
 

 

 

DZIEŃ RZEKI 

16 września 2018 r. 

12.00 – 18.00 
 

Program: 

12.00 Rzeki i ich mieszkańcy – gra terenowa, podczas której dobra zabawa i porcja wiedzy jak zawsze gwarantowana Na koniec gry terenowej  

na wszystkich czeka pieczątka do legitymacji. A pierwszych 150 Zielonych Odkrywców otrzyma nagrody dofinansowane ze środków  

WFOŚiGW w Katowicach. 
 

12.00 Warsztatowo – rzeka… czy jest w niej coś ciekawego? Przekonajcie się sami! Zapraszamy wszystkie dzieciaki do wspólnej zabawy 

i odkrywania swoich talentów na stanowiskach z warsztatami kreatywnymi. 
 

12.00 Zielarium – zapewne większość z nas zapomniała już o upalnym lecie i wakacyjnych przygodach, dlatego zielarski warsztat robienia 

naturalnych maseczek to strzał w 10! Naturalne zapachy i chwila relaksu pozwoli nam dłużej cieszyć się pięknem lata! 
 

12.00 Zabawy z Recyklingiem – to kolejna edycja zajęć towarzyszących corocznej, jesiennej zbiórce elektroodpadów, będących okazją do 

zapoznania się z pojęciem recyklingu. Jak ważne jest ponowne wykorzystanie odpadów, wie chyba każdy, ale jak robić to na co dzień, to już 

trudniejsza sprawa. Jednak o Ziemię – naszą planetę – musimy zadbać już teraz, dlatego firma Ekomax z Gliwic zaprasza na warsztaty 

tematyczne z recyklingiem w roli głównej. 
 

12.00 Dzika Droga – na śmiałków przy placu ogniskowym czekają surwiwalowe atrakcje! Będzie można zobaczyć jak działają profesjonalne, 

turystyczne filtry do oczyszczania brudnej wody, które warto zabierać ze sobą w dzikie tereny. W przypadku, gdy jednak takiego nam zabraknie 

– nic nie szkodzi, bo pokażemy jak samodzielnie zrobić naturalny filtr z elementów, które sami zdobędziemy! A dla odważnych przeprawa przez 

rwącą rzekę! Wspaniała zabawa zespołowa, która nie tylko zbliży do siebie ludzi, ale na pewno wywoła gromki śmiech. 

12.00-16.00 Zbiórka elektroodpadów – już po raz kolejny odbędzie się akcja, podczas której będzie można bezpłatnie oddać zużyty sprzęt 

elektryczny lub elektroniczny, a w zamian otrzymać roślinę ogrodową, drzewko, jabłonkę lub ogrodowe gadżety. Zbiórka odbędzie się na 

parkingu. Więcej informacji można znaleźć na stronie Ogrodu i FB. 
 

13.00-14.00 Pszczelarium na Sośniej – pszczelarze z Pasieki Edukacyjnej Skrzydlaci Przyjaciele poprowadzą warsztaty dla dzieci przy ulu 

snozowym na Sośniej Górze. Będzie można zajrzeć do ula, podać wodę pszczołom, dowiedzieć się wielu ciekawostek o roślinach miododajnych 

i o zapylaniu. Osoby niepełnoletnie muszą być pod opieką dorosłych. Prosimy o zabranie stroju z długim rękawem.  
 

16.00 Film „Wisła – rzeka życia” – Wisła nie bez powodu nazywana jest królową polskich rzek. Zachwyca nas swoim przyrodniczym bogactwem, 

niczym królowa drogocennymi klejnotami. Jest ostatnią rzeką w Europie, której krajobraz w znacznej części jest krajobrazem naturalnej, 

nieuregulowanej, dzikiej, dużej, europejskiej rzeki.  
 

17.00 Ogłoszenie wyników konkursu literackiego pt. „Rzeka, Rzeczka, Rzeczułka” – tym razem będziemy mieć przyjemność nagrodzić 

młodych, początkujących pisarzy, którzy zmierzyli się z wyzwaniem stworzenia bajki, wiersza lub opowiadania z okazji Dnia Rzeki. Dziękujemy 

wszystkim uczestnikom konkursu za zaangażowanie. Jesteśmy z Was dumni, tym bardziej, że zadania nie ułatwiała konieczność wykorzystania 

słów kluczy: deszcz, powódź, regulacja, barka, pluskać.  
 

Ponadto:  

Hulajnogi – będą czekały na zielonej polanie na wszystkich chętnych małych i większych sportowców. Będzie można je wypożyczyć  

i przemierzać Ogród na dwóch kółkach. 
 

Zgrana Rodzina – planszówki górą? Wszyscy chętni mogą przekonać się o tym, wybierając grę z ogromnych zasobów Zgranej Rodziny. 
 

Rodzinna Strefa Zabaw – czyli wszystko to, co dzieciaki lubią: rzucanie, kulanie, bieganie i inne aktywności czekają na polanie. 
 

Malowanki XXL – duuuuuży format i farby, młodzi artyści pokażą, co potrafią z tego wyczarować. 
 

Kawiarenka – zapraszamy na lody, ciasto, lemoniadę, kawę i inne słodkie pyszności do kawiarenki przy placu zabaw. 
 

Restauracja – na początku sierpnia w budynku na szczycie Sośniej Góry uruchomiliśmy restaurację, gdzie serwujemy dania najwyższej jakości. 

Codziennie inne menu, w całości przygotowywane na miejscu przez rewelacyjną szefową kuchni panią Małgorzatę i jej zespół. 
 

Kiermasz rękodzieła – zabawki, ozdoby, bibeloty, zdrowe i pyszne desery na bazie kaszy, miody i wypieki. Jesienne zakupy czas zacząć. 
 

Wystawa fotograficzna „Świat przyrody malowany elektronami” – zapraszamy do zobaczenia tego, co… niewidoczne. Niezwykłe 

wielkoformatowe mikrofotografie czekają wzdłuż alei spacerowych.  

 
CZEKAMY NA GOŚCI RÓWNIEŻ W RAZIE NIEPOGODY! 

 

Zapraszamy, 

Zespół Pracowni Śląskiego Kalendarza Ekologicznego 

e-mail: kalendarz@sibg.org.pl, tel. 534 994 578 


