
Leśny Piknik Rodzinny – Ekoodpowiedzialnie

15.06.2019, godz. 11.00 – 17.00, Katowicki Park Leśny

Woda w kranie i zbiornikach retencyjnych, kanalizacja, ponowne wykorzystanie odpadów,
czyste ulice i chodniki, transport publiczny i rowerowy, rośliny i zwierzęta żyjące w mieście,
lasy i ich bogactwo – zobacz jak miejskie służby i instytucje dbają o środowisko naturalne
w  Katowicach.  Leśny  Piknik  Rodzinny  Ekoodpowiedzialnie  to  kilkadziesiąt  bezpłatnych
atrakcji,  warsztatów,  pokazów  oraz  koncert  zespołu  Recycling  Band  i  interaktywny
spektakl dla dzieci. Na wydarzenie najlepiej dojechać specjalnym autobusem. 

Piknik to doskonała okazja, aby przekonać się, ile firm i osób codziennie dba o środowisko naturalne.
Program wydarzenia jest tak skonstruowany, że każdy, niezależnie od wieku i zainteresowań, znajdzie
tu coś ciekawego. Warto zarezerwować sobie kilka godzin.  

W czasie pikniku możemy poznać zwyczaje zwierząt, wybudować domki z drewna, zobaczyć  świat
dostrzegalny tylko pod mikroskopem czy nauczyć się rozróżniać gatunki drzew i roślin. W świat lasu
wprowadzą nas leśnicy z Brynka, Siewierza, Rud Raciborskich, Kobióra, Wisły, Ustronia, Węgierskiej
Górki,  Bielska-Białej  i  Katowic.  Z kolei  pracownicy Zakładu Zieleni  Miejskiej  w Katowicach udzielą
bezpłatnych porad ogrodniczych i pokażą sprzęt, który na co dzień wykorzystują w pracy. 

Ciekawie zapowiadają się też atrakcje przygotowane w strefie skoncentrowanej na wodzie. Będzie
i kurtyna wodna, i saturator, i woda z beczkowozu. A do tego pokazy najnowszego sprzętu, w tym
miedzy innymi: nowoczesna kamera telewizyjna służąca do inspekcji sieci kanalizacyjnych czy mini
koparka. Będą też pokazy laboratoryjne związane z badaniem właściwości wody i wykrywaniem w
niej bakterii. To nie koniec. Mali konstruktorzy będą mogli wybudować własne systemy kanalizacyjne
oraz  modele  zbiorników  retencyjnych.  Nie  zabraknie  nagród  dla  uczestników  quizów  i  zabaw
plastycznych. 



Kto nie chciałby poznać praw rządzących światem? Leśny Piknik Rodzinny – Ekoodpowiedzialnie to
także szansa na poznanie akustyki,  optyki  czy praw opisujących zachowanie energii.  Poznamy też
zasady działania kolektora i  ogniw fotowoltaicznych.  A kto przyniesie ze sobą zużyte baterie,  ten
będzie je mógł wymienić na sadzonki – 10 baterii to jedna roślina. 

Tworzyliście  już  domowe akcesoria  z  wikliny  makulaturowej?  A  czy  wiecie  jak  z  poszanowaniem
planety zrobić własną przypinkę? A może chcielibyście wykonać instrumenty muzyczne z odpadów?
Leśny Piknik to również atrakcje kulturalne. Od warsztatów po spektakl teatralny i koncert. Stokrotka,
Róża  i Kaktus  to  bohaterowie  przedstawienia  „Bukiet  talentów”,  które  porusza  tematy,  takie  jak
recykling,  segregacja  odpadów  i  prawidłowe  nawyki  ekologiczne.  Dzieci  w  śpiewający  sposób
powtórzą zasady segregacji  i  nauczą się,  jakie surowce możemy ponownie przetwarzać.  Ciekawie
zapowiada się również koncert zespołu Recyc ling Band. Muzycy na pewno porwą nas do tańca, ale
nim zaczniemy szaleć pod sceną, warto zauważyć, że wszystkie instrumenty zespołu są wykonane z…
odpadów.  Spektakl  zobaczymy  o  godzinie  12:15,  koncert  rozpocznie  się  o  godzinie  14:30,  a  po
koncercie – o godzinie 16:00 – muzycy zapraszają do wspólnego tworzenia instrumentów. 

Leśny Piknik Rodzinny – Ekoodpowiedzialnie rozpoczyna się o godzinie 11.00 w sobotę 15 czerwca
w Katowickim Parku Leśnym i  potrwa do godziny 17:00.  Ze względu na zmianę organizacji  ruchu
w rejonie  Lotniska  Muchowiec,  nie  będzie  możliwości  dojazdu  samochodem.  Korzystajmy
z dodatkowej  linii  autobusowej  S3  na  trasie  Katowice  Mickiewicza  –  Muchowiec  Korty  Pętla.
Autobusy  kursują  co  20  minut  od  10:48  do  17:48.  Szczegółowy  rozkład  jazdy  na
www.odpady.katowice.eu.

http://www.odpady.katowice.eu/


Leśny Piknik Rodzinny – Ekoodpowiedzialnie. Plan wydarzeń na scenie:

11.00 – otwarcie pikniku

11.15 – wręczenie nagród laureatom konkursu „Piękno przyrody w Katowicach”

12.00 – prezentacja leśnych sygnałów

12.15 – „Bukiet talentów”, interaktywny spektakl dla dzieci 

13.30 – Las energii, prezentacja oferty Lasów Państwowych

14.30 – Recycling Band, koncert

15.30 – Las energii, prezentacja oferty Lasów Państwowych 

16.00 – Recycling Band, warsztaty 

17.00 – zakończenie pikniku 


