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

Racibórz » Klub Gaja opublikował „Raport z działań - Zaadoptuj rzekę 2014”. Akcja
została dofinansowana m.in. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W raporcie opisane są najciekawsze inicjatywy
podjęte przez uczestników programu, zarówno tych najmłodszych jak i starszych.
Prezentuje on działania placówek oświatowych, stowarzyszeń, obywateli i spółdzielni
mieszkaniowej, które wygrały w konkursie Zaadoptuj rzekę.

Raport z działań

- Zaadoptuj rzekę 2014
Zamieszczono w nim także
relację z BIG JUMP, który zorganizowany został w 2014 roku
w ponad 60 miejscach w Polsce - 15 lipca wraz z Klubem
Gaja do różnych rzek, jezior,
morza, a także innych akwenów weszło 1100 osób w kraju
– od Bałtyku po Beskidy, a także
w Niemczech, Anglii, Szwajcarii i we Włoszech. To rekordowe wejście do wody!
Publikacja przybliża sylwetki rzek finalistek konkursu Rzeka Roku 2014. Podczas
internetowego plebiscytu na
Rawkę, która została Rzeką
Roku 2014 internauci oddali
7403 spośród ponad 20 000 głosów. Możemy także zapoznać
się z pracą dotyczącą wody butelkowanej, która wygrała konkurs Polish Junior Water Prize
- krajowy etap międzynarodowego konkursu Stockholm Junior Water Prize. Zespół uczennic z Poznania prezentował ją
w Sztokholmie podczas Światowego Tygodnia Wody (World
Water Week).

rowskiego. Program dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
oraz Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Patronaty: Minister Środowiska i Minister Edukacji Narodowej. Partner Strategiczny:
Fundacja PKO Banku Polskiego. Partner Merytoryczny: Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Gdański.
Raport można znaleźć na
stronie www.wfosigw.katowice.pl

W raporcie opisane są również dobre praktyki, czyli wyróżnione działania podjęte
przez uczestników programu
Zaadoptuj rzekę – m. in. wyprawa odkrywcza uczniów Zespołu Szkół w Grzmiącej, aby
lepiej poznać zaadoptowaną
rzekę Perznicę, interdyscyplinarne podejście do tematyki
wodnej uczniów i nauczycieli z Gimnazjum nr 1 im. Jana
Pawła II w Polkowicach, którzy
realizowali zagadnienia związane z ochroną wód na wielu
szkolnych przedmiotach czy
eksperymenty związane z wodą przeprowadzane w Przedszkolu Miejskim w Łęknicy.
Serdecznie zachęcamy do
zapoznania się z raportem.
Wszystkie informacje w nim
zawarte mogą stanowić inspirację lub podpowiedź dla działań podejmowanych w kolejnych edycjach programu. Program Zaadoptuj rzekę objęty
jest Honorowym Patronatem
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Bronisława Komo-

I raciborskie
Eko-Mikołajki

Racibórz » W rezerwacie Łężczok blisko trzysta cennych, kilkusetletnich drzew zo- duszu Ochrony Środowiska
stanie poddanych zabiegom pielęgnacyjnym. Zaplanowane działania mają zapewnić i Gospodarki Wodnej w Katobezpieczeństwo turystom i umożliwić swobodne poruszanie się po szlakach.
wicach oraz Nadleśnictwa Ru-

W Łężczoku poddadzą pielęgnacji

blisko trzysta drzew
Aleje wiekowych drzew na
groblach pomiędzy stawami
Salm Duży i Babiczak Północny oraz Aleja Husarii Polskiej, to
trasy spacerów cieszące się największą popularnością wśród
turystów. Pełnią one zarówno
istotną funkcję krajobrazową,
jak i komunikacyjną - tutaj zostały wyznaczone szlaki ruchu
pieszego po rezerwacie. Groble prowadzą do wieży widokowej, umożliwiającej obserwację
wielu gatunków ptaków, licznie
zamieszkujących wyspy na stawach. Pozwalają także na prowadzenie gospodarki rybackiej,
niezbędnej z punktu widzenia
zachowania cennych siedlisk
przyrodniczych.

Jednak, żeby wiekowe dęby,
lipy, buki i graby nie stanowiły zagrożenia dla gości odwiedzających to miejsce, niezbędne
jest wykonanie zabiegów pie-

Racibórz » Około sto osób bawiło się 6 grudnia podczas
wspólnej akcji mikołajkowej Galerii Młyńskiej, Zamku Piastowskiego, Akademii Fitness, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach oraz portalu i tygodnika NaszRaciborz.
pl. Rozdaliśmy pierniki, słodycze i eko-gadżety.

lęgnacyjnych. W związku z tym
Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Katowicach, we
współpracy i przy finansowym
wsparciu Wojewódzkiego Fun-

dy Raciborskie, przeprowadzi
pielęgnację najstarszych i najcenniejszych drzew w rezerwacie Łężczok. Na blisko trzystu okazach zaplanowano prace, które polegać będą między
innymi na przycinaniu koron,
skróceniu lub usunięciu niebezpiecznych konarów, gałęzi
oraz pni. Poprawią one statykę
drzew oraz zagwarantują drożność szlaków komunikacyjnych,
umożliwiając bezpieczne poruszanie się po terenie rezerwatu.
Zadania te, prowadzone w ramach projektu Realizacja działań z zakresu ochrony przyrody
w rezerwatach przyrody, wykonane zostaną w ostatnich tygodniach 2014 r. W ich trakcie należy spodziewać się utrudnień,
za które Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Katowicach przeprasza i prosi o wyrozumiałość.
Regionalna
Dyrekcja Ochrony
Środowiska Katowice

6 grudnia zaczęliśmy w Galerii Młyńskiej, gdzie dzieci spotkały się z Mikołajem, a zwycięzcy odebrali nagrody w konkursie na eko-ozdobę wykonaną
z odpadów. W głosowaniu internautów na portalu naszraciborz.pl za najlepszą uznano
pracę 5-letniej Bianki Michniewicz z Wojnowic, II miejsce zajął
również 5-letni Gracjan Osypiuk
z Raciborza, III miejsce 11-letnia Zuzanna Niżborska z Raciborza. Nagrody, w tym dla osób
głosujących na naszym portalu, ufundowała Galeria Młyńska. Samorząd uczniowski z G1

przekazał sześć worków nakrętek w akcji pomocy dla Lenki.
Pod opieką Katarzyny Apolony
oraz Krystiana Paletty przynieśli je do Młyńskiej Ewa, Damian
i Kamil. Druga część odbyła się
na zamkowym dziedzińcu. Tu
Akademia Fitness przygotowała taneczną rozgrzewkę. Były
też przejażdżki bryczką, słodkie pierniki i eko-gadżety przekazane z prezencie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
(waw)

