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

Zagroda Żubrów w Pszczynie

zaprasza na warsztaty edukacyjne
Region » Do 31.12.2017 r. Pokazowa Zagroda Żubrów będzie realizowała warsztaty
edukacyjne „Tropem żubra” dla dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych klas I-III
oraz IV-VI. Wejście na Zagrodę to koszt 14 zł od dziecka. Warsztaty są skierowane do
6 400 dzieci z całego województwa śląskiego.
Celem warsztatów jest przybliżenie dzieciom zagadnień
z zakresu edukacji przyrodniczej, ekologii oraz ochrony środowiska. Proponowany zakres
zajęć będzie obejmował: spacer po zagrodzie, obserwację
zachowań zwierząt, pogadankę z elementami dyskusji, poznanie żubrzej rodziny oraz innych gatunków zwierząt, pracę z wykorzystaniem zeszytów
ćwiczeń „Tropem żubra”, film
o historii żubrów na ziemiach
pszczyńskich
Warsztaty trwają dwie godziny lekcyjne i odbywają się od
poniedziałku do piątku w godzinach 9.00, 11.00 oraz 13.00.
Rezerwacji należy dokonywać z kilkudniowym wyprzedzeniem. Warsztaty są prowadzone dla grup 20-osobowych.
W przypadku większych grup
jest tworzona kolejna grupa,
która w tym samym czasie także uczestniczy w warsztatach.
Na terenie Pokazowej Zagrody Żubrów prowadzone

są także Lekcje Przyrodnicze, skierowane do kilku grup
wiekowych: przedszkolaków,
uczniów szkół podstawowych
(klasy I-III i IV-VI) oraz uczniów
gimnazjów. W zależności od rodzaju grupy wiadomości przekazywane przez dyplomowanych pedagogów są odpowiednio dobierane oraz prezentowane. Koszt lekcji to 15 zł od
dziecka. Trwająca 90 minut lekcja jest niezapomnianą okazją
do spotkania się „oko w oko”
z królem puszczy oraz poznania wielu innych gatunków
zwierząt, które zamieszkują
naszą zagrodę, m.in. muflonów,
jeleni, danieli i saren.
Formy i metody pracy: pogadanka z elementami dyskusji,
przejście zagród ze zwierzętami, obserwacja karmienia żubrów, projekcja filmu o żubrach,
zwiedzanie Ośrodka Edukacji
Ekologicznej, a w nim wystaw
stałych i czasowych, udział
w quizie, prezentacja multimedialna.

Proponowane treści dobierane do odpowiedniej grupy wiekowej: różne gatunki zwierząt:
żubry, jelenie, daniele, sarny,
muflony oraz ptactwo; las jako
ekosystem; warstwy lasu; ptasi śpiew; leśniczy jako opiekun
lasu i zwierząt; różne gatunki
drzew i roślin; Polska Czerwona Księga Zwierząt; restytucja;
historia i występowanie żubrów
– wczoraj i dziś.
Lekcje są organizowane od
poniedziałku do piątku w godz.
9.00, 11.00 oraz 13.00. Rezerwacji należy dokonywać z co
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Lekcje są prowadzone dla minimum 20-osobowych grup (maksymalnie 35
osób). W przypadku większej
liczby dzieci tworzona jest kolejna grupa, która w tym samym
czasie może brać udział w lekcji
przyrodniczej. Koszt uczestnictwa w lekcji to 15 zł od dziecka
(opiekunowie bezpłatnie).
Pokazowa Zagroda Żubrów

JAK CHRONIĆ POWIETRZE?

Delegacja Kraju Morawsko-Śląskiego w Katowicach
Region » Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego, przyjął delegację
Kraju Morawsko-Śląskiego na czele z wicehejtman Jarmilą Uvírovą. Tematem rozmów
była jakość powietrza i sposoby jej poprawy.
– Temat jakości powietrza
jest dla nas bardzo ważny. Tej
zimy już kilkakrotnie zdarzało się, że powietrze było fatalnej jakości. Strach nawet okna
otwierać. Niezbędna w tym temacie jest jak najszersza współpraca i współdziałanie – stwierdził Henryk Mercik.
– Smog nie uznaje ani granic krajów, ani poszczególnych
regionów. Ochrona powietrza
dotyczy nas wszystkich. Musi-

my poszukiwać wspólnych mianowników i rozwiązań – dodała
Jarmila Uvírova.
Henryk Mercik zapoznał
gości z południa z projektem
konsultowanej obecnie uchwały antysmogowej, która będzie
procedowana przez Sejmik Województwa Śląskiego. Z kolei
w Czechach od stycznia bieżącego roku możliwe jest przeprowadzanie kontroli palenisk
lokalnych.

Poruszono również temat
projektu i-AIR Region, który
stawia sobie za cel polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę
poszczególnych komponentów środowiska naturalnego,
a także trwającego Programu
Współpracy Czesko-Polskiej
– jako przykładów wspólnych
działań.
slaskie.pl

SPOTKANIE KONSULTACYJNE

Rezi robi dym! Popularny youtuber bohaterem „Listy przedsięwzięć priorytetowych... na 2018 rok”
drugiego spotu promującego akcję „Nie truj sąsiada!”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy
współpracy z Regionalną Izbą
Gospodarczą w Katowicach organizuje bezpłatne spotkanie
konsultacyjne „Listy przedsmogową młodzież, co nie tylko sięwzięć priorytetowych plaprzyczyni się do wykształcenia nowanych do dofinansowania
pozytywnych postaw u tej grupy, ze środków WFOŚiGW w Katoale pozwoli też dotrzeć z pro- wicach na 2018 rok”. Organizaekologicznym przekazem do pokolenia rodziców oraz dziadków.
Premierowa emisja spotu, wyprodukowanego przez
EXA Studio, odbyła się 22 lutego w Wodzisławskim Centrum
Kultury. Autorem zdjęć w ramach kampanii jest Marcin Giba. Spot można oglądać na plat27 lutego o 9.00 Główny Instyformie YouTube oraz za pośred- tut Górnictwa wspólnie z Uninictwem profilu społecznościo- wersytetem Śląskim i Politechwego kampanii na Facebooku. niką Śląską organizuje konfeGmina z dobrą energią rencję pod nazwą „Niska emisja

Region » Trzech kolegów z blokowiska ubranych w kolorowe dresy zabiera podręczną
kamerkę i wychodzi na miasto „zrobić porządek”. Nie ma jednak mowy o żadnej grandzie, ich celem jest walka z głównymi przyczynami smogu – najgorszymi paliwami,
starymi „kopciuchami” i powszechnym spalaniem śmieci.
Tak zaczyna się drugi spot
promujący akcję zainicjowaną
w ramach międzygminnego
projektu „Gmina z (dobrą) energią!”. Po Franciszku Pieczce,
którego kreację w pierwszym
filmiku z serii „Nie truj sąsiada!” obejrzało w sieci już kilkaset tysięcy osób, przyszedł
czas na bohatera cieszącego
się ogromną popularnością
wśród młodszej grupy odbiorców. Tym razem w walkę z dymiącymi kominami zaangażował się popularny Rezi, czyli pochodzący z Wodzisławia
Śląskiego Remigiusz Wierzgoń,

którego materiały w mediach
społecznościowych śledzą miliony młodych osób. Organizatorzy kampanii – Związek Gmin
i Powiatów Subregionu Zachodniego oraz Planergia.pl – liczą,
że dzięki Rezigiuszowi uda się
zaangażować w kampanię anty-

torzy zapraszają przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych,
wspólnot mieszkaniowych oraz
przedsiębiorców.
Spotkanie odbędzie się 14
marca (wtorek) na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul.
Jordana 18, sala 402, IV piętro),
rozpoczęcie o godzinie 11.00 –
agenda spotkania.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie swojej obecności
w terminie do 3 marca u Aleksandry Orłów – tel.: 32 60 32 316,
e-mail: a.orlow@wfosigw.katowice.pl. Uwaga! Liczba miejsc
ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
WFOŚiGW w Katowicach

„Niska emisja – jak skutecznie ją zwalczyć?”
– W KATOWICACH ODBĘDZIE SIĘ KONFERENCJA
– jak skutecznie ją zwalczyć?”. będzie się w siedzibie GłównePartnerem wydarzenia jest Wo- go Instytutu Górnictwa w Kajewódzki Fundusz Ochrony Śro- towicach.
GIG w Katowicach
dowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Konferencja od-

