Piątek, 12 października

10 LAT NA RYNKU www.naszraciborz.pl, www.naszwodzislaw.com, www.naszrybnik.com

»7

WFOŚiGW
Aktualności

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjanego stanowiska organów Wojwódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Z wizytą na obszarze EkoElfy z SP 15,

przyrody chronionej Poodří czyli Sprzątanie Świata 2018
Region » Dwudniowa wizyta w Ostrawie, stolicy Kraju Śląsko-Morawskiego i siedzibie Regionalnej
placówki Zarządu CHKO Poodří była okazją do wymiany doświadczeń z pracownikami Agencji oraz
odwiedzenia rezerwatów przyrody Skučák oraz Bartošovický luh, w których realizowane są zadania
ochrony czynnej, mające na celu ochronę ptaków wodno-błotnych i ich siedlisk.
Wśród zadań zrealizowanych przez czeskich przyrodników znalazły się między innymi prace zabezpieczające
siedliska lęgowe chronionych
ptaków zlokalizowane na wyspach. Ochrona ptasich siedlisk
lęgowych przed ich degradacją,
to jedno z najistotniejszych zadań projektu LIFE.VISTULA.
PL. Stąd pierwszym punktem
programu była wizyta w rezerwacie przyrody Skučák w miejscowości Rychwald. Na stawie
hodowlanym o tej samej nazwie,
już 13 lat temu pracownicy Zarządu CHKO Poodří podjęli skuteczne działania, dzięki którym
swoje lęgi odbywają tu m.in.: bączek, śmieszka, mewa czarnogłowa, rybitwa rzeczna. Ciekawostką pierwszego dnia wizyty
były odwiedziny w prywatnym
rezerwacie przyrody Kozmické ptačí louky, gdzie na 25 hektarach utworzono obszar zalewowy z siedliskami łąkowymi
i podmokłymi. Rezerwat jest
miejscem bytowania wielu ga-

tunków ptaków, takich jak na
przykład bielik, czajka, krwawodziób, kszyk, żuraw, cyranka,
a także ssaków, płazów i motyli.
Drugi dzień wyjazdu zainicjowało spotkanie w siedzibie
Regionalnej placówki Zarządu CHKO Poodří AOPK ČR,
w trakcie którego koordynator
projektu oraz specjaliści ornitolodzy zaprezentowali szczegółowo cele, planowane do przeprowadzenia działania, a także dzielili się doświadczeniami
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z badań nad chronionymi gatunkami ptaków. Wizytę zakończył wyjazd terenowy do rezerwatu przyrody Bartošovický luh,
będącego częścią terenów podmokłych o znaczeniu międzynarodowym w ramach Konwencji
o obszarach wodno-błotnych,
które mają międzynarodowe
znaczenie głównie jako biotopy
ptactwa wodnego (Konwencja
Ramsar).
RDOŚ Katowice

różnej wielkości i należą do różnych gatunków. W większości
przypadków są to gatunki wybrane przez samych mieszkańców. Jest wśród nich wiąz, brzoza brodawkowa, grab pospolity,
wierzba iwa, lipa holenderska,
dąb szypułkowy czy klon pospoRegion » Urząd Miasta Racibórz wyłonił właśnie w drodze przelity. 990 drzew zostanie posadzotargu dostawcę sadzonek. Są one różnej wielkości i należą do róż- nych przez mieszkańców, instytucje, wspólnoty mieszkaniowe,
nych gatunków - czytamy w komunikacie ratusza.
szkoły, przedszkola i spółdzielnie. Sadzonki zostaną rozdane
- Racibórz od bardzo daw- my Morawskiej, parki i skwery. po 14 listopada osobom, które
na nosi zaszczytne miano zie- W tym roku w mieście przybę- wcześniej zgłosiły się do urzędu.
lonych płuc Śląska. W obrębie dzie prawie 1000 nowych drzew.
miasta znajdują się niezwykle Urząd Miasta Racibórz wyłocenne przyrodniczo: rezer- nił właśnie w drodze przetarUM Racibórz
wat Łężczok, Arboretum Bra- gu dostawcę sadzonek. Są one

wielkie sadzenie drzew

Racibórz » 22-23 września cała Polska angażowała się w akcję Sprzątania Świata. Włączyła się do
niej także raciborska Szkoła Podstawowa numer 15. Starsi uczniowie wraz z opiekunami porządkowali wyznaczony teren, natomiast młodsi już po raz dziesiąty, jako EkoElfy ruszyli w miasto, by
uświadamiać ekologicznie mieszkańców Raciborza.

Uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali własnoręcznie ulotki o tematyce
ekologicznej, które miały uświadomić, jak ważną sprawą jest
ochrona środowiska oraz co
robić by żyło się dobrze według idei hasła „Akcja-Segregacja”. Dodatkowo uczniowie
poszczególnych klas przygo-

towali transparenty z hasłami
ekologicznymi, zielone baloniki,
a także strój zielonego ekoelfa.
Uczniowie ośmiu klas od I do
III maszerowali raźno przez miasto, śpiewając przy tym ekologiczne piosenki i wręczając zdumionym przechodniom przygotowane ulotki. Dzieci wzbudzały
podziw i zainteresowanie miesz-

kańców Raciborza. „Dbaj o środowisko, bo to nie śmietnisko”,
„Szanuj Ziemię, to nasz dom”,
„Najważniejsze, żeby nie śmiecić, lecz segregować i częściej
jeździć rowerem niż samochodem” - tłumaczyli przypadkowym przechodniom uczniowie
SP 15.
materiał nadesłany

Ciekawe okazy przyrodnicze Raciborza
Racibórz » Centrum Edukacji Ekologicznej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla
w Raciborzu oraz Urząd Miasta Racibórz zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym „Ciekawe okazy przyrodnicze Raciborza i powiatu raciborskiego”. Termin składania prac upływa 15 października.
- Ideą naszego konkursu jest
wyłonienie najciekawszych
prac fotograficznych, ukazujących bogactwo przyrodnicze Raciborza i powiatu raciborskiego – mówi Małgorzata
Szczygielska, dyrektor MiPBP.
Prace należy przesłać drogą mailową na adres biblrac@

poczta.onet.pl lub dostarczyć
Szczegółowy regulamin oraz
osobiście na płycie CD do Sekre- formularze zgłoszenia dostęptariatu biblioteki (ul. Kasprowi- ne na stronie internetowej bicza 12) do 15 października 2018 blioteki www.biblrac.pl.
r. Najlepsze zdaniem jury prace
MiPBP w Raciborzu
zostaną wyeksponowane w Galerii Gawra przy ul. Kasprowicza
12 a ich twórcy mogą liczyć na
atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz w związku z ogromnym zainteresowaniem Programem „Czyste Powietrze”,
punkt obsługi Programu w budynku przy ul. Wita Stwosza 2 w Katowicach czynny będzie: w poniedziałki od 7.30-17.00, od wtorku do piątku od 7.30-14.30

