WFOŚiGW

»6

Piątek 25 sierpnia » www.naszraciborz.pl www.naszwodzislaw.com www.naszrybnik.com

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

PEC Tychy podpisał
umowę na 9 mln zł
Region » Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tychach nie ustaje w pozyskiwaniu kolejnych
funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Do prawie
12 milionów otrzymanych kilka dni temu dorzuca kolejną znaczącą kwotę.
Właśnie podpisana została umowa, tym razem na likwidację kotłowni Wilkowyje
w Tychach. Wartość dofinansowania to ponad 9 milionów
złotych, a koszt całego przedsięwzięcia to prawie 14 milio-

nów zł. Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to
krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną,
ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian

klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczane
są w ograniczonym stopniu na
inwestycje w obszary ochrony
zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

WFOŚiGW dofinansuje ważne ekologiczne zadania
Kolejna konferencja naukowa

Stowarzyszenie Inżynierów i
Techników Górnictwa, Oddział
Rybnik zorganizuje XXIV już
Konferencję Naukowo-Techniczną pt.: „Ochrona środowiska na terenach górniczych
i pogórniczych kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”. Tematem jest
problematyka związana z realizacją zasad ochrony środowiska naturalnego w związku
z działalnością zakładów górnictwa węgla kamiennego, ich
wpływu na zagospodarowanie
powierzchni ziemi, a także zagospodarowanie terenów górniczych i pogórniczych. Konferencja ma szczególne znaczenie
dla regionu ze względu na poruszaną tematykę, będzie stanowić forum wymiany osiągnięć
i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami górnictwa, administracją samorządową, ludźmi
nauki i środowiskiem praktyków związanych z ochroną środowiska w górnictwie. Konferencja ma na celu wypracowanie kierunków i spójnych metod
działania oraz zachowania zabytków techniki górniczej. Fundusz wsparł przedsięwzięcie
kwotą 10 101,50 zł.

„Zostań małym ekorolnikiem
– ścieżka dydaktyczna”

Jak zostać małym ekologiem
uczyć będą podczas oprowadzania po ścieżkach edukacyjnych
i warsztatów w Gospodarstwie
Ekologicznym w Jaworzu organizowanych przez Zakład
Doświadczalny Instytutu Zo-

otechniki PIB Grodziec Śląski
Sp. z o.o. Grupę docelową zajęć
stanowią dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasy 1-4 szkoły
podstawowej). Zakład Doświadczalny wychodzi naprzeciw potrzebom pedagogów w zakresie edukacji ekologicznej dzieci,
proponując ciekawe i przyswajalne przez dzieci formy zajęć
praktycznych z możliwością zobaczenia „na żywo” egzystencji
w gospodarstwie ekologicznym.
Zakres planowanego zadania
obejmuje oznakowanie trzech
ścieżek dydaktycznych: zoologiczną, botaniczną oraz techniczną. Pierwsza z nich charakteryzować będzie gatunki
zwierząt hodowanych w gospodarstwie ekologicznym (krowy,
świnie, gęsi, indyki, owce oraz
suma afrykańskiego). Dzieci zapoznają się z hodowlą zwierząt
ekologicznych, ich rolą w życiu
człowieka oraz rolą produktów
zwierzęcych. Ścieżka botaniczna opierać się będzie na serii
tablic informacyjnych o roślinach łąkowych, ziołach i ich walorach prozodrowotnych. Ścieżka techniczna, będzie obrazem
historii mechanizacji w rolnictwie wraz z możliwością zobaczenia współczesnych maszyn
wykorzystywanych w gospodarstwie ekologicznym. Fundusz
przeznaczył na realizację tego
przedsięwzięcia 30 200 zł.

800 uczestników warsztatów

Takiej frekwencji spodziewają się w Chełmie Śląskim podczas organizowanych przez Fundację na Rzecz Edukacji Eko-

logicznej „Ekologia” warsztatów ekologicznych. Będą to
2 i 3 dniowe zajęcia dla dzieci
i młodzieży prowadzone w 4 grupach tematycznych: dziennikarsko-reporterskiej, plastycznej,
komputerowo-fotograficznej i
biologicznej. Celem przeprowadzenia warsztatów jest uświadomienie konieczności ochrony
środowiska naturalnego, kształtowanie wyobraźni ekologiczne oraz wrażliwości na piękno
przyrody. Warsztaty prowadzone będą zarówno w terenie, jak
i w pracowniach dydaktycznych
ośrodka. Fundusz wsparł przedsięwzięcie kwotą 48 750 zł.

Po wiedzę i wrażenia do Jury

Stowarzyszenie „Ziemia
Zdegradowana Przywrócona
Życiu” z Rogoźnika jest organizatorem ekologicznych warsztatów terenowych dla dzieci
i młodzieży, które odbywać się
będą terenie najatrakcyjniejszych przyrodniczo i kulturowo
zakątków Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Bazami dydaktyczno–noclegowymi będą trzy
ośrodki w Podlesicach, Olsztynie i Mirowie. Dla uczestników
przewidziano zajęcia praktyczne, materiały dydaktyczne, a także nagrody książkowe.
Warsztaty będą praktycznym
uzupełnieniem edukacji przyrodniczej i ekologicznej prowadzonej w ramach programów
realizowanych w placówkach
oświatowych i kulturalnych
województwa śląskiego. Planuje się, że w roku szkolnym
2017/2018 w warsztatach weź-

mie udział 100 grup – łącznie
ok. 3 000 uczestników. Wsparcie
Funduszu wyniosło – 150 120 zł.

Dwie edycje warsztatów w
Śląskim Ogrodzie Botanicznym

W okresie jesienno-zimowym 2017 r. oraz wiosenno-letnim 2018 r. zaplanowano dwie
edycje warsztatów w miejscach
przyrodniczo cennych województwa śląskiego, w pobliżu
szkół oraz na terenie Śląskiego
Ogrodu Botanicznego w Mikołowie i w Radzionkowie. Uczestnikami warsztatów będą dzieci
i uczniowie z województwa śląskiego. Przewidziano prawie
700 godzin zajęć dla ponad 3500
uczestników. Fundusz dofinansował przedsięwzięcie kwotą
27 503,42 zł.

Na tropie żubra i nie tylko

Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej zaproponowała całoroczny cykl warsztatów edukacyjnych skierowanych od przedszkolaków po
gimnazjalistów z województwa
śląskiego. Młodzi poszukiwacze wiedzy i przygód wyruszą
tropem żubra, poznają sekrety
pszczół i magię ziół, a wszystko
to pod fachowym okiem specjalistów. Z zajęć skorzysta ponad
8000 uczestników, a dofinansowanie Funduszu wyniosło prawie 28.000 zł. „Tropem Żubra”
– warsztaty mają na celu przekazanie wiedzy na temat największego żyjącego w Europie
ssaka, a także możliwość bezpośredniego z nim kontaktu.
Ponadto dzieci biorące udział

w warsztatach będą mogły się
zapoznać z innymi żyjącymi w
Pokazowej Zagrodzie Żubrów
zwierzętami i ptakami: jeleń
szlachetny, daniel, sarna, muflon, osioł, królik domowy, łabędź, paw indyjski, gęś garbonosa, kaczka krzyżówka, kaczka piżmówka, bażant królewski, bażant diamentowy, bażant
złocisty, gołąb domowy, gołąb
grzywacz. Zajęcia będą odbywać się dwutorowo, tj. na wolnym powietrzu w bezpośrednim kontakcie ze zwierzętami
oraz wewnątrz budynków gdzie
przeprowadzone będą zajęcia
na bazie przygotowanych „aktywnych” materiałów dydaktycznych (prezentacje multimedialne, kolorowanki, krzyżówki, rebusy itp.), w których
wykorzystana będzie wiedza
pozyskana na etapie prezentacji przeprowadzonej w terenie. „Sekrety Pszczół” – przygotowane zajęcia będą miały
na celu zaznajomienie dzieci
z panującymi zależnościami pomiędzy roślinami a pszczołami.
Podczas warsztatów wykorzystane zostaną wszelkiego rodzaju pomoce dydaktyczne, które ułatwią dzieciom przyswojenie tematu tj. tablice ze zdjęciami, prezentacje multimedialne,
sprzęt pszczelarski, eksponaty
zgromadzone w Skansenie, produkty pszczele. Warsztaty będą
prowadzone w ramach Ośrodka
Edukacji Ekologicznej na terenie dwóch obiektów: Pokazowej Zagrody Żubrów i Skansenu – Zagrody Wsi Pszczyńskiej.
„Magia ziół” – podczas warszta-

tów zielarskich dzieci i młodzież
poznają znaczenie i zastosowanie roślin zielarskich w różnych
dziedzinach życia: medycyna
ludowa, kuchnia kosmetologia.
Będą rozpoznawały zioła po zapachu, wyglądzie i smaku oraz
będą mogły przygotować własną mieszankę ziół i przypraw.
Ponadto dzieci będą mogły posiać lub posadzić zioła, które
mogą później zabrać ze sobą
do domu.

Klub miejskiego ekologa
w Dąbrowie Górniczej

To kolejne przedsięwzięcie edukacyjne, które zostało
wsparte przez Fundusz. Stowarzyszenie Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej
przeprowadzi zajęcia dotyczące
elementów środowiska naturalnego w warunkach miast przemysłowych i poprzemysłowych.
Adresatem warsztatów są dzieci i młodzież od przedszkola po
licea. Jesienią planowany jest
1 warsztat wyjazdowy, na pobliskie tereny zielone wokół miast.
Przez cały czas trwania programu będą realizowane warsztaty
dotyczące jakości środowiska
– wody, powietrza i gleby oraz
warsztaty aktywizujące wszystkie zmysły i wyobraźnię do poznawania przyrody. Część zajęć
będzie dotyczyła ziół – interpretowanych jako cząstki naszego otoczenia wpływającego na
nasz organizm. Planuje się, że
w roku szkolnym 2017/2018 w
warsztatach weźmie udział ponad 4.000 osób. Fundusz przeznaczył na ten cel 14 000 zł.

