SADZONKI ZA SUROWCE WTÓRNE !
Wystarczy przynieść 20 butelek PET lub 20 puszek
aluminiowych lub 20 zużytych baterii, aby otrzymać
sadzonki kwiatów balkonowych i krzewów.
Zbiórka surowców trwać będzie w piątek i sobotę
w godzinach 11.00-16.00 (lub do wyczerpania zapasów)

URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kształtowania Środowiska
os. Zgody 2, 31-949 Kraków
tel. 12 616 88 92, fax. 12 616 88 91
odpady@um.krakow.pl
www.krakow.pl

DNI ZIEMI

zoiz

zbieramy zakrętki
i termometry rtęciowe!
Więcej na stronach:

www.czystaakcja.pl
www.ekocentrum.krakow.pl
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DNI ZIEMI – KRAKÓW 2012

DNI ZIEMI 2012

Inauguracja obchodów Dni Ziemi 2012 rozpoczęła
się w pierwszych dniach kwietnia różnego rodzaju akcjami
i przedsięwzięciami organizowanymi przez krakowskie
placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, młodzieżowe
ośrodki i domy kultury oraz inne organizacje i stowarzyszenia
zajmujące się na co dzień ekologią).

17 kwietnia 2012 (wtorek)
Kino Studyjne SFINKS Ośrodka Kultury
im. C. K. Norwida, os. Górali 5

Kwiecień 2012

Przedsięwzięcia te mają na celu przybliżenie tematyki ochrony
środowiska naturalnego i zachowań proekologicznych
w formie konkursów, gier i zabaw ekologicznych połączonych
z nauką, wycieczek ekologicznych, zbiórką surowców
wtórnych, sprzątaniem terenów oraz sadzeniem zieleni wokół
swoich placówek.
Do najciekawszych działań ekologicznych placówek należą:
zbiórka surowców wtórnych, zużytych baterii
warsztaty ekologiczne z zakresu ochrony środowiska,
zagospodarowania odpadów oraz recyklingu
sprzątanie terenów zielonych wokół swoich placówek, udział
dzieci w akcji sprzątanie świata, eko-spacery, spotkanie
z leśnikiem
sadzenie drzew i krzewów, tworzenie mini – ogrodów
w placówkach
wycieczki ekologiczne m.in. do: oczyszczalni ścieków, ogrodu
Botanicznego, na wysypisko Barycz
konkursy, gry i zabawy ekologiczne, turnieje wiedzy
o przyrodzie, przeprowadzanie doświadczeń nt.:
zanieczyszczenia wody, powietrza i ziemi
zabawy badawcze: mieszkańcy łąk pod lupą, warsztaty
ekologiczne
konkursy plastyczne oraz prace przestrzenne – budowle
z wykorzystaniem surowców wtórnych
pokazy mody ekologicznej w strojach wykonanych
z surowców wtórnych
promowanie zdrowego żywienia wśród dzieci poprzez
spożywanie warzyw i owoców, degustacja przygotowanych
przez dzieci kanapek i sałatek ze zdrowych produktów,
omówienie piramidy zdrowego żywienia
pożegnanie zimy i powitanie wiosny – topienie marzanny
wykonanej z materiałów ekologicznych
organizacja teatrzyków i przedstawień o tematyce
ekologicznej oraz pikników ekologicznych w placówkach
z udziałem rodziców

XIX Turniej Wiedzy o Środowisku
pn. Ptaki w mieście

18 kwietnia 2012 (środa)
Bazylika oo. Franciszkanów w Krakowie,
ul. Franciszkańska 2
XX Spotkanie Młodych Ekologów

20 kwietnia 2012 (piątek)
os. Zgody 2, sala 505

KRAKOWSKA WYSTAWA
EKOLOGICZNA

ul. Weigla 2 (boisko Szkoły Podstawowej Nr 124)

20 kwietnia 2012 (piątek)
12.00 uroczyste otwarcie Wystawy
10.00 – 16.00 prezentacja inwestycji ekologicznych miejskich
spółek komunalnych, Zarządu Infrastruktury Komunalnej i
Transportu oraz MPO Sp. z o.o.
występy dzieci z krakowskich szkół, przedszkoli
i domów kultury
gry, zabawy i konkursy dla dzieci
zbiórka surowców wtórnych

szkolenie w zakresie doboru, sadzenia oraz pielęgnacji
drzew i krzewów ozdobnych – przeznaczone dla właścicieli
zarządców, administratorów, osób odpowiedzialnych za
utrzymanie terenów zieleni oraz zlecających sadzenie i prace
pielęgnacyjne drzew i krzewów

21 kwietnia 2012 (sobota)
11.00 - 13.00 występy dzieci z krakowskich przedszkoli, szkół
i domów kultury

20 kwietnia 2012 (piątek)
Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II

13.00 – 13.30 rozstrzygnięcie konkursu na „Drzewo
różnorodności”

rajd rowerowy wokół łąk Nowohuckich

13.30 – 14.00 rozstrzygnięcie konkursu na zbiórkę zakrętek

20 kwietnia 2012 (piątek)

14.00 – 15.00 spektakl ekologiczny „Eko-Ciocie”

sadzenie drzew z udziałem władz miasta

15.00 – 17.00 występy zespołów z krakowskich domów
kultury
17.00 – 18.00 koncert zespołu AFERA BLUES BAND
11.00 – 16.00 prezentacja inwestycji ekologicznych miejskich
spółek komunalnych, Zarządu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu oraz MPO Sp. z o.o.
ekologiczne gry i zabawy
zbiórka surowców wtórnych

