DNI ZIEMI – KRAKÓW 2014
22 kwietnia obchodzony jest na świecie jako Międzynarodowy Dzień Ziemi. Celem tych
obchodów jest zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie niesie szybki rozwój cywilizacji i naruszenie
równowagi między człowiekiem a środowiskiem, w którym żyje. W tym dniu na całym świecie
organizowane są spotkania, wiece, odczyty, wystawy, marsze mające na celu pokazanie
niebezpieczeństw, jakie mogą się pojawić w związku z lekceważeniem praw natury. Wydział
Kształtowania Środowiska od 16 lat przygotowuje obchody Dni Ziemi - przebiegające w formule
partnerskiej, z wieńczącą je Krakowską Wystawą Ekologiczną. Placówki oświatowe, domy kultury
i organizacje pozarządowe angażują się w ekologiczne działania. Przygotowują spektakle, sprzątają
tereny wokół szkół, organizują rajdy rowerowe. Podczas Wystawy Ekologicznej rozstawiane są
namioty wystawiennicze, w których przede wszystkim krakowskie spółki komunalne pokazują swoje
ekologiczne inwestycje. Od dziesięciu lat wzorem Krakowskiego Festiwalu Recyklingu prowadzona
jest zbiórka surowców, w zamian za które rozdawane są sadzonki kwiatów i krzewów. W ciągu
dziewięciu edycji Dni Ziemi zebrano łącznie 36,35 Mg surowców wtórnych (puszek aluminiowych,
butelek PET, zużytych baterii i termometrów rtęciowych).

DNI ZIEMI - KRAKOWSKA WYSTAWA EKOLOGICZNA, al. Róż
25-26 kwietnia 2014, al. Róż, Kraków
24 kwietnia 2014 (czwartek)
sadzenie drzew z udziałem władz Miasta, ul. Lema, godz. 10.00
25 kwietnia 2014 (piątek)
11.00
otwarcie Wystawy
11.00 - 17.00 KRAKOWSKA WYSTAWA EKOLOGICZNA
prezentacja inwestycji ekologicznych:
miejskich spółek komunalnych (Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.
w Krakowie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
w Krakowie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.
w Krakowie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A.
w Krakowie)
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie
Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa
Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
prezentacja działań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Krakowie i jego Beneficjentów: Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Krakowie i Tatrzańskiego Parku Narodowego. Możliwości pozyskiwania
środków z WFOŚiGW w Krakowie. Prezentacja dobrych praktyk.
prezentacja wystawy fotograficznej z realizacji trzech edycji projektu „ Ogrody Nowej
Huty ”przygotowanej przez Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida, warsztaty terenowe
na Łąkach Nowohuckich oraz konkurs wiedzy o Błoniach Krakowskich wraz
z promocją 12. zeszytu monograficznego pn. „ Błonia Krakowskie”
prezentacje i warsztaty z zakresu ochrony powietrza, przygotowane przez Związek
Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
prezentacja autobusu z silnikiem Euro 6, z najwyższą europejską normą związaną
z ochroną środowiska
prezentacja działań Fundacji Nauka i Kultura – zbiórka zakrętek
12.00 i 13.00 warsztaty pn. „Wskazówki i Rady na Krakowskie Odpady”, przygotowane przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
11.00 - 17.00 występy dzieci z krakowskich szkół, przedszkoli i domów kultury oraz gry, zabawy
i konkursy dla dzieci
11.00-17.00
zbiórka farb na wsparcie akcji „POGROMCY BAZGROŁÓW” www.pogromcybazgrolow. com
11.00 – 17.00 zbiórka surowców wtórnych

26 kwietnia 2014 (sobota)
11.00 - 17.00 KRAKOWSKA WYSTAWA EKOLOGICZNA
11.00 – 13.00 warsztaty z recyklingu pt. "Ekostworki",
11.00 - 17.00 występy dzieci z krakowskich szkół, przedszkoli i domów kultury oraz gry, zabawy i
konkursy dla dzieci
11.00-17.00 zbiórka farb na wsparcie akcji „POGROMCY BAZGROŁÓW” www.pogromcybazgrolow. com
11.00 – 17.00 zbiórka surowców wtórnych

SADZONKI ZA SUROWCE WTÓRNE !
Wystarczy przynieść 20 butelek PET lub 20 puszek aluminiowych lub 40 zużytych baterii, aby
otrzymać sadzonki kwiatów balkonowych i krzewów. Zbiórka surowców trwać będzie w piątek
i sobotę w godzinach 11.00-17.00 (lub do wyczerpania zapasów)
Sadzonki: pelargonie, tuje, jałowce, jodły koreańskie, trzmieliny, świerki srebrne, tawuły (odmiany),
róże.

DNI ZIEMI – DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE
14 kwietnia 2014 (poniedziałek)
Kino Studyjne SFINKS Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, os. Górali 5, godz. 11.00
• XXI Turniej Wiedzy O Środowisku pn. Segregujemy. I co dalej?
22-24 kwietnia 2014 (wtorek-czwartek)
Akcja „Sprzątamy Kraków na wiosnę”, której inicjatorem jest Paweł Ścigalski, przewodniczący Komisji
Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa, skierowana jest do szkół, ale także wszystkich,
którym na sercu leży czysty Kraków. Od 22 do 24 kwietnia można zaangażować się w wiosenne
sprzątanie Krakowa. Worki można odebrać w siedzibach rad dzielnic, a także w MPO Kraków, ul.
Nowohucka 1.
23 kwietnia 2014 (środa)
Bazylika oo. Franciszkanów w Krakowie, ul. Franciszkańska 2, godz. 11.00
• XXII Spotkanie Młodych Ekologów
24 kwietnia 2014 (czwartek)
• sadzenie drzew z udziałem władz Miasta, ul. Lema, godz. 10.00
24 kwietnia 2014 (czwartek)
DZIEŃ ZIEMI W KORCZAKU, Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka, os. Kalinowe 18
16.00
• "Ekokoncert” - prezentacje zespołów artystycznych MDK im. J. Korczaka:
Zespół wokalny „Akcent”, Zespół wokalny „Piccolo”, Zespół Tańca Klasycznego
„Arabeska”, Teatr plastyczny, Formacja taneczna „Crazy Girls”
• Warsztaty dla dzieci i rodziców - twórczy recykling: „Torba z recyklingu - ulubione
zwierzątko"
25 kwietnia 2014 (piątek)
DZIEŃ ZIEMI W KORCZAKU, Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka, os. Kalinowe 18,
godz.9.00-12.00
• Przedstawienie ekologiczne pt. „W harmonii z przyrodą” w wykonaniu uczestników
Zespołu „Kolorowe Nutki”
• „Jestem przyjacielem Ziemi” – warsztaty ekologiczne dla dzieci, konkursy
• Warsztaty twórczego recyklingu: "Torba z recyklingu - ulubione zwierzątko"
• Ślubowanie „Małych ekologów”
25 kwietnia 2014 (piątek)
• Rajd rowerowy wokół łąk Nowohuckich, Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II, godz.
10.00

04 maja 2014 (niedziela)
DZIEŃ ZIEMI W DWORKU BIAŁOPRĄDNICKIM, Centrum Kultury „Dworek Prądnicki”, ul.
Papiernicza 2
• Szkiełko i oko w Dworku. Czy rośliny jedzą mięso?
Nowoczesne mikroskopy, najdziwniejsze okazy roślin mięsożernych, eksperymenty
wykonywane samodzielnie przez dzieci.
W Dworku Białoprądnickim każdy stanie się wspaniałym odkrywcą przyrody!
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REGULAMIN ZBIÓRKI SUROWCÓW
25-26.04.2014 r. al. Róż
Przyjmowanie odpadów i wydawanie sadzonek odbywa się w piątek, sobotę (tj. 25 i 26
kwietnia) w godzinach od 1100 do 1700 lub do wyczerpania zapasów sadzonek.
Przyjmowane są: butelki plastikowe (PET), puszki aluminiowe i baterie.
Za każde 20 sztuk butelek plastikowych (PET) lub 20 sztuk puszek aluminiowych lub 40 sztuk
baterii wydawana jest sadzonka.
Jedna osoba nie może otrzymać więcej niż 20 sadzonek.
Dopuszcza się oddawanie surowców wtórnych i odbieranie sadzonek przez placówki
oświatowe za pośrednictwem pisemnie upoważnionego przez Dyrekcję Szkoły
przedstawiciela placówki.
Jedna placówka oświatowa nie może otrzymać więcej niż 50 sadzonek.
Do oddawania surowców oraz do wydawania sadzonek obowiązuje jedna kolejka, zarówno
dla osób fizycznych jak też dla placówek oświatowych.
Kupony za surowce oddane w piątek (kolor żółty), obowiązują w sobotę wyłącznie w
przypadku wyczerpania zapasów wszystkich rodzajów sadzonek – kupon z piątku nie
uprawnia do odbioru sadzonek poza kolejką w sobotę (obowiązuje jedna kolejka, tj. kolejka
do oddawania surowców).

