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Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

Akcja Czysta Odra
Na przełomie kwietnia i maja trwała ogólnopolska akcja
pn. Czysta Odra. 29 kwietnia
uczestnicy wydarzenia, wśród
których znaleźli się wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej, uprzątnęli pierwszy
odcinek Odry - od śluzy przy Rafako do przystani w Parku Zamkowym. Do akcji dołączyli się
wychowankowie kuźniańskiego
MOW-u, ponieważ udział w zajęciach na rzecz środowiska ekologii oraz praca dla społeczności lokalnej to ważny aspekt
w procesie wychowania i resocjalizacji. Piątkowe sprząta-

nie Odry było pierwszym z serii
działań ekologicznych. W trakcie kilkugodzinnego sprzątania
pierwszego z raciborskich odcinków rzeki Odry udało się wyłowić naprawdę sporo rzeczy,
które nigdy nie powinny znaleźć się w płynącej przez Racibórz rzece.
W kajakach, nazwanych tego dnia pływającymi śmieciarkami, znalazły się m.in.: pełne
worki butelek typu PET, pełne
worki szkła i puszek, folie przemysłowe, opony, dętki, różne
gumowe węże. W trakcie akcji wyłowiono także plastikowe krzesła, silnik z odkurza-

cza a nawet... roztrzaskaną lodówkę. Znalazło się także sporo
mniejszych elementów, które
na pewno nie służyły czystości
wody i jakości otaczającego nas
środowiska.
- Co nasuwa się na myśl jako
pierwsze? - dopytują uczestnicy.
- Że człowiek to świnia - brzmi
odpowiedź. Kuźniański MOW
zapewnia jednak, że choć był
to pierwszy ekologiczny spływ
zorganizowany wspólnie z raciborskim Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji, to z pewnością nie
ostatni.
(mow)

Wokół Arboretum Bramy

Morawskiej posadzono nowy las
700 dębów bezszypułkowych
i 300 buków – to nowe drzewa
liściaste rodzimych gatunków,
które uzupełnią skrajne fragmenty Lasu Obora od strony
Dębicza w Raciborzu. Akcję
prowadzi Arboretum Bramy
Morawskiej wraz z młodzieżą
licealną z ZSO nr 1. Sadzonki
podarowała firma Posadzimy.
pl, a pochodzą one z nadleśnictwa Rudy Raciborskie.
- Chcemy żyć w zielonym
otoczeniu, większej dbałości
o zieleń i nowych nasadzeń
oczekują mieszkańcy. To kwestie, na które raciborzanie
zwracają nam uwagę chociażby podczas konsultacji w ramach prac nad strategią czy
rewitalizacją - mówi prezydent
Dariusz Polowy.
- Podejmujemy szereg takich inicjatyw: Park Zachodni,
Szlak Azalii i Różaneczników,
konkurs Zielono Mi... Ta jest
kolejną. Sadzimy las, a przyroda odwdzięczy nam się po
latach! Dzięki kontaktom z raciborzaninem od lat mieszkającym we Wrocławiu - Bartkiem
Starzakiem - udało nam się nawiązać współpracę z firmą Posadzimy.pl, która zdecydowała
się na zakup od Nadleśnictwa
Rudy Raciborskie tysiąca sztuk
sadzonek. – informuje wiceprezydent Dawid Wacławczyk. To

Zielone czeki - można już
składać wnioski
Zielone Czeki o wartości 10
tys. zł, specjalne statuetki i dyplomy honorowe czekają na laureatów corocznego konkursu organizowanego przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Rywalizacja będzie się odbywać w czterech kategoriach:
Ekologiczna osobowość roku,
Gmina przyjazna dla czystego
powietrza, Inwestycja proekologiczna roku, Programy i akcje
na rzecz ochrony przyrody oraz
edukacji ekologicznej. Katowicki
Fundusz rozpoczął właśnie przyjmowanie zgłoszeń, które można
składać do 30 czerwca 2022 roku.
- To jest jeden z największych
i najważniejszych w województwie śląskim konkursów związanych z ochroną środowiska,
który organizujemy od wielu lat
z okazji Dnia Ziemi. Ogromna
liczba zgłoszeń, która każdego
roku rośnie, pokazuje, że w społeczeństwie cały czas rośnie
świadomość tego, jak ważna jest

ochrona środowiska naturalnego – wyjaśnia Tomasz Bednarek,
prezes WFOŚiGW w Katowicach.
W konkursie mogą wziąć
udział:
- w kategorii Ekologiczna osobowość roku: osoby fizyczne,
- w kategorii Gmina przyjazna
dla czystego powietrza: gminy wiejskie, miejskie, miejsko-wiejskie oraz miasta na prawach powiatu
- w kategorii Inwestycja proekologiczna roku: Beneficjenci pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, którzy w 2021
roku zakończyli realizację zadania dofinansowanego ze środków
Funduszu (z wyłączeniem osób
fizycznych),
- w kategorii Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody
oraz edukacji ekologicznej: organizacje pozarządowe (w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) z terenu wo-

jewództwa śląskiego prowadzące działalność proekologiczną.
Nagrody w konkursie przyznawane są za działania/zadania realizowane w roku 2021.
Na zwycięzców czekają statuetki i Zielone Czeki o wartości
10 tys. zł. Poza tym Kapituła
konkursu może przyznać również wyróżnienia oraz nagrodę
specjalną. Termin przyjmowania wniosków upływa 30 czerwca 2022 r. Laureatów poznamy
do końca tego roku.
W ubiegłym roku na konkurs
wpłynęły 43 zgłoszenia. Pierwsze Zielone Czeki z okazji Dnia
Ziemi przyznane zostały przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach 28 lat temu, w 1994
roku. Wśród laureatów są zarówno pasjonaci ochrony środowiska
- naukowcy, nauczyciele i dziennikarze, ale także przedsiębiorcy,
miasta i stowarzyszenia.
(eco)

Na początek dwieście drzew

okazja do zalesienia tych fragmentów Arboretum Bramy
Morawskiej, które potrzebują
wsparcia w wykształceniu podszytu z rodzimych gatunków
lasotwórczych. - Są to skrajne fragmenty lasu, w których
drzewostan w chwili obecnej
tworzą zamierające brzozy i topole. Sadzimy 700 dębów bezszypułkowych i 300 buków. Są
to gatunki tworzące na terenie
Arboretum stabilne ekosystemy liściaste. – informuje Elżbieta Skrzymowska, dyrektor
Arboretum Bramy Morawskiej
w Raciborzu.
Pierwsze 250 sadzonek zostało posadzone przez uczniów
Zespołu Szkół Ogólnokształ-

cących nr 1 w Raciborzu przy
wsparciu pracowników Arboretum. Dodatkowo uczniowie
uprzątnęli miejsce nasadzeń
z połamanych gałęzi brzozowych i zebrali na terenie Arboretum całą górę śmieci. Nasadzenia przez uczniów będą
kontynuowane dzisiaj i jutro
w ramach Tygodnia Ekologii
w szkole. Inicjatorem działań
młodzieży na terenie naszego
Arboretum, które idealnie zbiegły się w czasie z możliwością
przeprowadzenia tu nasadzeń
drzew, jest Roman Szczasny,
nauczyciel ZSO nr 1 w Raciborzu.
(um)

Pietrowice Wielkie, to gmina
w powiecie raciborskim, w której lasy stanowią zaledwie 4
proc. powierzchni. Samorząd
uznał, że czas zmienić ten stan.
Do akcji zalesiania gminy wójt
Andrzej Wawrzynek w piątek
8 kwietnia, zaprosił Lasy Państwowe i Zakład Nasienno-Rolny Danko z Modzurowa. Spotkaniu patronował wiceminister
sprawiedliwości Michał Woś.
Drzewa we wsi Krowiarki,
sadzili uczniowie miejscowej
szkoły podstawowej, chociaż dorosłym uczestnikom również
nie można odmówić zaangażowania.. Drzewa sadzono na terenie użyczonym przez Zakład
Nasienno-Rolny Danko.
- Akcję zalesiania gminy zainicjowaliśmy sadzeniem 200
drzew. Wśród sadzonek znalazły się brzozy, olchy, wiązy, ałycze, grusze, jabłonie i jarzębiny
– wylicza Damian Sieber, dyrektor Regionalnej Dyrekcji lasów
Państwowych w Katowicach..
Wiceminister Michał Woś
nie krył zadowolenia z decyzji

samorządowców. - To piękna
akcja, wpisująca się misję Lasów Państwowych zwiększenia
lesistości Polski – powiedział.
W trakcie sadzenia drzew jeden z radnych przypomniał, że
dokładnie w tym miejscu gdzie
odbywa się akcja, był aż do lat
siedemdziesiątych ubiegłego
wieku staw.
- Przed II wojną światową
i po niej miejscowi rolnicy kąpali tutaj konie. Później, nie-

stety zrobiliśmy z tego terenu
wysypisko śmieci. Dziś nadszedł czas przywrócenia go
przyrodzie.
Jak zapewnił Andrzej Wawrzynek, wójt gminy Pietrowice
Wielkie, nasadzeń doczekają
się kolejne sołectwa. Między
innymi Lekartów i Samborowice, gdzie trwa w tej chwili
scalanie gruntów.
(rdlp)

