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

Racibórz » Regionalna Stacja Edukacji Ekologicznej otwarta została w niedzielę, 24
maja w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Radzionkowie. W uroczystości wzięli udział
m.in.: Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach Andrzej Pilot, Dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego Paweł
Kojs oraz Burmistrz Miasta Radzionkowa Gabriel Tobor.

Otwarcie Regionalnej Stacji Edukacji

Ekologicznej w Radzionkowie
Uczestnicy wydarzenia wzięli udział w zwiedzaniu Ogrodu
Botanicznego z przewodnikiem
oraz sadzeniu drzewka w Śląskim Ogrodzie Botanicznym
w Radzionkowie. W swoim wystąpieniu prezes katowickiego
Funduszu Andrzej Pilot zadeklarował wsparcie instytucji dla
działań podejmowanych przez
Ogród Botaniczny.
Od 2004 roku WFOŚiGW
w Katowicach dofinansował
Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie kwotą prawie 2,5 mln
złotych. Środki Funduszu były
przeznaczone na zadania z zakresu:
• ochrony różnorodności biologicznej, na założenie oraz
rozbudowę kolekcji dendrologicznej, założenie oraz
rozbudowę kolekcji sadowniczych wraz z rozbudową szkółki do rozmnażania

micznych poprzez długoterminową ochronę nasion
w Śląskim Banku Nasion,
• edukacji ekologicznej, na doposażenie w pomoce dydaktyczne Śląskiego Ogrodu Botanicznego, kampanie i programy edukacji ekologicznej,
między innymi: „Śląski Kalendarz Ekologiczny”, „Różnorodność – potęga życia”,
a także na warsztaty ekologiczne, konkursy dla dzieci,
konferencje, zakup prenumeraty czasopism ekologicznych dla placówek oświatowych, oznakowanie ścieżek
edukacyjnych.
drzew i krzewów owocowych, założenie ericarium
24 kwietnia 2015 roku Zarząd
(rośliny wrzosowate), utworzenie ogrodu edukacyjne- WFOŚiGW w Katowicach podjął
go roślin uprawnych, wa- decyzję o dofinansowaniu zadarzywnych oraz zielarskich, nia pn.: „Rozbudowa kolekcji
ochronę ex situ wybranych sadowniczej Śląskiego Ogrogatunków muraw kseroter- du Botanicznego w Mikołowie

Racibórz » Inauguracja kampanii ekologicznej „Sprzą- ny „Zielona Pobudka” na Zatanie Świata – Polska 2015” i Rajd Gwiaździsty – te mku w Ogrodzieńcu. Również
dwie imprezy odbędą się już 31 maja w Ogrodzieńcu. na trasie rajdu wiele atrakcji
Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, m.in. quizy, i konkurs fotograficzny „Znam.
Cenię. Szanuję.”
konkursy czy animacje ekologiczne.

31 maja pod znakiem
ekologii w Ogrodzieńcu
„Sprzątanie Świata – Polska”
jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska, w którym uczestniczy
ponad 30 krajów świata. Fundacja Nasza Ziemia od 1994 roku
organizuje tę akcję w Polsce.
Od 1997 roku Fundacja Zielonej
Ligi jest koordynatorem regionalnym na Śląsku, od 1999 roku
Fundacja organizuje akcję we
współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach. W tym roku częścią
ogólnopolskiej akcji, a zarazem
wydarzeniem centralnym inaugurującym kampanię będzie piknik ekologiczny w Ogrodzieńcu,
organizowany przez Nadleśnictwo Siewierz w partnerstwie
z Fundacją Nasza Ziemia oraz
Fundacją Zielonej Ligi. Impreza
odbędzie się 31 maja na Zamku
w Ogrodzieńcu.
Kampania ekologiczna
„Sprzątanie Świata – Polska
2015”, poprzez bezpośredni
kontakt dzieci, młodzieży i dorosłych z lasem, leśnikami oraz

podmiotami zajmującymi się
promowaniem ochrony przyrody, pozwoli na naukę wrażliwości i szacunku dla rodzimej
przyrody, poznanie fauny i flory
naszych lasów. Uczestnicy kampanii dowiedzą się więcej o gospodarce odpadami, recyklingu,
energii odnawialnej, zdobędą
wiedzę, jak można wypoczywać
w sposób przyjazny dla przyrody,
jak być odpowiedzialnym i świadomym turystą.
Rajd Gwiaździsty zaplanowany również na ten dzień polega na dotarciu poszczególnych grup różnymi trasami do
jednego, wyznaczonego miejsca. Punktem centralnym jest
Zamek w Ogrodzieńcu. Nie ma
znaczenia: pieszo, rowerem czy
z kijkami nordic walking. Każdy
z uczestników zorganizowanych
grup rajdu otrzyma pamiątkową koszulkę, czapeczkę, opaskę odblaskową, breloczek i inne drobne gadżety. Na strudzonych wędrówką czekać będzie
grochówka i piknik ekologicz-

Piknik ekologiczny „Zielona
Pobudka” – organizatorzy przygotowali blisko 20 punktów programu. Innowacyjne Mobilne
centrum edukacji pokaże nowoczesną ekologię. Niezapomnianych wrażeń dostarczą animacje ekologiczne „Las – mamy
szczęście” i „Ziemia w naszych
rękach”. Jedną z wielu atrakcji pikniku jest rowerowe kino
– Bolek i Lolek wraz z Reksiem
zapraszają! Zorganizowane
będą również stoiska edukacji
przyrodniczej.
Każdy znajdzie tu coś dla
siebie, ponieważ będą zarówno
konkursy plastyczne, jak i fotograficzne, konstruktorskie, a nawet muzyczno-aktorskie. Przewidziane są zarówno dla indywidualistów, jak i dla lubiących
pracę w grupie. Na uczestników
czekają drobne upominki, a na
laureatów atrakcyjne nagrody,
m.in. rower turystyczny, turystyczne GPS-y, namioty turystyczne, lornetki i wiele, wiele
innych.
Inauguracja kampanii ekologicznej „Sprzątanie Świata
– Polska 2015” w Ogrodzieńcu
została dofinansowana przez
WFOŚiGW w Katowicach kwotą prawie 40 tysięcy złotych.
Szczegółowe informacje na
www.siewierz.katowice.lasy.
gov.pl/

(etap V) oraz założenie kolekcji
lokalnie uprawianych odmian
drzew owocowych w Radzionkowie (etap I)” w formie dotacji
do kwoty 25 700,00 zł. Planowany do realizacji projekt realizowany będzie na terenie kolekcji
sadowniczych Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie
oraz w Radzionkowie. Głównymi celami, prowadzonego jednocześnie w dwóch miejscach na
terenie województwa śląskiego
zadania będzie:
• zaszczepienie podkładek
rosnących w sadach w ŚOB
w Radzionkowie zrazami starych odmian drzew owocowych, zebranymi od lokalnych sadowników, działkowiczów lub mieszkańców,
dzięki czemu stworzona
zostanie kolekcja zabezpieczająca lokalną pulę genową
drzew owocowych, zagrożonych wyginięciem,
• założenie szkółki podkładek
na terenie ŚOB w Radzionkowie, służącej jako baza do
szczepień wykonywanych
w latach następnych, które po rozdaniu uzyskanych
w ten sposób drzewek zainteresowanym mieszkańcom
pozwolą rozszerzyć terenowy „bank genów”.

Nowy wóz strażacki
dla OSP w Pniowcu

Ochotnicza Straż Pożarna
w Pniowcu otrzymała nowy
wóz strażacki. W uroczystości przekazania pojazdu wzięli
udział m.in.: Burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech oraz
Prezes Zarządu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzej Pilot.
Prezes Funduszu pogratulował strażakom nowego nabyt-

ku oraz wyraził zadowolenie
z tego, że wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne na terenie
Tarnowskich Gór posiadają nowe wozy strażackie. W 2014 roku
WFOŚiGW w Katowicach dofinansował zakup 2 ciężkich samochodów ratowniczo-pożarniczych, 18 średnich samochodów
ratowniczo-pożarniczych i 5 lekkich samochodów pożarniczych.

Racibórz » 21 maja Zarząd Wojewódzkiego Funduszu
21 należącego do Spółdzielni
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KatowiMieszkaniowej Nowoczesna
cach podjął decyzje w sprawie udzielenia dotacji i dow Raciborzu”
finansowań. Zaakceptowano 23 wnioski, w tym cztery 3. Gmina Kornowac:
dotyczące naszego powiatu: dwa gminy Kornowac • udzielenie dotacji do kwoty
i dwa gminy Racibórz.
3 180, 00 zł na zadanie „Pro-

filaktyka zdrowotna dzieci
realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku
szkolnym 2014/2015”,
• udzielenie dofinansowania
w formie dotacji do kwoty 65
410 zł oraz pożyczki w kwocie do 217 763 zł na zadanie
Nasze wnioski to:
„Termomodernizacja wraz
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa
z zabudową instalacji ko1. Gmina Racibórz: udzieleNowoczesna w Raciborzu:
nie dotacji do kwoty 4 310,
udzielenie dofinansowania
lektorów słonecznych w ra00 zł na zadanie „Profilakw formie pożyczki do kwoty
mach przebudowy budyntyka zdrowotna dzieci rea295 701 zł na zadanie „Termoków Szkoły Podstawowej na
lizowana w trakcie wyjazdu
modernizacja budynku PawiZespół Szkolno-Przedszkolśródrocznego w roku szkollonu Handlowo-Usługowego
ny w Kobyli przy ul. Głównej
nym 2014/2015”
w Raciborzu przy ulicy Pracy
69-69A w Gminie Kornowac”.

WFOŚiGW dofinansuje

gminy Racibórz i Kornowac

EKOLOGIA Z NASZYCH STRON
XI Powiatowy Konkurs
Eko-Mat

Uczniowie szkół podstawowych rywalizowali 20 maja w SP
18. Oto wyniki XI Powiatowego
Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego „EKOMAT”. I miejsce drużyna SP 13 w składzie:
Tymoteusz Kędzior i Magdalena
Jaroniak. II miejsce drużyna SP
1 w składzie: Katarzyna Jurczyszyn i Paulina Otlik. III miejsce
drużyna SP 15 w składzie: Natalia Pisarczyk i Michał Rębisz

