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

Pszczyna » Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ko- bry dały początek pszczyńskiej
wa moneta – wydawnictwo
się we wrześniu w Jankobiór otrzymało z WFOŚiGW w Katowicach dotację na zadanie „150 lat Żubrów linii hodowlanej i odegrały kluwicach.
Agencja Rozwoju i Promocji
Pszczyńskich”. W bieżącym roku mija 150 lat od rozpoczęcia hodowli żubrów na czową rolę w uratowaniu żubra • Wystawa okolicznościowa
Ziemi Pszczyńskiej.
przygotowana przez Sto- • 8-14 sierpnia Oddział PTTK
terenie Nadleśnictwa Kobiór (rezerwat przyrody „Żubrowisko”). Od 1865 roku żubr przed całkowitą zagładą.
jest na stałe wpisany w historię Śląska oraz stanowi najważniejszy element fauny
warzyszenie Miłośników
Ziemi Pszczyńskiej przy
Żubrów zostanie otwarwspółpracy z Nadleśninaszego regionu.
Obchody 150-lecia

150 lat Żubrów Pszczyńskich
Dotacja Funduszu przeznaczona jest na zakup nagród,
wykonanie tablic informacyjnych, druk katalogów, plakatów i innych materiałów, które będą wykorzystane podczas
imprez składających się na to
wydarzenie. Będą to między innymi: uroczystość w Muzeum
Zamkowym w Pszczynie, konkurs wiedzy o żubrze oraz konkursy plastyczne, konkurs dla
studentów ASP w Katowicach
na plakat rocznicowy, plener
rocznicowy dla artystów, wystawa okolicznościowa w Śląskim
Ogrodzie Botanicznym, Dzień
Żubra w Ośrodku Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach.
– Przejmując w czerwcu
1922 r. wraz z częścią Górnego
Śląska lasy pszczyńskie, Polska przejęła 3 żubry. Zespół
weteranów składał się z 15-letniego byka Plebejera, 2-letnie-

go kaleki nie nadającego się
w ogóle do rozpłodu i 19-letniej
żubrzycy Planty z postrzałem
w udo. Wbrew przewidywaniom 19-letnia żubrzyca wydała na świat w dniu 25.X.1824
r. – żubrzyczkę. W okresie od
1924 do 1953 r. przyszło na świat
87 żubrów, w tym 45 płci męskiej i 42 płci żeńskiej. W roku 1937 zakończył swój żywot
byk weteran Plebejer a w 1931
r. żubrzyca Planta. Dwa te okazy związane z historycznym
podtrzymaniem rodu żubrzego w Polsce, spreparowane
są ozdobą Muzeum Śląskiego
w Bytomiu– tak pisał Stanisław
Cenkier w „Trybunie Leśnika”
– kwiecień-lipiec 1956 r. (pierwszy numer gazety ukazał się
w marcu 1956 r.).
Historia tych zwierząt
w Pszczynie zaczyna się znacznie wcześniej, bo w 1865 r. Wtedy to ówczesny właściciel tutej-

fot. zubry.pszczyna.pl

szych lasów – książę von Pless
(Jan Henryk XI Hochberg) – wymienił z carem Aleksandrem II
20 jeleni szlachetnych na 4 żubry białowieskie (1 byk i 3 krowy). Stado początkowo mieszkało w zagrodzie w lesie murckowskim. Kiedy wzbogaciło
się jeszcze o 2 byki i pięć krów
(zimą 1877/78 r.), zostało przeniesione na tereny dzisiejszej
hodowli do Jankowic, gdzie żubry dostały do dyspozycji 11 tys.
hektarów lasu. To właśnie te żu-

Mikołów » W Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie można oglądać nową plenerową wystawę fotograficzną „Ogrody świata”. Ekspozycja ta składa się z prawie
80 fotografii wybranych spośród blisko dwudziestu tysięcy obrazów nadesłanych
niemal ze wszystkich zakątków świata na konkurs International Garden Photographer of the Year organizowany już po raz ósmy przez Królewskie Ogrody Botaniczne w Kew. W Polsce prace te po raz pierwszy można oglądać właśnie w Śląskim
Ogrodzie Botanicznym.

„Ogrody świata” – wystawa plenerowa

w Śląskim Ogrodzie Botanicznym
Wystawa ta została zorganizowana w ramach trwającej od
zeszłego roku kampanii „Różnorodność – potęga życia” dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Prezentowane
fotografie to finałowe prace oraz
te, które zostały wysoko ocenione w różnych kategoriach,
m.in. Piękno roślin, Dzikie życie w ogrodzie, Zieleń w mieście, Szczodra Ziemia, Chwi-

le wytchnienia i in. Nagrodzone obrazy odsłaniają nie tylko
piękno ogrodów, kwiatów, drzew,
krajobrazów, ale również miejskich oaz zieleni – parków, skwerów, zieleńców oraz ogródków
działkowych.
W wernisażu, który odbył
się w piątek 26 czerwca, wzięło udział wielu znakomitych gości: samorządowcy, naukowcy,
przedstawiciele licznych urzędów i instytucji współpracujących ze Śląskim Ogrodem Bo-

tanicznym, przyjaciele z innych
ogrodów, parków i arboretów,
fotograficy przyrody, edukatorzy ekologiczni i wolontariusze
Ogrodu oraz wiele innych osób
zafascynowanych pięknej Natury. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach reprezentowała Ewa Cofała – kierownik Zespołu Ochrony Przyrody,
Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej.
Jednakże niewątpliwie najważniejszą w tym dniu osobą była zwyciężczyni konkursu IGPOTY – Magdalena Wasiczek, której praca pt. „Baleriny” została
oceniona najwyżej, a międzynarodowe jury określiło ją najlepszym fotografem przyrody
na świecie 2014 roku. Wystawę
w Śląskim Ogrodzie Botanicznym będzie można oglądać do
połowy września w godzinach
otwarcia Centrum Edukacji
ŚOB (6.00-22.00).
WFOŚiGW

żubrów pszczyńskich –
kalendarium wydarzeń:

• W marcu ogłoszono wśród
artystów ASP w Katowicach
konkurs na plakat rocznicowy. Wernisaż i wystawa pokonkursowa będzie dostępna
w Jankowicach we wrześniu.
• Konkurs wiedzy o żubrze
zorganizowało Nadleśnictwo
Kobiór oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach, rozdanie nagród nastąpiło podczas Święta Lasu
– 29 maja br.
• Powiatowe Ognisko Pracy
Pozaszkolnej i Nadleśnictwo Kobiór ogłosiły konkurs plastyczny dla dzieci –
rozstrzygnięcie w maju br.
• Plener interdyscyplinarny
dla zaproszonych przez ASP
Katowice artystów odbył się
w dniach 25-31 maja, wystawa poplenerowa odbędzie

•

•

•

•

ta na Rynku Pszczyńskim
ctwem Kobiór zapraszają do
w sierpniu, potem dostępudziału w 64. Ogólnopolskim
na w Ogrodzie Botanicznym
Zlocie Turystów Kolarzy.
• W ramach imprezy Pszczyna
– Mikołów-Mokre.
Od marca do grudnia br.
Biega, 7 czerwca odbył się
Zagroda Pokazowa Żubrów
Bieg żubra. A lato, w ogrow Pszczynie organizuje wardach Starostwa Pszczyńskiesztaty dla dzieci i lekcje przygo, można było przywitać
rodnicze „Tropem Żubra”.
podczas imprezy plenerowej.
29 maja z okazji Święta Lasu • Na Dni Pszczyny zaprasza
na imprezę plenerową przy
w sierpniu Urząd Miasta
Pszczyna i Nadleśnictwo
OEEiHŻ w Jankowicach
zaprosiło Nadleśnictwo KoKobiór.
biór oraz Powiatowe Og- • Główne uroczystości rocznisko Pracy Pozaszkolnej
nicowe odbędą się 9 wrześw Pszczynie.
nia w Sali Lustrzanej MuzeDzień Dziecka w Zagrodzie
um Zamkowego w PszczyPszczyńskiej, 31 maja – Zanie, a towarzyszyć im będzie
groda Pokazowa Żubrów
Konferencja Międzynaw Pszczynie.
rodowa „Żubry w Lasach
W czerwcu ukazało się
Pszczyńskich”.
specjalne wydanie „Głosu
Źródło: WFOŚiGW,
Pszczyńskiego” poświęconewww.trybuna.katowice.lasy.
go historii żubrów oraz wygov.pl
bita została okolicznościo-

Zarząd Funduszu za dofinansowaniem zakupu
SPRZĘTU DLA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
„EKOKARLIK” to nowy
konkurs organizowany przez
Wojewódzki Fundusz OchrZarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
podjął decyzję o udzieleniu dofinansowania w formie dotacji
do kwoty 4 mln 500 tys. zł Oddziałowi Wojewódzkiemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
w Katowicach. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie
Rada Nadzorcza WFOŚiGW w
Katowicach.

Celem zadania jest doposażenie jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej, umożliwiające pełniejsze i bardziej efektywne ich wykorzystanie w prowadzonych akcjach ratowniczych, szczególnie w zakresie
przeciwdziałania i usuwania
skutków powodzi, katastrof budowlanych, drogowych i innych
zagrożeń środowiskowych.
Dofinansowanie z WFOŚiGW
w Katowicach stanowić będzie prawie 28% kosztów zakupu sprzętu. W ramach zadania zostaną zakupione m.in.:

ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze – 5 sztuk, średnie samochody ratowniczo-gaśnicze –
14 sztuk, lekkie (do 3,5 t ) samochody ratowniczo-gaśnicze – 5
sztuk, lekkie (powyżej 3,5 t) samochody pożarnicze – 2 sztuki,
zestaw pływający – łódź z przyczepką, agregaty prądotwórcze, pompy szlamowe, motopompy pływające, zestawy do
ratownictwa wysokościowego
i usuwania wiatrołomów oraz
zestaw do ratownictwa wodno-lądowego.
WFOŚiGW

Katowice » „EKOKARLIK” to nowy konkurs organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Fundusz chce w ten
sposób wyróżnić przedsiębiorców oraz jednostki samorządu terytorialnego z terenu
województwa śląskiego, realizujące szeroko pojęte przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska. Nagrodami będą: statuetka i tytuł „EKOKARLIK” oraz możliwość
posługiwania się logo konkursu i zdobytym tytułem.

„EKOKARLIK” – nowa nagroda Funduszu
Jury oceniać będzie przedsięwzięcia z zakresu ochrony
środowiska, w szczególności:
potwierdzoną skuteczność działań środowiskowych pokazaną
w różnych wskaźnikach, zastosowanie nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań wdrażanych celem podniesienia poziomu ochrony środowiska oraz
inicjatywy promujące działania
na rzecz ochrony środowiska.
Konkurs rozstrzygnięty zostanie we wrześniu 2015 roku.
Wojewódzki Funduszu Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach przyznaje nagrody za działalność
na rzecz ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków administracji rządowej i samorządowej w oparciu
o ustawę z dnia 27 kwietnia 2001
roku Prawo ochrony środowiska. W stały kalendarz przyznawania nagród w Funduszu
wpisały się nagrody „Zielone
czeki” – przyznawane z okazji
Dnia Ziemi osobom fizycznym

oraz konkursy „EkoAktywni” –
dla pozarządowych organizacji
ekologicznych. W obu tych konkursach nagrody mają wymiar
finansowy.
WFOŚiGW

