
Treści zawarte w publikacji nie stanowią 
oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Śląski Ogród Bota-
niczny w Mikołowie, 
to miejsce szcze-
gólnie ulubio-

ne przez najmłod-
szych. Cały 
czas się zmie-
nia i uboga-
ca. Ostatnio 
została tu 
uruchomio -
na druga pa-
sieka edukacyj-
na w ogrodzie przy 
ul. 15 Grudnia w Mikoło-
wie. Pierwsze warsztaty edu-
kacyjne odbędą się w niej już 
18 września. 

Podczas wakacji set-
ki uczestników półkolonii 
uczestniczyło w poznawa-

niu tajemnic przyrody wła-
śnie w Śląskim Ogrodzie Bo-
tanicznym. Najmłodsi pozna-

wali ogród za pomocą 
wszystkich zmy-

słów oraz jak 
przystało na 
p r a w d z i -
wych przy-
rodników - 
lup i lorne-

tek. Tak wypo-
sażeni udawali 

się w podróż po ko-
lekcjach ozdobnych ro-

ślin, podziwiali widoki z Ogro-
du Tarasowego, szukali ska-
mieniałości i wyjścia z Labi-
ryntu Traw, rozpoznawali zio-
ła po zapachu oraz zasiali ro-
śliny we własnoręcznie wyko-

nanych doniczkach. Starsi po-
znawali barwny i bogaty świat 
przyrody wędrując przez 
pola, łąki, zarośla śródpolne, 
las i potok, by na Sośniej Gó-
rze obejrzeć wielkoformatowe 
zdjęcia na wystawie „Tajemni-
czy świat owadów”. 

Z początkiem roku szkol-
nego rusza oferta edukacyj-
na Ogrodu zarówno dla młod-
szych miłośników przyrody, 
m.in. Śladami Smoka Przyrod-
nika czy warsztaty np. Zwie-
rzęta Śląskiego Ogrodu Bota-
nicznego.

Wiosna, lato i jesień pełne barw w Śląskim 
ogrodzie Botanicznym w Mikołowie

Uczy i bawi

Śląski Ogród Botaniczny we współpracy z firmą TIM S.A. z Bielska-Bia-
łej uruchomił drugą Pasiekę Edukacyjną.

W dniach 25-26 sierp-
nia odbył się Kon-
went Prezesów Wo-

jewódzkich Funduszy Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Tym razem obrado-
wano w Łodzi. Podczas Kon-
wentu Andrzej Pilot, prezes  
WFOŚiGW w Katowicach 
przedstawił prezentację na te-
mat Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowi-
sko 2014-2020 oraz propozycje 
uproszczeń we wdrażaniu tego 
programu, a także zaangażo-
wania wojewódzkich funduszy 
w jego wdrażanie. 

W czasie Konwentu zapre-
zentowano także przykłady 
dotyczące gospodarki odpa-
dami w oparciu o działalność 
spółki „EKO-REGION” oraz 
zasygnalizowano problemy 
dotyczące planu gospodaro-

wania odpadami komunalny-
mi na przykładzie wojewódz-
twa łódzkiego. Natomiast Boh-
dan Cezary Dierżek, zastępca 
prezesa Zarządu WFOŚiGW 
w Łodzi przedstawił przed-
sięwzięcia z zakresu gospo-
darowania odpadami finanso-
wane przez łódzki Fundusz.  
W trakcie Konwentu prezesi 
rozmawiali o sprawach istot-
nych w działalności jednostek. 
Ponadto, w trakcie spotkania 
zostały podpisane aneksy do 
umowy z Narodowym Fundu-
szem Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej dotyczą-
ce projektów doradztwa ener-
getycznego. W Konwencie 
uczestniczył także przedsta-
wiciel NFOŚiGW - Grzegorz 
Witkowski p.o. kierownika Ze-
społu ds. Współpracy Regio-
nalnej. 

Konwent 
prezesów

Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach 

ogłasza konkurs ZIELONA PRACOW-
NIA_PROJEKT’2016 dla szkół podsta-
wowych (klasy 4-6), gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z terenu wo-
jewództwa śląskiego. Fundusz chce 
nagrodzić projekty ekopracowni, 
które pomogą uczniom efektywnie  
i przyjemnie uczyć się i podnosić świa-
domość ekologiczną. Przewidywana 
pula nagród to 100 tys. zł. Serdecznie 
zapraszamy do udziału w konkursie!

Warunkiem przystąpienia do Kon-
kursu jest przesłanie do Funduszu 
wypełnionej karty zgłoszenia wraz  
z wymaganymi załącznikami. Do zgło-
szenia należy dołączyć deklarację jed-
nostki samorządu terytorialnego lub 

innego organu prowadzącego placów-
kę, wypełnioną zgodnie ze wzorem za-
wartym w karcie zgłoszeniowej. Kartę 
zgłoszenia wraz z załącznikami należy 
przesłać listem poleconym, kurierem 
bądź dostarczyć osobiście do siedzi-
by Funduszu. 

Termin przyjmowania kart 
zgłoszenia wraz z wymaga-
nymi załącznikami upływa  
15 września o godzinie 15.30. 

Szczegóły na stronie funduszu:  
www.wfosigw.katowice.pl.

11 mln zł czeka na be-
neficjentów pro-
gramu Narodowego 

Funduszu ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej „eduka-
cja ekologiczna”. 

Ma on podnieść poziom świadomo-
ści ekologicznej i kształtować postawy 
ekologiczne społeczeństwa poprzez 
promowanie zasad zrównoważonego 
rozwoju. Nabór wniosków rusza 7 paź-
dziernika i potrwa do 8 listopada 2016r., 
w czterech kategoriach konkursowych:

1. „Zrównoważona prze-
strzeń: ochrona różnorodno-
ści biologicznej w krajobra-
zach zabudowanych - obiekty 
kulturowe, w tym zabytkowe i 
zespoły sakralne oraz ich oto-
czenie” - organizacja szkoleń dla li-
derów i opiekunów terenów oraz obiek-
tów kulturowych (w tym zabytkowych),  

a także zespołów sakralnych oraz ich 
otoczenia. Beneficjentami działania 
mogą być: organizacje pozarządowe, 
kościoły, kościelne osoby prawne lub 
związki wyznaniowe w rozumieniu od-
rębnych przepisów. 

2. „Zrównoważona kon-
sumpcja” - przygotowana została  
z myślą o programie aktywnej edukacji 
ogółu społeczeństwa, a w szczególno-
ści młodzieży i seniorów. Projekty mo-
gą zgłaszać: organizacje pozarządowe, 
instytuty badawcze, uczelnie wyższe, 
wydawcy gazet oraz nadawcy radiowo-
-telewizyjni. 

3. „adaptacja obiektów  
i terenów zieleni wokół bu-
dynków o charakterze kul-
turowym, w tym zabytkowym  
i sakralnym, służącym edu-
kacji ekologicznej” - obejmuje 
właśnie adaptację (w tym remonty, 
budowy, rozbudowy, wyposażenie  

i doposażenie) obiektów infrastruktury 
oraz terenów zieleni wokół budynków 
o charakterze kulturowym i zabyt-
kowym, w tym sakralnym, służących 
edukacji ekologicznej. Beneficjentami 
mogą być: organizacje pozarządowe, 
jednostki samorządu terytorialnego, 
uczelnie wyższe, państwowe instytu-
cje kultury, kościoły, kościelne osoby 
prawne lub związki wyznaniowe w ro-
zumieniu odrębnych przepisów. 

4. „Lokalne eko-działania 
dla zrównoważonego rozwo-
ju” - zakłada organizację konkursów 
grantowych, w których grupą celową 
jest ogół społeczeństwa, a beneficjen-
tami mogą być tylko organizacje poza-
rządowe. 

Nabór w programie „Edukacja eko-
logiczna” poprzedzi jesienne szkole-
nie dla potencjalnych beneficjentów. 
Szczegółowe informacje na ten temat 
dostępne na stronie NFOŚiGW.

Stawiają na edukację!

Prezes Andrzej Pilot podpisuje aneks do umowy z NFOŚiGW dotyczącej 
doradztwa energetycznego.

Dzieci z półkolonii doskonale bawiły się w mikołowskim ogrodzie.


