Moc atrakcji na Dni Ziemi
2017-04-20
Dzień Ziemi tradycyjnie co roku obchodzony jest 22 kwietnia, a jego celem jest edukacja
ekologiczna, aby jak najskuteczniej chronić naszą planetę i zachować czyste środowisko.W
Krakowie spotykamy się w Alei Róż 21 i 22 kwietnia (w piątek i w sobotę). Zachęcamy do
zapoznania się z programem imprezy.

Pierwsze obchody Dnia Ziemi miały miejsce 22 kwietnia 1970 roku w Stanach
Zjednoczonych i zostały zapoczątkowane przez amerykańskiego senatora, który był
poruszony katastrofą ekologiczną w związku z ogromnym wyciekiem ropy w Kalifornii.
W 1990 roku idea obchodów Dnia Ziemi rozprzestrzeniła się na cały świat, a obecnie
wydarzenie organizowane jest w ponad 190 krajach.
W Krakowie Dni Ziemi świętować będziemy już po raz 19. Jak co roku, Wydział
Kształtowania Środowiska wpisuje się w misję przekazując wiedzę na temat
środowiska oraz promując rozwiązania mające poprawić m.in. stan powietrza i zieleni
miejskiej. Od 13 lat prowadzona jest także zbiórka surowców w zamian, za które
rozdawane są sadzonki kwiatów, drzew i krzewów. W ubiegłym roku mieszkańcy
Krakowa zebrali 4 740 kg butelek PET, 1 260 kg puszek i 2 640 kg baterii, a za swój
trud zostali wynagrodzeni sadzonkami roślin balkonowych i krzewów, których liczba w
roku 2016 liczyła aż 16 000.
ZIKiT wraz z partnerami - Mobilisem, ZW Renomą oraz Wavelo zaprasza na
prezentację mobilności aktywnej: w tym różnych typów rowerów, ekologicznych
autobusów, zasad poruszenia się pieszych i rowerzystów. Dostarczymy wiedzy i
zwrócimy uwagę na przywileje i obowiązki różnych użytkowników środków transportu,
od pieszych, przez rowerzystów i pasażerów komunikacji miejskiej do kierowców.
Pokażemy, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Będziemy instruować, jak
założyć konto i dokonać rejestracji do systemu Wavelo. Opowiemy o European
Cycling Challenge (rowerowej rywalizacji), do udziału w której zachęcamy wszystkich
mieszkańców Krakowa już od 1 maja 2017 r. Nie zabraknie nagród w licznych
konkursach i grach.
Czekamy na Was w piątek (21.04) i sobotę (22.04) w godzinach 10.00-17.00
na deptaku w al. Róż w Nowej Hucie!
PLAN WYDARZEŃ DNI ZIEMI
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