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

Racibórz » Kierując się słowami znakomitego dydaktyka Jana Amosa Komeńskie- którym kondycja naszego śrogo, „Dzieci należy uczyć nie z książek, lecz dębów, nieba i buków” – z pierwszym dowiska naturalnego nie jest
dniem wiosny 21 marca 2015 – jako społeczny lider ekologii rozpoczęłam realizację obojętna, zapraszam do współpracy.
autorskiego programu Światłem – Barwą – Kreską.

Metodą obserwacji i aktywnych ćwiczeń twórczych w terenie spróbujemy zamienić wirtualny świat w 3D, który stanowi
codzienny pokarm młodzieży,
Program realizowany będzie na inny bardziej naturalny rzew formie cyklicznych warszta- czywisty świat, bogaty w D3.
tów fotograficznych, zgodnie
dr Gabriela Habrom-Rokosz
z rytmem Natury. Wszystkich,

Racibórz » Zespół przyrodniczy Eco Team ze szkoły
ZSO Tworków prowadzony przez Justynę Wojdę po raz
kolejny odwiedził z darami Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Raciborzu.

Dzieci należy uczyć nie z książek,
lecz dębów, nieba i buków
Po dwuletnim udanym
okresie pilotażu (2012-2014),
zakończonym wystawą twórczości plastycznej uczestników projektu w Galerii Sztuki Współczesnej RCK w maju
2014, rusza właściwa I edycja
programu edukacji artystycznej młodzieży o charakterze
proekologicznym. 24.03.2015
pierwsze spotkanie w strefie
ciszy, tj. Arboretum Bramy Morawskiej – grupy ok. 80 osób,
w tym: uczniów klas artystycz-

nych G 1 z opiekunem Romanem Szczasnym, uczniów raciborskiego i wodzisławskiego
Liceum Plastycznego, studentów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych PWSZ w Raciborzu,
członków studenckich kół naukowych działających w Zakładzie Fotografii i Multimediów
oraz Zakładzie Sztuk Pięknych
Instytutu Studiów Edukacyjnych i Sztuki PWSZ w Raciborzu – Foton, Animatik, Grafit.

Eco Team z darami w Schronisku

dla Bezdomnych Zwierząt

Spotkanie konsultacyjne

Schronisko odwiedziły tym
razem najmłodsze uczennice:
Justyna Bulenda, Julia Biela,
Marta Burszyk oraz Wiktoria
Chudeka, które jeszcze nigdy
nie miały okazji być w takim
miejscu. Uczestniczki zespołu już wcześniej zdeklarowały
chęć niesienia pomocy i zorganizowały zbiórkę karmy oraz potrzebnych akcesoriów. W szkole na przerwach przygotowały
przepyszne słodkości, sprzedawały zabawki, aby zebrać jak
najwięcej pieniędzy na schroni-

z samorządowcami
Prawie 140 przedstawicieli samorządów z województwa śląskiego 23 marca wzięło
udział w spotkaniu konsultacyjnym w Katowicach. Zebranych
w Sali Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Śląskiego przywitali: Andrzej Pilot – Prezes
Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
oraz Ferdynand Morski – Dyrektor Biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Przedstawiciele katowickiego funduszu
przedstawili uczestnikom spotkania projekt „Listy przedsię-

wzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach
na 2016 rok”. Zaprezentowane
zostały informacje na temat:
• ochrony i zrównoważonego
gospodarowania zasobami
wodnymi,
• gospodarki odpadami
i ochrony powierzchni ziemi oraz zapobiegania poważnym awariom,
• ochrony atmosfery,
• ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, edukacji ekologicznej
i profilaktyki zdrowotnej,

Spotkanie zostało zorganizoProgramu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowi- wane przez WFOŚiGW w Kasko 2014-2020 Działanie 1.7 towicach oraz Śląski Związek
„Kompleksowa likwidacja ni- Gmin i Powiatów.
skiej emisji na terenie konurbacji śląsko–dąbrowskiej”.

Andrzej Pilot w Zarządzie

Śląskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa

Prawie 40 przedstawicieli
organizacji pozarządowych 17
Andrzej Pilot – Prezes Za- i tworzenie przychylnego klima- marca wzięło udział w spotkarządu Wojewódzkiego Fundu- tu dla stowarzyszenia. Posie- niu konsultacyjnym, które doszu Ochrony Środowiska i Go- dzenie Rady odbyło się w piątek tyczyło projektu „Listy przedspodarki Wodnej w Katowicach 20 marca i poprzedziło VI Galę sięwzięć priorytetowych plazostał Wiceprzewodniczącym Mistrzów Harcerstwa. W czasie nowanych do dofinansowania
Zarządu Śląskiej Rady Przyja- gali wręczone zostały statuetki ze środków WFOŚiGW w Kaciół Harcerstwa. Przewodniczą- „Mistrzów harcerstwa”. Jedną towicach na 2016 rok”. Zebracym Rady jest dr Jan Olbrycht z nich otrzymała Ewa Cofała nym w siedzibie Wojewódzkiego
– Poseł do Parlamentu Europej- – kierownik Zespołu Ochrony Funduszu Ochrony Środowiska
skiego. Śląska Rada Przyjaciół Przyrody, Edukacji Ekologicz- i Gospodarki Wodnej w KatowiHarcerstwa ma za zadanie m. in. nej i Profilaktyki Zdrowotnej cach zaprezentowane zostały
propagowanie idei harcerskiej WFOŚiGW w Katowicach.
zagadnienia dotyczące ochro-

Fundusz dofinansuje

akcję „Posadź swoje drzewko”

Zarząd WFOŚiGW w Katowicach podjął decyzję o dofinansowaniu zadania pn.: „Posadź
swoje drzewko” – edycja wiosna 2015 w formie dotacji do kwoty 340 047,92 zł. Dotacja będzie
przeznaczona na zakup 9 500
szt. sadzonek drzew i krzewów.
W akcji wykonania nasadzeń,
a także rozbudowy już istniejących przy placówkach mini
ogrodów botanicznych i mini
arboretów weźmie udział 115
placówek oświatowych z terenu
województwa śląskiego.
Fundacja Ekologiczna Sileny różnorodności biologicznej sia pełni w tym zadaniu rolę
i funkcji ekosystemów, eduka- koordynatora, który od wielu
cji ekologicznej oraz profilak- lat stara się wspierać budowę
tyki zdrowotnej. W spotkaniu ogrodów, stanowiących zapleuczestniczyli m.in. Andrzej Pi- cze edukacyjne w terenie.
lot – Prezes Zarządu WFOŚiGW
w Katowicach, Agnieszka Sie- Głównym celem
mińska – Zastępca Prezesa Za- planowanego do realizacji
rządu oraz Jerzy Suchy – czło- zadania jest:
nek Rady Nadzorczej Fundu- • popularyzacja budowy mini
szu reprezentujący organizaogrodów botanicznych i mini
cje ekologiczne z województwa
arboretów,
śląskiego.
• zwiększenie terenów zielonych w województwie ślą-

Przedstawiciele organizacji
pozarządowych w Funduszu

sko. Za otrzymane datki zakupiły 37 misek metalowych, szczotki do czesania oraz 15 smyczy
i obroży, które własnoręcznie
wyszyły swoim logo zespołu.
Ponadto zdobyły mnóstwo koców i ciepłych poduszek oraz
pluszowych zabawek. W imieniu całego Eco Team dziękujemy wszystkim za cenne dary
i dużą pomoc, a sołtysowi Andrzejowi Bulendzie za transport
i uśmiech.
Eco Team
Justyna Wojda

skim, zwłaszcza w otoczeniu szkół, przedszkoli, boisk
sportowych, domów kultury, itp.,
• zaangażowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych w działania na rzecz środowiska,
• wzbogacenie różnorodności
biologicznej.
Zadanie realizowane będzie
w placówkach, w których przebywają i z których korzystają
dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Zagospodarowanie terenów wokół placówek, w którym
uczestniczyć będzie grupa docelowa, pomoże w wychowywaniu młodego pokolenia w poczuciu odpowiedzialności i troski za
środowisko lokalne. Ważnym
elementem zadania jest to, że
w trakcie prac związanych z sadzeniem roślin, a także ich pielęgnacją czynny udział biorą
uczniowie tych placówek, a tereny, na których wykonywane są
pierwsze nasadzenia, stają się
zaczątkiem mini ogrodów botanicznych i mini arboretów.

