Treści zawarte w publikacji nie stanowią
oficjalnego stanowiska organów
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

u Edukacja i ochrona przyrody poprzez konkursy, imprezy plenerowe i wydarzenia ekologiczne

O ochronie środowiska i żywiołach

u Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
w ramach swojej polityki edukacyjnej skierowanej do dzieci oraz dorosłych
finansuje imprezy i konkursy skłaniające mieszkańców naszego regionu,
i województwa do poznawania sekretów przyrody. Do takich działań niewątpliwie
należy finansowanie Śląskiego Kalendarza Ekologicznego, który odbywa się na
terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego, na Sośnej Góry w Mikołowie. Imprezy
zaplanowane w ramach tego cyklu są adresowane do całych rodzin.

Foto: ŚOB w Mikołowie

W

czerwcu, w ramach Kalendarza odbywał się tu Światowy
Dzień Ochrony Środowiska
Naturalnego. Pomimo deszczowej pogody impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców regionu.
Uczestnicy mieli okazję wziąć udział, m.in.
w warsztatach: laboratoryjnych i dowiedzieć się, jak oddychają rośliny oraz terenowych o makrobezkręgowcach polskich rzek.
Najmłodsi zagrali w grze terenowej „Na tropach parków naturalnych”, a także uczestniczyli w warsztatach pszczelarskich „Co
w ulu piszczy” połączonych z wykładem o
roślinach miododajnych i zapylaniu. Można było się także nauczyć robienia kompo-

zycji roślinnych
w słojach. Obchody święta ubogacili
swoją obecnością
Stowarzyszenie Wolnej
Herbaty, Zespół Parków
Krajobrazowych Województwa
Śląskiego, Pasieka Edukacyjna - Skrzydlaci
Przyjaciele oraz Dzika Droga.

Konkursy pomagają
poznawać przyrodę
i ją chronić.
Ważnym punktem programu Światowego Dnia Ochrony Środowiska było wrę-

czenie nagród w konkursie kreatywnym
„Pomyśl zanim wyrzucisz”. 27 dzieciaków
w wieku od 4 do 17 lat prezentowało co
można zrobić i jak wykorzystać butelkę pet.
Zwycięzcy wykazali się dużą kreatywnością
i pomysłowością.
Ale już dziś Śląski Ogród
Botaniczny w Mikołowie
zaprasza do udziału
w kolejnym konkursie, tym razem
fotograficznym
zatytułowanym
„Ciekawe skały”.
Zadaniem uczestników - dzieci
i młodzieży - jest
przesłanie zdjęcia, ciekawych skał, skamieniałości lub formacji skalnych wraz
z opisem. - Wakacje to kapitalny czas, żeby
bliżej poznać osobliwości świata przyrody
zarówno tej ożywionej, jak i nieożywionej.
Tym razem zachęcamy do zwrócenia uwagi
na ciekawe i intrygujące formy skalne: skały, kamienie, skamieniałości - zapraszają
organizatorzy konkursu. Patronat nad
konkursem objął także WFOŚiGW w Katowicach.

Dr Paweł Kojs, dyrektor ŚOB w Mikołowie wręczył nagrody zwycięzcom konkursu
„Pomyśl zanim wyrzucisz”.

Na początku wakacji
Ogród zaprosił
mieszkańców
na Dzień Żywiołów:
ziemia - powietrze.

służy do badania zanieczyszczeń powietrza. Mieszkańcy naszego regionu mogli
zobaczyć na niebie tę niezwykłą stację
badawczą, bowiem wystartowała w swój
badawczy lot z Sośnej Góry w Mikołowie.

Było to niezwykłe wydarzenie, bowiem
młodzi odkrywcy zmagali się z żywiołami powietrza i ziemi w grze terenowej, a
także mogli zobaczyć ich niszczycielską
siłę, m.in. tornada, wulkanu czy gejzeru. Członkowie Mikołowskiego Klubu
Krótkofalowców SP9PKS prezentowali
dzwonki Franklina (tzw. dzwonki burzowe) czy generator Tesli. Był pokaz filmu
zatytułowanego „Saga prastarej puszczy.
Opowieść o kruku. Skaza odmieńca”
oraz można było popatrzeć przez lunetę
i zobaczyć wystrzał rakiety z silnikami
na paliwo stałe. Imprezę na Sośnej Górze
odwiedziło też niezwykłe, uniwersyteckie
laboratorium ULKA z balonem. Całość

u Z powiatu mikołowskiego dofinansowanie otrzymały trzy szkoły

Czas na budowę ekopracowni

W

Muzeum Śląskim w
Katowicach już po
raz piąty odbyło się
uroczyste rozstrzygnięcie konkursu „Zielona Pracownia” organizowanego przez Wojewódz-

ki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Współorganizatorami
wydarzenia byli Jakub Chełstowski - marszałek Województwa
Śląskiego oraz Muzeum Śląskie.

- W ciągu 5 lat Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
w Katowicach na modernizację placówek przeznaczył ponad
8,5 mln złotych. Dzięki temu powstało 250 ekopracowni, w któ-

rych może się uczyć blisko 50 tys.
uczniów. Nowoczesne pracownie
znajdują się w 111 gminach województwa śląskiego - powiedział
Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
W tym roku zainteresowanie
konkursem było bardzo duże,
wpłynęło łącznie 161 wniosków.
Spośród wszystkich nadesłanych
prac wyłoniono aż 87 laureatów!
Wśród nagrodzonych są aż trzy
szkoły z naszego powiatu: SP Nr
6 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II w Łaziskach
Górnych z projektem „Czas na
Las”, SP Nr 1 im. Powstańców
Śląskich w Mikołowie z projektem „Przez las do wiedzy”
i SP Nr 9 im. Wł. Broniewskiego z Orzesza ze „Strefą młodego
badacza”.

Na utworzenie
zielonych pracowni
w tej edycji
konkursu Fundusz
przeznaczy ponad
3 mln zł.

- Podstawą skutecznego nauczania młodzieży jest stworzenie
dobrego i ciekawego programu
dydaktycznego. Konieczna jest
również atrakcyjna metoda dotarcia z tą wiedzą do współczesnego,
młodego człowieka. Na obydwie te
potrzeby odpowiada konkurs Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dzięki niemu w wielu szkołach
w naszym regionie przybędzie nowoczesnych sal lekcyjnych, które
umożliwią naukę na najwyższym
poziomie - powiedział marszałek
Chełstowski.
Uroczystość uświetnił koncert Wiktorii Trefon - niezwykle
utalentowanej uczennicy II LO
w Będzinie oraz Szkolnej Orkiestry Dętej Allegretto - pod batutą Krzysztofa Zająca - ze Szkoły
Podstawowej w Rogoźniku - jednego z laureatów naszego konkursu.

