadesłała pani Monika
i zatytułowała „Magia zimowej aury w miejskim parku”. Taką atmosferą zauważyła podczas spaceru. Trzecie zdjęcie przedstawia kawałki lodu, które przypominają potłuczoną
szybę. To ujęcie przesłała nam pani Marta.
Dla autorek opublikowanych obok
zdjęć mamy upominki przekazane nam przez Urząd Miasta, wśród
nich są albumy pt. „Sportowcy
z Zabrza” oraz „Artyści z Zabrza”.
Gratulujemy! Po odbiór zapraszamy do naszej redakcji, z dowodem
tożsamości i bieżącym wydaniem
Nowin Zabrzańskich..

KONKURS DLA NAJMŁODSZYCH UCZNIÓW

Eko z Misiem i Tygryskiem
- „Miś i Tygrysek żyją ekologicznie” – to hasło tegorocznego Miejskiego Konkursu Plastyczno - Literackiego, zatytułowanego „Janosch
i bohaterowie jego bajek”. To już
trzynasta jego edycja.
Konkurs organizowany jest przez
Szkołę Podstawową nr 31 w Rokitnicy. – Chcemy promować postać
lokalnego twórcy, a jednocześnie
propagować postawę proekologiczną – tłumacza organizatorzy.
Do udziału zaproszeni są uczniowie klas III i IV. Mogą zmierzą się
w dwóch kategoriach – plastycznej
oraz literackiej. Ci którzy wola ry-

sować, powinni stworzyć dowolną techniką pracę w formacie A3.
Uczniowie, którzy wolą pisać własne opowiadania mogą stworzyć
swoją własną baśń, maksymalnie
na dwie strony A4 maszynopisu,
czcionką 14 lub 3 strony rękopisu.
Oczywiście tematem zarówno plastycznych jak i literackich prac jest
interpretacja motywu „Miś i Tygrysek żyją ekologicznie”.
Każda szkoła może zgłosić łącznie
cztery prace. Dziś, 28 lutego, mija
ostateczny termin złożenia prac.
Więcej szczegółów w Szkole Podstawowej nr 31 w Rokitnicy.

Nagrody w zielonym czeku
Osoby, instytucje i stowarzyszenia z Zabrza, które wyróżniają się
w działalności ekologicznej można zgłosić do tegorocznej edycji
konkursu pt. „Zielony czek”, organizowanego przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

N

agroda będzie przyzna w sześciu kategoriach; programów
i akcji dotyczących ochrony przyrody, prac naukowo-badawczych,
edukacji ekologicznej, szkolnej edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, publicystyki ekologicznej oraz
w działaniach promujących postawy
proekologiczne. Laureatów, po jednym w każdej kategorii, wybierze
kapituła, składająca się z ekspertów,
pracowników naukowych oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska
i popularyzacji przyrody.
Prawo zgłoszenia przysługuje samym kandydatom, mogą to też zrobić: Komisja Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa
Śląskiego, instytucje ochrony środowiska z naszego województwa,

wydziały ochrony środowiska, organizacje pozarządowe o charakterze
regionalnym, placówki edukacyjne,
szkoły wyższe i instytucje naukowe,
izby gospodarcze i Klub Publicystów
Ochrony Środowiska EKOS, a także członkowie Kapituły konkursu.
Zgłoszenia kandydatów (wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem oraz rekomendacją przynajmniej jednej z wymienionych powyżej instytucji) można nadsyłać
do kancelarii katowickiego WFOŚiGW (ul. Plebiscytowa 19, z dopiskiem „Zielony czek”). Ostateczny termin przyjmowania wniosków
upływa 22 marca, o godz. 15.30.
Ogłoszenie listy laureatów nastąpi
26 kwietnia.
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