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Przyjedź na rowerze

Wiosna w obiektywie

Licealiści z „czwórki” w Rokitnicy wzbogacili swoją dzielnicę w 12 stojaków
rowerowych. To w ramach ich akcji „Przyjedź do nas na rowerze”.

P

Licealiści z „czwórki” w czasie akcji „Przyjedź do nas na rowerze”. Rozdali 12 rowerowych stojaków do 12 miejsc w swojej dzielnicy. | Fot. arch. szkoły.

W

szystko zaczęło się od udziału w projekcie „Nasz pomysł
na EKO śląskie”, organizowanego
przez Urząd Marszałkowski w Katowicach. Uczniowie klasy pierwszej
wysłali tam swój pomysł na ekologiczną akcję. Spodobał się, zostali
zakwalifikowani do kolejnego etapu,
wzięli udział w lekcjach o samorządności, wiedzy o regionie, budowy
podstaw społeczeństwa obywatelskiego oraz świadomości ekologicznej. - Po tych lekcjach mieliśmy czas,
aby przemyśleć nasz projekt. Wiedzieliśmy, że chcemy postawić stojaki rowerowe dla mieszkańców Rokitnicy. Wybór nie był przypadkowy, bo kierowaliśmy się również
tym, że przez naszą dzielnicę przechodzi ścieżka rowerowa. Chcemy
pokazać mieszkańcom, że bez problemu znajdą trasę dla siebie, jak
i miejsce na swój rower. Na początku musieliśmy sprawdzić ile takich
stojaków jesteśmy w stanie kupić, ile
kosztuje montaż. Uczniowie pierwszy raz mieli możliwość dysponowaniem budżetem w wysokości 2
tys. zł. Dla młodych ludzi, jest to już
konkretna kwota i chciałam, żeby
za ich pomysłami szły konkretne
działania. Ostatnim - integralnym
- etapem lekcji obywatelskich był
udział uczniów w konkursie „Nasz
pomysł na EKO Śląskie”. Nasz, wypracowany podczas lekcji projekt
ekologiczny, wzbogacony działaniami promocyjnymi, rywalizował o uznanie komisji konkursowej.

Zostaliśmy zaproszeni na finał, by
w grupie autorów sześciu najlepszych projektów, „na żywo” przedstawić swój projekt wraz z kampanią promującą oraz wziąć udział
w quizie wiedzy o samorządności
i regionie – relacjonuje Anna Foltyn – Simka, nauczycielka z IV LO,
koordynatorka akcji.
Licealiści z Rokitnicy zdobyli trzecie miejsce i wygrali 2 tys. zł brutto na realizację projektu, a klasa
dostała kolejne 1,5 tys. na własne
potrzeby. -Po ogłoszeniu wyników
spotkaliśmy się jeszcze na warsztatach, które pozwoliły nam dopracować projekt. Zajęcia pokazały nam
jak dużo mamy jeszcze do zrobienia i zaplanowania. Dowiedzieliśmy się, że kupując stojaki rowerowe, powinniśmy się dowiedzieć, czy
miasto Zabrze korzysta z katalogu
mebli miejskich. Zapoznaliśmy się
z planem zagospodarowania przestrzennego, z usytuowaniem trasy
rowerowej, a także ze standardami
technicznymi dla infrastruktury
rowerowej – dodaje Anna Foltyn
– Simka.
Młodzież podzieliła się zadaniami. Chłopcy zajęli się wymierzeniem chodników i sprawdzeniem,
czy w wyznaczonych miejscach da
się postawić stojaki. Dziewczyny
sprawdzały ceny i przygotowywały oferty. - Oczywiście musieliśmy
również zapytać, czy właściciele
zgodzą się na postawienie stojaków
przed swoimi firmami, sklepami –

dodaje koordynatorka projektu.
Udało się zakupić 12 stojaków.
Przekazali je do szkół w dzielnicy,
przychodni, kościoła, przedszkoli
i do banku. Ustawione są też przy
głównej ulicy, przy sklepach. - Może jest to kropla w morzu, ale pokazuje, że niewiele trzeba, by zmienić
swoją dzielnicę. Cieszyła nas reakcja ludzi, kiedy pytaliśmy o zgodę na zamontowanie stojaków. Byli bardzo zaskoczeni, że chcemy im
podarować stojak rowerowy i jedynie prosimy o zamontowanie go we
własnym zakresie – wyjaśnia Anna
Foltyn – Simka.
Ważną częścią tego ekologicznego projektu było przygotowanie loga. -Naszym celem jest zachęcenie
innych dzielnic do zakupienia stojaków rowerowych i rozlokowania
ich w swoim najbliższym otoczeniu.
Marzy nam się, aby na drzwiach
sklepów, obok godziny otwarcia i zamknięcia, był znaczek naszej kampanii: „Przyjedź do nas na rowerze”
– tłumaczy koordynatorka.
Projekt zakończyli wielkim happeningiem. - Zaprosiliśmy przedszkola,
szkoły podstawowe do przemarszu
po Rokitnicy z transparentami na temat szkodliwości smogu. Uczniowie
i przedszkolaki przygotowały potwory smogowe. A my w tym czasie rozdaliśmy nasze stojaki rowerowe. Dziś
są już zamontowane, mogą z nich korzystać wszyscy mieszkańcy – podsumowuje Anna Foltyn – Simka.
/kw/

ierwsze oznaki wiosny, ciekawostki z natury o tej porze roku,
ujęcia z życia roślin i zwierząt. Takie zadanie postawiliśmy naszym
czytelnikom, zachęcając do udziału
w naszej fotograficznej, ekologicznej zabawie.
Jedno ze zdjęć przysłała nam pani
Maria. - Dla mnie wiosna to piękne
kwitnące kwiaty, drzewa i krzewy.
Zdjęcie kwitnącego migdałka trójklapowego wykonałam na swojej
działce w Juszczynie koła Żywca,
gdzie staram
się spędzać
dni wolne od
pracy – napisała nam pani
Maria.
„Cud narodzin” – tak swoje zdjęcie zatytułowała pani Joanna.
-To gniazdo kosów zbudowane na gałęzi iglastej –
dodała w opisie.

liła pani Beata.
-To drzewo może
byś śmiało symbolem dwóch pór roku;
wiosny i jesieni. Gdy
kwietnie wiosną, to mówi
się, że robi to dla tegorocznych
maturzystów, a jesienią wszyscy
chętnie zbierają jego owoce – wyjaśniała w swoim opisie pani Beata. Pani Agata utrwaliła wiosnę
w górach.
Dla autorek opublikowanych
obok zdjęć mamy eleganckie wydanie albumu pt. „Artyści z Zabrza”
lub albumu „Sportowcy z Zabrza”,
do wyboru. Gratulujemy! Po odbiór
zapraszamy do naszej redakcji, z dowodem tożsamości i bieżącym wydaniem Nowin Zabrzańskich.
/kw/

Kolejne nadesłała pani Agnieszka. - Przesyłam zdjęcie, które zrobiłam w Zabrzu, na ulicy Poprzecznej.
Urzekło mnie zestawienie kolorystyczne kwitnącej forsycji i bodajże śliwy wiśniowej – opisuje zabrzanka.
Kwitnącego kasztanowca, symbol wiosny i czasu matur, utrwa-
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