ekologia

Nowiny Zabrzańskie | 12 września 2019 r.

11

2019

Zabrzańskie
sprzątanie świata

Po ścieżkach wokół Rokitnicy

Po ścieżkach wokół Rokitnicy

Warsztaty edukacyjne o segregowaniu śmieci dla dzieci i młodzieży, wycieczki
po zakładzie, gdzie przetwarzane są odpady, konkursy wiedzy oraz plastyczno
– techniczny na wykonanie ekologicznej doniczki. To wybrane propozycje,
jakie przygotowano w Zabrzu w ramach tegorocznej akcji „Sprzątanie świata”.
- Przygotowaliśmy ofertę dla
uczniów i osobno dla nauczycieli. Dzieci i młodzież zapraszamy na nasze warsztaty edukacyjne, zatytułowane „Nie śmieć
– segreguj”. Będziemy je prowadzić w dwóch miejscach, na terenie naszego Miejskiego Ogrodu Botanicznego oraz w Zakładzie Mechaniczno-Biologicznego
Przetwarzania Odpadów, przy ul.
Cmentarnej. Do naszego ogrodu zaprasza my 18 w rześnia,
na 45-miutowe zajęcia, zaczynamy od godz. 8.30. W tym dni
będzie można też wziąć udział
w zajęciach z włóczką pt „Robótki
na paluszkach”, warsztatach recy-

klingu papieru, oraz w pogadance na temat roślin miododajnych
i rolnictwa ekologicznego. Warsztaty w stacji przy ul. Cmentarnej
zaplanowaliśmy na 19 i 20 września, tam odbędą się cztery zajęcia dla czterech grup. Już rozesłaliśmy informację do wszystkich
zabrzańskich szkół i przedszkoli,
czekamy na zgłoszenia zainteresowanych placówek – wyjaśnia
Sylwia Kot, inspektor do spraw
edukacji z Miejskiego Ogrodu Botanicznego.
O tym, czy zabrzańscy uczniowie znają się na segregowaniu
śmieci, będzie można przekonać
się podczas testu wiedzy na ten

temat. Jest pod hasłem „3R- ratunek dla planety Ziemi”, wezmą
w nim udział uczniowie klas szóstych i siódmych. Wiedzę sprawdzą 27 września, w Szkole Podstawowej nr 8.
Dla nauczycieli przygotowano
jednodniową konferencję, zatytułowaną „Porozmawiajmy o odpadach”. Odbędzie się ona za dwa
tygodnie, 25 września. - Przygotowaliśmy prelekcje poruszające
problemy gospodarki odpadami,
swój wykład pt. „W trosce o dobry
klimat” wygłosi prof. Piotr Skubała z Uniwersytetu Śląskiego. Zaplanowaliśmy wycieczkę po elektrociepłowni Fortum oraz po nowej ścieżce edukacyjnej w naszym
ogrodzie – dodaje Sylwia Kot.
Dla wszystkich zabrzan, bez
ograniczeń wiekowych, dedykowany jest konkurs techniczno –
plastyczny, pt. „Doniczka z surowców wtórnych”. Co ważne,
wykonane prace ogród wykorzysta do nasadzeń własnych roślin.
Podsumowanie zabrzańskiej akcji, połączone z rozdaniem nagród
konkursowych, oraz pokazem filmu ekologicznego odbędzie się 10
października w Multikinie.
Organizatorami tych ekologicznych przedsięwzięć są: Miejski
Ogród Botaniczny w Zabrzu , FCC
Polska Sp. z o.o. Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
UM Zabrze. Partnerami: Fortum,
Arena Zabrze, Multikino Zabrze.
„Nowiny Zabrzańskie” objęły patronat prasowy.
/KW/

Fotograficzna zabawa w harmonii z naturą

Zwierzęta latem w obiektywie
Ujęcia z życia zwierząt w czasie lata - na takie zdjęcia naszych czytelników czekamy.
Dla autorów najciekawszych (wybierzemy cztery) mamy drobne upominki.

Zdjęcia, wraz z opisem, można nadsyłać do 20 września, na adres: redakcja@nowinyzabrzanskie.pl.
Wybrane zaprezentujemy w naszym cyklicznym dodatku ekologicznym, zatytułowanym „Życie w harmonii”, które ukaże się pod koniec września. Zapraszamy!

Za tydzień, w sobotę 21 września, ruszy XI Rajd
Rowerowy, organizowany przez Towarzystwo
Miłośników Rokitnicy. Start o godz. 10.30 przed
stadionem przy ul. Żniwiarzy.

Z

biórka chętnych o godz. 10.00,
wtedy zostaną przydzielone numery startowe, a uczestniczy wypełnią oświadczenie, że zobowiązują się do przestrzegania zasad
ruchu drogowego. Jazda w kasku
rowerowym mile widziana. Każdy
uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Dzieci powinny być
pod opieką rodziców lub za pisemną ich zgodą.

Trasa będzie biegła ścieżkami rowerowymi m.in. wzdłuż ulic: Ofiar
Katynia, Goduli, Młodego Górnika,
Ziemskiej, Pod Borem, Ballestrema.
Meta zostanie zlokalizowana na stadionie MOSiR w Rokitnicy. Długość
trasy to około kilkanaście kilometrów. Na zakończenie rajdu odbędą się konkursy z nagrodami, dla
uczestników są pamiątkowe medale
i słodki poczęstunek. 
/KW/

Konkurs fotograficzny

Hasioki na medal!
Miejsca śmietnikowe powinny być estetyczne,
uporządkowane, bez walających się obok rupieci.
Takie przykłady nadesłali do nas czytelnicy,
w ramach fotograficznej zabawy, zatytułowanej
„Hasioki na medal”. Tak w gruncie rzeczy powinny
wyglądać wszystkie śmietniki w całym mieście.
Chcemy promować pozytywne przykłady.

P

ierwsze ze zdjęć
przysłała do nas
pani Wioletta, opisując, że uporządk o w a n e m iej s c e
śm iet n i kowe jest
pr z y u l. A n iel i
K rz y woń. Dobr y
przykład z ul. Nałkowskiej utrwalił
na swojej fotografii pan Arkadiusz.
Autorów nagradzamy drobnym upominkiem, po odbiór zapraszamy
do naszej redakcji.

Kontynuujemy naszą fotograficzną zabawę. Czekamy na zdjęcia czytelników, którzy podobne, dobre
przykłady zauważyli
w najbliższej okolicy.
Zdjęcia, wraz z opisem, można nadsyłać
na adres: redakcja@
nowinyzabrzanskie.pl.
Wybrane zaprezentujemy w kolejnym wydaniu „Życia w harmonii” Zapraszamy! Autorów ciekawych ujęć
nagrodzimy drobnym
upominkiem.

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

