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Reni Jusis i Michał Szpak gwiazdami tegorocznej edycji
pikniku "Opole w rytmie natury"
Władze Opola wraz z gminami Komprachcice i Turawa, poprzez muzykę, edukację i zabawę chcą
zapoznać opolan z różnymi formami recyklingu. Trwa bowiem projekt 'Wspólna akcja segregacja' i
z tej okazji 17 sierpnia (sobota) w Parku na osiedlu Armii Krajowej odbędzie się piknik ekologiczny
pt. 'Opole w rytmie natury'. Wstęp na imprezę jest darmowy.
To wydarzenie zapewne zainteresuje tych, którzy dbają o właściwe zasady segregacji śmieci oraz
powinno zainteresować też te osoby, które niespecjalnie przykładają do tego wagę.<br /> <br />
Nie tylko dzieci będą mogły wziąć udział w licznych warsztatach, np. tworzenia <span
style="font-weight: bold;">eko-toreb</span> na owoce i warzywa, jako alternatywę foliowych
torebek, czy eko-kosmetyków bez „chemii”. Poprzez budowę <span style="font-weight:
bold;">Recyklingowego Placu Zabaw</span> będzie można dowiedzieć się, jak nadać różnym
przedmiotom drugie życie i wykorzystać je twórczo. Instalacje typu gigantyczna sortownia
odpadów czy składowisko śmieci z koparką pokażą, co dzieje się dalej z odpadami, które
wytwarzamy.<br /> <br /> W trakcie imprezy Teatr EKOStudio dwa razy wystąpi w
przedstawieniu<span style="font-weight: bold;"> „Drużyna ZET”</span>, w którym widzowie
dowiedzą się czym jest smog i poznają zasady właściwego palenia w piecach. <br /> <br />
Ważnym punktem imprezy będzie <span style="font-weight: bold;">akcja wymiany odpadów na
sadzonki</span>. Każdy kto przyniesie minimum 10 butelek PET lub 10 puszek aluminiowych
będzie mógł wymienić je na jedną sadzonkę kwitnącej byliny.<br /> <br /> Niemałą atrakcją
pikniku będą również gwiazdy muzyczne, które zrobią wieczorem duże show. Pierwsza wystąpi
<span style="font-weight: bold;">Reni Jusis</span>, artystka, która dużą wagę przywiązuje do
ekologicznego stylu życia. Na zakończenie pikniku swoje show da <span style="font-weight:
bold;">Michał Szpak z zespołem.</span><br /> <br /> Przypomnijmy, piknik odbędzie się w
sobotę (17 sierpnia) w parku na osiedlu im. Armii Krajowej i potrwa od godz. 14:00 do 20:00.
Dodajmy, że Radio Opole objęło nad wydarzeniem patronat medialny.<br /> <img class="image
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