MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIORÓŻNORODNOŚCI
15 maja 2016 r.
Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB w Mikołowie
12.00 – 18.00
Program:
12.00 ZONKW – już po raz trzeci zapraszamy do udziału w akcji „Zamień Odpady na Kulturalne Wypady”, podczas której będzie
można bezpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny bądź elektroniczny, a w zamian otrzymać jedną z wejściówek do instytucji
sportu lub kultury. Więcej informacji można znaleźć na stronie Ogrodu i fan page’u na Facebooku;
12.00 Naturalne bingo – kolejna, tym razem nietypowa gra terenowa, podczas której dobra zabawa jak zawsze gwarantowana
Dla naszych Zielonych Odkrywców pieczątka do legitymacji oraz mininagroda dofinansowana ze środków WFOŚiGW w
Katowicach;
12.00 Warsztatowo – będzie jak zawsze kreatywnie, inspirująco oraz edukacyjnie. Z okazji zbliżającego się Dnia Matki będzie
można zrobić małe cudeńko dla kochanych Mam. Nie zabraknie również różnorodnego świata roślin i zwierząt, jak przystało na
tematykę święta;
13.00 Rodzina na kocu – nic tak nie łączy rodziny jak wspólne piknikowanie! Dorzucając do tego świeże powietrze, zieloną trawkę
oraz odrobinę słońca, idealny odpoczynek mamy zagwarantowany Zapraszamy z kocykiem, koszem pełnym jedzenia i dobrym
humorem, a przede wszystkim z… bliskimi. Czy w słoneczku, czy pod drzewkiem dogodne miejsce zawsze się znajdzie;
13.00 Różnorodność jest piękna – prelekcja dla pań nt. Jak możemy być pięknie różnorodne? – czyli tajniki makijażu dla
zabieganych odsłonią Aleksandra Cieślik i Magdalena Mleczko;
14.00 Wycieczka z przewodnikiem – edukacja w terenie tym razem o tematyce bioróżnorodnej, dlatego wszyscy chętni na
kolejną porcję wiedzy proszeni są o stawienie się przy dziedzińcu chwilkę przed 14.00;
14.00 Świat w skali mikro – wzorem lat ubiegłych zapraszamy na edukacyjny warsztat z wykorzystaniem mikroskopów, a że
temat święta bioróżnorodny, to i warsztat taki właśnie będzie;
15.00 Technika Bowena – bóle kręgosłupa, migreny, spadek odporności to problemy, z którymi wielu z nas boryka się na co
dzień. Zachęcamy do poznania niezwykle skutecznej metody w przypadku tych i wielu innych dolegliwości. Daje trwałe efekty, a
skutków ubocznych nie ma. Prelekcję pt. „Technika Bowena – prosta droga do zdrowia” poprowadzą specjalistki w tej dziedzinie:
Ewa Korda i Barbara Bezkorowajna-Niemiec;
15.00 Spotkanie przy ulu – jak ważne są pszczoły dla nas ludzi, wie już chyba każdy, jednak nie każdy może je podglądać, kiedy
ciężko pracują w pocie… czułek Łukasz Przybył z Pszczelarium z Rudy Śląskiej zaprasza na interesujące spotkanie przy ulu
z jego podopiecznymi;
16.00 Wycieczka z przewodnikiem – kto chciałby dowiedzieć się, co znajdowało się dawniej na terenie Sośniej Góry, lub dziwi,
dlaczego w XXI wieku nie ma zasięgu w naszych salach edukacyjnych, powinien się wybrać na spacer z przewodnikiem!

Ponadto:
Darmowe zabiegi techniką Bowena – w godzinach 12.00-18.00 zapraszamy na darmowe zabiegi do sali wewnątrz budynku;
Jurapark Krasiejów – Park Nauki i Rozrywki z Krasiejowa zaprasza na interesujące warsztaty dla obecnych i przyszłych
odkrywców. Jest jeszcze wiele tajemnic do odkrycia…
Rodzinna Strefa Ekologicznych Zabaw – w zdrowym ciele zdrowy duch, czyli rodzinny bieg przez płotki, przeciąganie liny i inne
rodzinne atrakcje. Zaś trening dla małych piłkarzy poprowadzi wolontariusz Łukasz Osmalak;
Kącik Zabaw – dla najmłodszych uczestników świąt ekologicznych czekają zabawki z certyfikatami ekologicznymi;
Kawiarenka przy placu zabaw – nie tylko dla spragnionych! Aromatyczna kawa, świeży kołocz i inne specjały z pewnością umilą
czas spędzany w Ogrodzie;
Kiermasz – cuda, cudeńka, skarby nad skarbami, a wszystko to wykonane przez naszych wystawców, czyli hand made w
ogrodowym wydaniu 
EkoBazar – cotygodniowy targ z ekologiczną i certyfikowaną żywnością oraz otwarci, chętni do rozmów i wymiany kulinarnych
doświadczeń sprzedawcy zaoferują nabiał, pieczywo, wędliny, przyprawy, oleje, miody i in.;
Wystawa plenerowa – zapraszamy do zwiedzania wystawy plenerowej „Barwy mikołowskie i… rytmy”, która zostanie zastąpiona
nową ekspozycją już w przyszłym miesiącu;
Zgrana Rodzina – niczym nieograniczona wyobraźnia, wielkie emocje oraz możliwość wykazania się bystrością. Młodzież
i dorosłych zapraszamy na warsztaty z nowoczesnych gier planszowych: będzie można zapoznać się z ich zasadami, dowiedzieć
się, jak „planszówki” można wykorzystać w edukacji czy do celów samorozwojowych.

CZEKAMY NA GOŚCI RÓWNIEŻ W RAZIE NIEPOGODY!

Zapraszam,
Marzena Osmalak
Kierownik Pracowni Śląskiego Kalendarza Ekologicznego
e-mail: m.osmalak@sibg.org.pl, tel. 534 994 578

