
Zrzucamy się na NEON 

 

Studenckie Koło Naukowe Nieruchomości włącza się do akcji, której organizatorami są 

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides, kręci się! events oraz Biuro Europejskiej Stolicy 

Kultury 2016 dla Katowic.  Pojemniki  w formie doniczek ze słonecznikiem zostaną rozstawione na 

parterach budynków A, B, D, E i F Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Będzie można do 

nich wrzucać makulaturę: niepotrzebne notatki, przeczytane gazety, ulotki…  

 

Źródło: www.slonecznik-neon.pl 

Dajemy przykład politykom 

O akcji dowiedzieliśmy się z gazet. „Echo miasta” wielokrotnie wspominało o zbiórce makulatury. Po 
raz pierwszy tuż po wyborach samorządowych. Wówczas to komitety wyborcze miały posprzątać 
ulice z plakatów, które niewątpliwie nie nadawały uroku miastu pretendującemu do tytułu Stolicy 
K u l t u r y . Kiedy przeczytaliśmy, że tylko Platforma Obywatelska wywiązała się z obietnicy, 
postanowiliśmy działać. Wszak zależy nam, żeby Katowice były czyste, a propagowanie ekologii  
w mieście jeszcze nikomu nie zaszkodziło. 

Zanim zaczniemy… 

Najpierw padł pomysł zbiórki surowca tylko w obrębie członków Studenckiego Koła Naukowego 
Nieruchomości. Wiedzieliśmy jednak, że zbiórka na skalę całego Uniwersytetu przyniosłaby większe 
profity. Im szybciej zbierzemy pieniądze, tym szybciej Katowice rozświetli pierwszy z neonów – 
słoneczników. Najpierw jednak trzeba było uzyskać pozwolenie od Rektora na przeprowadzenie takiej 



akcji, a następnie przekonać zarządców budynków, że pojemniki na makulaturę nie będą 
przeszkadzać. 

Popierasz? Pomóż! 

Akcja będzie trwała od 23 lutego do 8 kwietnia. Mamy więc 7 tygodni, podczas których postaramy się 
uzbierać jak najwięcej surowca wtórnego i zasilić możliwie największą kwotą budżet przeznaczony na 
zakup neonu. Zachęcamy również inne uczelnie do zorganizowania takiej akcji! Po co wyrzucać gazety 
razem z innymi odpadami, skoro można zebrać je razem i wesprzeć niewątpliwie słuszny cel? 

Rywalizacja w imię ekologii 

Po politykach nadchodzi kolej na szkoły podstawowe. Nowa odsłona akcji ruszy już wkrótce. Dzieciaki 
pokażą, że chcieć to móc i będą walczyć między sobą o jak największą ilość zgromadzonego surowca. 
Finał akcji zaplanowany jest na 22 kwietnia. W tym dniu obchodzony jest również Światowy Dzień 
Ziemi – święto mające na celu krzewienia kultury ekologicznej oraz uświadamianie problemów 
związanych z ekologią. Tematem przewodnim tegorocznego Dnia Ziemi jest „las całkiem blisko nas”. 
W Katowicach staramy się udowodnić, że to ogród jest blisko nas. Sadźmy więc słoneczniki, 
zapalajmy neony! 

 

Joanna Żyła, SKN „Nieruchomości” 

 

 

Akcję można również wesprzeć indywidualnie, a pieniądze zebrane ze sprzedaży makulatury przesłać 
na konto bankowe Bona Fides: 
Tytuł przelewu:  NEON DLA KATOWIC oraz IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA ORGANIZACJI/”ANONIMOWY 
SPONSOR”, w zależności od tego, co ma się znaleźć w zakładce „Sponsorzy” na stronie 
www.slonecznik-neon.pl 
Numer konta:  49 2130 0004 2001 0272 7162 0001 VOLKSWAGEN BANK POLSKA 

 


