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Fotograficzna zabawa w harmonii z naturą

Inicjatywa ekologiczna dla rodzin

Zwierzęta latem w obiektywie Karmnik z recyklingu
Ujęcia z życia zwierząt w czasie lata. Takie zadanie postawiliśmy naszym czytelnikom,
zachęcając do udziału w naszej fotograficznej zabawie.

Zdjęcie pani Agnieszki.

J

edno ze zdjęć,
przedstaw iające brodzącego
w wodzie ptaka,
przesłał pan Damian, który dopisał, że „zdjęcia
wykonuje amatorsko na terenie
Zabrza, dla udok u mentowa n ia
piękna przyrody
naszego miasta”.
Delikatną ważkę uc hw yci ła
w obiektywie pani Joanna. – „Przesyłam niezwykły
okaz, który przyleciał w upalny
dzień i zatrzymał
się na sznurku od
Zdjęcie pani Teresy
prania. To ważka
– Szablak” – dopisała w komentarzu
pani Joanna.
Trzecie zdjęcie przestawia stado
łabędzi. To uchwyciła pani Agnieszka, podpisując: „pływaliśmy rowerkiem wodnym po jeziorze Ostrowskim, w towarzystwie sympatycznej
łabędziej rodzinki”.
Na kolejnym prezentuje się osa.
Ujęcie wysłała pani Teresa, dodając opis: „osa dachowa występuje
w europie Azji i Afryce północne
obszary u nas wszędzie jest pospolita występuje w lasach i ogrodach
i na otwartych terenach”.
Zdjęcie pana Damiana

Zdjęcie pani Joanny
Dla autorów opublikowanych obok
zdjęć mamy drobne upominki, są to zaproszenia do kina Planet Cinema, mieszczącego się w zabrzańskim Centrum
Handlowym „Platan”. Gratulujemy!
Po odbiór zapraszamy do naszej redakcji, z dowodem tożsamości i bieżącym
wydaniem Nowin Zabrzańskich.

Karmnik dla ptaków, funkcjonalny i estetyczny, ale przede
wszystkim wykonany z surowców wtórnych. To zadanie
dla rodzin, które wezmą udział w konkursie ekologicznym.
Ogłosił go Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu.
- W związku ze światową
akcją „Sprzątania Świata”
oraz najnowszymi danymi
na temat zagrożeń dla przyrody, jakie niesie ze sobą zatrważająca ilość odpadów
wytwarzanych przez człowieka, zapraszamy serdecznie do udziału w rodzinnym
konkursie ekologicznym. Zadaniem uczestników jest wykonanie karmnika dla ptaków
wyłącznie z surowców wtórnych - wyjaśnia Sylwia Kot
z Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu.
Organizatorzy dopuszczają możliwość wsparcia rodziców i opiekunów przy
wykonaniu karmnika. Jedna osoba może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
Na odwrocie każdej pracy
należy czytelnie, najlepiej drukiem,
w formie metryczki wpisać: imię i nazwisko autora, nr tel. kontaktowego
(w przypadku dzieci opiekuna prawnego). Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikami. Prace
niepodpisane, anonimowe nie będą
zakwalifikowane. Karmniki można
złożyć osobiście w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu, przy
ul. Piłsudskiego 60, koniecznie z dołączoną kartą zgłoszeniową (do pobrania ze strony www.mob.zabrze.
pl). Termin dostarczenia prac upływa 21.10.2020 r. W razie pytań lub
wątpliwości, można kontaktować się

telefonicznie pod numerem: 32 271
30 33 w godz. 10.00-15.00.
Karmniki z recyklingu oceni komisja, do 27.10.2020 r., wyłoni 3 laureatów. Ich decyzja zostanie ogłoszona
w tym samym dniu, na stronie www.
mob.zabrze.pl, a nagrodzone prace będą opublikowane na profilu społecznościowym i na stronie internetowej
Miejskiego Ogrodu Botanicznego. Wręczenie nagród i dyplomów laureatom
odbędzie się 30 października 2020 r.
Konkurs organizuje Miejski Ogród
Botaniczny w Zabrzu i oraz firma
FCC Polska.
/kw/

Komunikaty ze strony katowickiego WFOŚiGW

„Moja woda” - budżet wyczerpany
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach na swojej internetowej stronie
zamieścił następującą informację:
„Ogromne zainteresowanie Polaków programem „Moja Woda”.
W dwa miesiące został wyczerpany budżet programu na 2020 rok.
Z końcem września br. wojewódzkie fundusze ochrony środowiska
zamkną przyjmowanie wniosków
elektronicznych. Minister Klimatu
zapowiada kontynuację wsparcia
budowy przydomowych instalacji
zatrzymujących deszczówkę od początku 2021 r.

Dotychczas zarejestrowano prawie 24 tysiące elektronicznych
wniosków do programu „Moja Woda”. Ponad 100 mln zł jest obecnie
przekazywane do polskich rodzin
na sfinansowanie przydomowych
instalacji zatrzymujących wody
opadowe lub roztopowe na prywatnych działkach”.
Więcej komunikatów na:
www.wfosigw.katowice.pl

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

