
PARTNERZY
ELEKTROCIEPŁOWNIA "ZIELONA GÓRA"

Z Elektrociepłownią "Zielona Góra" S.A. Centrum Nauki Keplera 
współpracuje już od czterech lat. W Elektrociepłowni „Zielona 
Góra” S.A. należącej do PGE Energia Ciepła ciepło produkowane 
jest w wysokosprawnej kogeneracji tj. w procesie 
technologicznym, w którym jednocześnie wytwarzane jest ciepło i 
energia elektryczna. Jest to ekologiczny i bezpieczny sposób 
ogrzewania, który pozwala ograniczyć niską emisję, jedną z 
głównych przyczyn smogu. Dodatkowo, wytwarzanie w oparciu 
gaz ziemny ze złóż lokalnych nie generuje emisji dwutlenku siarki i 
pyłu ani ubocznych produktów spalania takich jak popiół czy żużel. 
Więcej o działalności zielonogórskiej EC dowiesz się w strefie 
partnerów podczas IV Pikniku CNK.

PGNiG oraz EXALO DRILLING

Kolejni partnerzy IV Pikniku Naukowego CNK to PGNiG oraz EXALO 
DRILLING. Oddział PGNiG w Zielonej Górze jest jednym z dwóch 
oddziałów wydobywczych w PGNiG SA. Działalność rozpoczął w 
1968 roku jako Przedsiębiorstwo Poszukiwań Naftowych. Siedziba 
główna Oddziału mieści się w Zielonej Górze. Oddział w Zielonej 
Górze zajmuje się zagospodarowaniem i eksploatacją złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego w północno-zachodniej Polsce. Jesteśmy 
największym dostawcą gazu na krajowy rynek, a produkcja 
naszego Oddziału zaspokaja ponad 20% krajowego 
zapotrzebowania na gaz ziemny. Przyszłość Oddziału związana jest 
ze sprzedażą gazu do systemu i wykorzystaniem tego paliwa w 
energetyce, zagospodarowaniem nowych złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego.
Jeśli chcesz dowiedzieć się co to jest ropa naftowa i gaz ziemny, 
skąd biorą się te surowce, kto to jest ratownik górniczy i jakim 
sprzętem się posługuje, koniecznie musisz odwiedzić naszych 
partnerów podczas IV Pikniku. 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Naszym partnerem jest także Zakład Gospodarki Komunalnej. Na 
stoisku przygotowanym przez ZGK będzie czekać na Was wiele 
atrakcji. Będą konkursy z nagrodami, gry i zabawy, a wszystko 
oczywiście z ekologią w tle.



PROGRAMUJ, BAW SIĘ I UCZ… Z KLOCKAMI 
LEGO®  

Pochodzimy ze świata automatyki, inżynierii i kodowania, ale 
przede wszystkim jesteśmy też rodzicami.

Dlatego z myślą o dzieciach stworzyliśmy wyjątkowe miejsce, w 
którym oswajanie się z robotami, informatyką, logiką i naukami 
ścisłymi staje się zabawą.

Dzieci znajdą u nas:  

Warsztaty z Robotyki LEGO®

@AKADEMIA TURBOKIDS.PL – BUDUJ, 

•
• Zajęcia z programowania
• Półkolonie letnie i zimowe
• Szalone imprezy urodzinowe

Świat jutra nadchodzi i potrzebuje nowych kompetencji. Dbamy 
już dziś, by nasze dzieci były do niego dobrze przygotowane!
W TurboKIDS zmieniamy dzieci w inżynierów!

DR CLOWN
Fundacja „Dr Clown” prowadzi w Polsce z powodzeniem od 
12.07.1999 roku program terapii śmiechem i zabawą. Kolorowi 
clowni – terapeuci pracują w polskich szpitalach dziecięcych, 
placówkach specjalnych, domach pomocy społecznej, świetlicach 
socjo-terapeutycznych, domach dziecka i wszędzie tam gdzie 
przebywają chore lub niepełnosprawne dzieci. Gelotologia to 
prawidłowe określenie terapii śmiechem (greckie gelos znaczy 
śmiać się). Na całym świecie terapia ta zyskuje coraz większą 
popularność w służbie zdrowia. 
Kolorowi uśmiechnięci Doktorzy również w tym roku będą 
wspierać nasz Piknik.Znajdziecie ich w strefie RELAKS.

STOWARZYSZENIE POLSKIEGO PATCHWORKU
Podczas tegorocznego Pikniku, zaprezentowanych zostanie
20 prac, przygotowanych przez członków Stowarzyszenia Polskiego 
Patchworku. Jej tytuł nosi nazwę "Raz na ludowo" 
i prezentuje prace inspirowane polskim folklorem i sztuką ludową. 



LIGATURA 

Zielonogórska firma Ligatura oferuje wszechstronne i bogate  
usługi poligraficzno-introligatorskie, które  wymagają  
twórczego podejścia. Ciekawym projektem firmy jest 
stworzenie klocków konstrukcyjnych do samodzielnego 
złożenia. 
Połączenie klocka o oryginalnej konstrukcji i specjalnego 
łącznika daje niespotykane dotąd możliwości kształtowania 
form przestrzennych. Zestawy takich klocków zaprezentowane 
zostaną podczas Pikniku i każdy  uczestnik będzie miał okazję na 
zbudowanie ciekawych budowli, zgodnie z  przygotowanymi 
instrukcjami.

LASY PAŃSTWOWE

Już kolejny raz, Lasy Państwowe z partnerami, zapraszają 
podczas pikniku do „Leśnej Osady”.
Drewno to „super surowiec”, o czym przekonają nas 
prezentując, na warsztatach, innowacyjną grę tematyczną, a 
także pokażą atrakcyjne eksperymenty z drewnem 
księżycowym.
Ponadto przygotowali doświadczenia związane z minerałami. 
Opowiedzą o geośrodowisku w kontekście piękna 
zielonogórskich lasów.
Będzie też o miodzie… Serdecznie zapraszamy na pokaz 
bartniczy. Zaprzyjaźnieni pszczelarze uchylą rąbka tajemnicy.
Na naszych gości, zarówno w środku Centrum Przyrodniczego, 
jak i na zewnątrz, czekać będzie zakątek łowiecki, quizy, 
ciekawostki przyrodnicze o lesie i jego mieszkańcach i dużo, 
dużo nauki, wiedzy i edukacji leśnej dla każdego. 
Bo edukacja leśna jest naszą i Waszą przygodą!




