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Racibórz » 22 czerwca nastąpiło oficjalne otwarcie Zaczarowanego Ogrodu - labiryntu
bylin, kwiatów, krzewów i drzew w Arboretum Bramy Morawskiej. Inwestycję wsparł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Racibórz » 22 czerwca w Katowicach, podczas uroczystej Gali z okazji przyznania
Ekolaurów – dorocznej nagrody Polskiej Izby Ekologii, wręczono złote odznaki za
zasługi dla ochrony środowiska nadane przez Ministra Środowiska. Wśród osób
wyróżnionych był Adam Liwochowski – zastępca prezesa zarządu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wyróżnienie za zasługi
dla ochrony środowiska

Otwarcie Zaczarowanego Ogrodu
Wkład finansowy związany
z Zaczarowanym Ogrodem
został pokryty w 80% z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
a 20% z budżetu miasta. In-

westycja kosztowała 450 tys
zł. Zaczarowany ogród to labirynt roślin ułatwiający oglądanie kolekcji magnolii, śliw,
różaneczników, klonów, czosnku niedźwiedziego, marzanki
wonnej, ziarnopłonu wiosenne-

Alei lipowej
na ratunek
Stowarzyszenie Miłośników
Nakła Śląskiego, zajmujące się
m.in. pielęgnacją najcenniejszych przyrodniczych obiektów w zabytkowym parku Donnersmarcków, otrzymało dotację WFOŚiGW w Katowicach w
wysokości 40 tys. zł. Środki te
przeznaczone zostaną na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych 82 starych drzew rosnących w alei lipowej łączącej Pałac Donnersmarców w Nakle
Śląskim wraz z otaczającym
go parkiem z budynkami kościoła folwarku i cmentarzem,
który wraz z terenami leśnymi tworzy unikalną i dobrze
zachowaną kompozycję przestrzenną.
Od 1997 roku aleja lipowa
w Nakle Śląskim jest objęta
ochroną pomników przyrody.
Choć posiada wyjątkowe walory przyrodnicze, kulturowe
i estetyczne, dziś teren ten wymaga gruntownych prac konserwacyjno – pielęgnacyjnych.
Ostatni raz prace takie wykonano w tym miejscu dziewięć
lat temu. Teraz stan alei zagraża nie tylko jej trwałości ale
wręcz bezpieczeństwu ludzi.
Porośnięte i połamane konary,

przerośnie i zaniedbane korony drzew wymagają pilnych zabiegów i cięć pielęgnacyjnych
przywracających temu miejscu
dawny urok traktu spacerowego założonego przez przedstawicieli słynnego rodu Donnersmarków. Prace rozpoczną się
bezpośrednio po zakończeniu
okresu lęgowego ptaków tj.
w połowie września i potrwają do końca października.
Dzięki temu kolejny pomnik
przyrody zostanie uratowany.
Mimo objęcia takich miejsc
w Polsce ochroną prawną od
XV wieku, ich los wciąż jest niepewny i aby oprzeć się upływowi
czasu i dewastacjom wymagają
one szczególnej uwagi. Szacuje
się, że w kraju jest zarejestrowanych około 40 tys. obiektów
uznawanych za pomniki przyrody żywej. Najczęściej są to okazałe drzewa, ich grupy lub aleje. Na śląsku, według danych
GUS-u, znajduje się niewiele, bo
niespełna 2 tys. takich zabytków,
a wśród nich tylko 34 aleje. Cenna jest zatem każda taka inicjatywa jak Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego.
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go, zaaranżowany w ten sposób,
by układał się w kwiat o pięciu
płatkach. Długość żywopłotu
to, uwaga!, 1,5 km. Rośnie tu
5000 roślin żywopłotowych, 16
000 bylin, 200 drzew iglastych,
500 drzew liściastych, 500 rododendronów i 200 klonów. W centrum kompozycji posadzono
20-letnie drzewo lipy. – Mamy
specjalną studnię głębinową
do nawadniania ogrodu – powiedział w trakcie uroczystego otwarcia ogrodu dyrektor
Arboretum Bramy Morawskiej
Hubert Kretek.
Sisi

Ekolaury wręczono po raz jedenasty. Wyróżnienie to przyznawane jest w ogólnopolskim
konkursie skierowanym do
przedsiębiorstw, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego. Kapituła konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii” przyznała 6 wyróżnień i 9 ekolaurów.
Pamiątkowe statuetki autorstwa znanego rzeźbiarza prof.

Jacka Sarapaty wręczała m.in.
Gabriela Lenartowicz – prezes
WFOŚiGW w Katowicach.
Nagrodzono podmioty, których efekty ekologiczne, ekonomiczne oraz możliwość zastosowania podobnych rozwiązań
w innych miejscach są znaczące
dla stanu środowiska w Polsce
w kategoriach: gospodarka wodno-ściekowa, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

gospodarka odpadami, rekultywacja terenów zdegradowanych
oszczędność energii, odnawialne źródła energii, zielone technologie i ekoprodukty w budownictwie i przemyśle oraz edukacja ekologiczna, a także całokształt działalności firmy na
rzecz ochrony środowiska.
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Ekologia z naszych stron

XII edycja Festynu Ekologicznego

21 czerwca na raciborskim rynku odbył
się XII Festyn Ekologiczny. Impreza organizowana jest przez Urząd Miasta Racibórz
co roku, już od 12 lat. Na scenie zaprezentowały się przedszkolaki, a także uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjów. Każda
placówka przygotowała program o tematyce ekologicznej. Szkoła Podstawowa nr
4 zachęcała do zauważenia problemu masowego wymierania pszczół, które ma już
obecnie charakter globalny. Szkoła bierze
udział w projekcie unijnym „Mały owad,
wielki problem. Pszczoła pod szczególnym
nadzorem”. Uczniowie SP 4 rozdawali ulotki i gazetki dotyczące ratowania pszczół.
Dzieci występujące na scenie zaprezentowały programy artystyczne dotyczące

ekologii. Przekonywały widzów zgromadzonych na rynku jak ważne jest segregowanie śmieci, oszczędzanie wody, gaszenie
światła czy używanie materiałowych toreb
zakupowych. Czy raciborzanie są eko? Angelika Widenka i Monika Żmuda segregują
śmieci i oszczędzają wodę. – To jest już teraz normalne i naturalne zachowanie, staramy się nie szkodzić środowisku – mówią
zgodnie dziewczyny. – Oszczędzam wodę
przez dokładne zakręcanie kranu, segreguję śmieci, oszczędzam też prąd, wyłączam
ładowarkę z prądu, kiedy przestaję ładować
telefon – mówi Karolina z Raciborza.

Ogrody na fotografiach
w Mechaniku

20 czerwca w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu wręczono nagrody w VIII
Powiatowym Konkursie Ekologicznym organizowanym przez tę placówkę. Fotograf
Andrzej Złoczowski, członek jury, podkreślił, że prace przysłane na konkurs były na
bardzo wysokim poziomie. – Zdjęcia, które zajęły ex aequo 1. miejsce są naprawdę wyjątkowe. Pokazano ciekawe miejsca
Rezerwatu Łężczok. Druga praca jest diametralnie inna. Na fotografiach pokazano
walkę o własny ogród – powiedział Złoczowski. Nagrody zwycięzcom wręczali dyrek-

tor ZSM Sławomir Janowski oraz starosta
Adam Hajduk. 1. miejsce Sebastian Składny, Sebastian Bańczyk IIb ZSM op. Teresa
Głogiewicz oraz Beniamin Malinowski ZSBiRR op. Joanna Depta-Ładak.

EkoInfo – drugi numer

Ukazał się drugi numer EkoInfo – periodyku wydawanego przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, poruszającego
ważne zagadnienia związane z ekologią.
W tym numerze znalazły się następujące tematy: Czy małe elektrownie wodne
ochronią przed powodzią? – Zbigniew Lutecki; Kiedy możliwa jest pomoc publiczna dla inwestycji środowiskowych? – Dariusz Šustik; Dofinansowanie przez Fundusz zadań dotyczących gospodarki wodnej iochrony wód. Nowe zasady, praktyczne
wskazówki, najczęstsze błędy – Anna Jutka, Małgorzata Iwan; Czy spalanie może
być EKO? – Wioletta Jończyk; Finansowanie zakupów sprzętu i wyposażenia dla
jednostek państwowej oraz ochotniczych
straży pożarnych ze środków WFOŚiGW
w Katowicach – Mariusz Wasik. Periodyk
można znaleźć na stronie http://www.wfosigw.katowice.pl,

