Elektryczne Śmieci na Eko Targu w Świdniku!
11 września 2021 w Świdniki na placu Konstytucji 3 maja odbyły się Eko Targi, których głównym
zadaniem jest prowadzenie działań na rzecz edukacji ekologicznej. Podczas wydarzenia chętni
wystawcy okazje mieli do zaprezentowania swoich produktów z ekologicznych upraw, naturalne
kosmetyki czy rękodzieło. Oczywiście nie mogło zabraknąć na nich Fundacji Odzyskaj Środowisko.

(Nie)zwykłe wrażenia
Celem Fundacji Odzyskaj Środowisko jest promowanie właściwego postępowania ze zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym w nieszablonowy sposób. Jednym z takich pomysłów są
warsztaty trash artu, dzięki którym kształtowane są nie tylko zdolności manualne, jak również
postawy proekologiczne. Uczestnicy poznają pojęcie recyklingu, a także mają okazję przekonać się, że
bycie eko jest proste. Dzieci z miasta i gminy Świdnik świetnie poradziły sobie z zadaniem tworzenia
dzieł sztuki z elektrycznych śmieci! Powstały piękne, kolorowe tablice sensoryczne, wyjątkowe zegary
z recyklingu, a ponadto na najmłodszych czekały specjalnie przygotowane kolorowanki z
Ekopuszczykiem, patronem Szkolnego Centrum Recyklingu!

Specjalistyczne warsztaty pszczelarskie
Podczas wydarzenia na stoisku Fundacji Odzyskaj Środowisko można było także spotkać Pana
Krzysztofa Kukawskiego – pszczelarza prowadzącego pasiekę miejską z recyklingu, która powstała w
ramach projektu Elektryczne Śmieci, obecnego w mieście Świdnik. „Stawiając miejską pasiekę w
Świdniku chcemy pokazać mieszkańcom, że oddając elektroodpady do czerwonych pojemników lub
korzystając z infolinii dajemy rzeczom drugie życie. Okazuje się, że zużyta pralka może być częścią
domu dla pszczół” – podkreśla Gabriela Leszczyńska, Prezes Zarządu organizacji odzysku zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego AURAEKO.
Wszyscy zainteresowani, mali i duzi, mieli niepowtarzalną okazję posłuchać o tym, jak czują się
pszczoły w ulach pochodzących z recyklingu, jak również osobiście zadać pytanie i dowiedzieć się
więcej na temat zapylaczy. Ponadto, by wiedza niepozostała tylko w teorii, interesanci mogli na
własne oczy zobaczyć ramki z woskiem czy nietypowy ul z recyklingu. Dodatkowo zaprezentowane
zostały również przyrządy jakimi posługuje się pszczelarz, tj. dłuto pszczelarskie, widelec do
odsklepiania ramek z miodem, podkurzacze czy odzież pszczelarska. Dodatkowo na mieszkańców
Świdnika czekała nietypowa niespodzianka z ula, jakimi były cebulki tulipanów, które na wiosnę będą
nie tylko upiększały panoramę miasta, jak również staną się źródłem pyłku kwiatowego.

Nie zwalniamy tempa!
Wrzesień to czas powrotów do szkoły, kojarzony głównie z nadchodzącymi zimnymi dniami. Aby w
pełni wykorzystać ostatnie promienie słońca, zaplanowaliśmy kolejne wydarzenia, podczas których
nasi eksperci będą czekać na Was z nietypowymi propozycjami wykorzystania czasu wolnego!
Wspólnie wkroczymy w świat recyklingu, zaprzyjaźnimy się z Czerwonym Pojemnikiem, odwiedzimy

pszczoły krainki, mieszkające w ulach z recyklingu, a wszystko to połączymy z dobrą zabawą i
edukacją!
Już w krótce możecie nas znaleźć na wydarzeniach:
•
•
•
•
•
•

15.09.2021 - Zielone Miasto Bytom
16.09.2021 - Natura(lnie) w Zabrzu,
16.09.2021 - Miodobranie w Krośnie,
17.09.2021 - Otwarcie Pasieki w Kraśniku,
18.09.2021 - Gdański Tydzień Elektromobilności,
18.09.2021 – „Postaw na nogi” Tychy

