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

Od d ł u ż s z e g o 
czasu Śląski 
Ogród Bota-

niczny starał się o stwo-
rzenie ścieżki dydaktycz-
no - przyrodniczej, któ-
ra łączyłaby dwie części 
Ogrodu: Żółty i Czerwo-
ny, bez konieczności po-
ruszania się bardzo nie-
bezpieczną drogą asfal-
tową - ulicą Sosnową.

I wreszcie się udało! Ogród 
pozyskał środki z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Ka-

towicach na realizację projek-
tu „Ścieżka dydaktyczno-przy-
rodnicza na obrzeżach Śląskie-
go Ogrodu Botanicznego w Mi-
kołowie”, dzięki czemu powsta-
nie dwukilometrowy trakt przez 
urocze tereny Fiołkowej Góry 
(340 m n.p.m.).

Tereny naturalne i półnatural-
ne należące do Ogrodu charak-
teryzują się niezwykle bogatą 
przyrodą ożywioną i nieożywio-
ną. Zbiorowiska czyżni śródpol-
nych, starych zarośli leszczyno-
wych, nawapiennych ziołorośli 
czy muraw są unikalne dla ca-
łego regionu. Realizacja pro-

jektu pozwoli skierować uwagę 
odwiedzających na najwarto-
ściowsze ze względów przyrod-
niczych obszary. Ponadto jest to 
idealna forma promowania ak-
tywności fizycznych i rekreacji 
w urozmaiconym terenie na ło-
nie natury.

Wzdłuż trasy stanie 25 ta-
blic edukacyjnych i informacyj-
nych oraz 5 stanowisk tereno-
wych gier dydaktycznych. Te-
maty, poruszane na poszcze-
gólnych stacjach, będą odnosić 
się do przyrody, a także niezwy-
kle bogatej i interesującej kul-
tury przemysłowej Mikołowa - 
Mokrego. Dodatkowo na każ-
dej z tablic pojawi się kod QR, 
odsyłający do strony interneto-
wej, gdzie dociekliwi miłośni-
cy przyrody i historii znajdą do-
datkowe informacje na interesu-
jące ich tematy. Zaś gry eduka-
cyjne pozwolą na sprawdzenie 
swojej wiedzy oraz dostarczą 
rozrywki całym rodzinom. 

Zakończenie projektu pla-
nowane jest na drugą połowę 
roku.

Katarzyna Mućka

Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie rozbudowuje się i organizuje liczne imprezy proekologiczne 
dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W ojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
I Gospodarki Wod-

nej w Katowicach świętował  
25 lat działalności. Z tej okazji  
w Operze Śląskiej w Bytomiu 
miała miejsce uroczystość pod-
sumowująca ćwierć wieku pracy 
Funduszu w trosce o lepsze śro-
dowisko. W tym czasie wydał na 
wsparcie setek inicjatyw proeko-
logicznych ponad osiem miliar-
dów złotych. W naszym regionie 
praktycznie nie ma inwestycji  
w tym zakresie, w której Fundusz 
nie miałby swego udziału finan-
sowego lub merytorycznego.

- Jest wiele instytucji i pod-
miotów, z którymi współpra-
ca przekłada się na nasze suk-
cesy - podkreślał Andrzej Pi-
lot, prezes Funduszu. - Znaczą-
cej poprawie uległa gospo-
darka wodno-ściekowa, udało 
się ograniczyć wysoką emisję, 
bo zakłady pomontowały fil-
try. Ponadto od 2003 roku Fun-
dusz prowadzi działania służą-

ce ograniczaniu niskiej emisji  
i należą one do sztandarowych 
przedsięwzięć WFOŚiGW. 

Podczas uroczystej gali wy-
różniono statuetkami EkoKAR-
LIKA 25-lecia wiele osób dzia-
łających wspólnie z Fundu-
szem na rzecz ochrony środo-
wiska, m.in. za aktywne dzia-
łania na rzecz walki ze smo-
giem i wprowadzenie uchwały 
antysmogowej dla regionu wy-

różniony został marszałek Woj-
ciech Saługa. Pozostałe wyróż-
nienia trafiły, m.in. do Wiktora 
Skworca, arcybiskupa metro-
polity katowickiego, Małgorza-
ty Mańki-Szulik, prezydent Za-
brza, Damiana Bartyli, prezy-
denta Bytomia, Andrzeja Dziu-
by, prezydenta Tychów, Piotra 
Kuczery, prezydenta Rybnika 
czy Marcina Krupy prezyden-
ta Katowic. A także do instytu-

cji, m.in. Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach, Politechniki 
Śląskiej, Policji, Chorągwi Ślą-
skiej ZHP oraz fundacji.

Wyróżniono również pracow-
ników Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach, 
którzy zostali uhonorowani Zło-
tymi i Srebrnymi Odznakami 
Honorowymi za Zasługi dla Wo-
jewództwa Śląskiego.

HISTORIA I ZAdANIA

Przypomnijmy, że Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach powstał 
w 1993 roku. Jest publiczną insty-
tucją finansową, realizującą poli-
tykę ekologiczną województwa 
śląskiego. Realizując swoją mi-
sję, koncentruje się na: wspiera-
niu działań proekologicznych po-
dejmowanych przez administra-

cję publiczną, przedsiębiorców, 
instytucje i organizacje pozarzą-
dowe, zarządzaniu środkami eu-
ropejskimi ukierunkowanymi na 
ochronę środowiska i gospodar-
kę wodną. Dofinansowuje zada-
nia dotyczące ochrony wód, go-
spodarki wodnej, gospodarki od-
padami i ochrony powierzchni 
ziemi, atmosfery, bioróżnorod-
ności, edukacji ekologicznej, za-
pobiegania poważnymi awariami 
oraz profilaktyki zdrowotnej. 

- Ta mrówcza praca wszyst-
kich, którym stan naszego śro-
dowiska leży na sercu, jest nie 
do przecenienia. Fundusz jest 
w tym wypadku pionierem, od 
kilkunastu lat prowadzi inwe-
stycje i działania edukacyjne 
w walce ze smogiem. Jestem 
przekonany, że to nowe poko-
lenie, które kroczy za nami, ma 
zdecydowanie większą świa-
domość ekologiczną i wiedzę, 
która pozwoli myśleć o przy-
szłości z optymizmem - mówił 
marszałek Wojciech Saługa.

Ćwierć wieku w służbie ochrony przyrody

Podczas uroczystej gali wyróżniono statuetkami EkoKARLIK 25-lecia samorządy i instytucje współpracujące z Funduszem.

Ścieżka dydaktyczna 
przez Fiołkową Górę


