
- Niektórzy pewnie zastanawiają się, 
po co nam takie święto - wyjaśniamy - 
celem obchodów święta jest zwróce-
nie uwagi na zagrożenia, przed jakimi 
stoją ptaki, a które związane są głów-
nie z postępującymi zmianami w ich 
naturalnych siedliskach i wciąż zwięk-
szającą się presją człowieka oraz za-
chęcenie lokalnej społeczności do za-
angażowania się w ich ochronę - napi-
sali w zaproszeniu organizatorzy.

Międzynarodowy Dzień Ptaków or-
ganizatorzy mogą uznać za udany, bo-
wiem pogoda i uczestnicy dopisali. 
Mieszkańcy Powiatu Mikołowskiego  

i nie tylko przyszli 8 kwietnia do Ogro-
du Botanicznego całymi rodzinami. 

Imprezę rozpoczęło Ptasie BinGo! 
Była to pierwsza część - w ramach cało-
rocznego konkursu z cyklu „Zielony Od-
krywca”, czyli zestawu gier terenowych, 
w których udział mogą wziąć całe rodzi-
ny. Ale jest to szczególna frajda dla naj-
młodszych, którzy otrzymują specjal-
ne legitymacje i mogą zbierać piecząt-
ki potwierdzające udział w poszcze-
gólnych etapach konkursu. Tym razem 
obserwowano ptaki i zdobywano Bin-
Go. Najmłodsi mogli też wziąć udział 
w warsztatach, gdzie powstawały, m.in. 
ptasie zabawki i ozdoby. Dużym zain-
teresowaniem cie-
szyły się magne-
tyczne puzzle, któ-
rych tematem - tym 
razem - były ptaki. 

Organizatorzy za-
prosili także do Zie-
larium - na warszta-
ty kreatywne do chat-
ki pełnej ziół. Miej-
sce to jest pełne cu-
downych aromatów, 
suszonych roślin lecz-
niczych, mikstur, od-
warów, przypraw, naturalnych kosme-
tyków. Natomiast dla bardziej odważ-
nych miłośników przyrody były warsz-
taty zatytułowane „Dzikie Pszczoły”, na 
których pszczelarze z Pasieki Edukacyj-
nej „Skrzydlaci Przyjaciele” pokazywali 
dzieciom wnętrze ula czy pszczołę pod 
mikroskopem. Można było też pomalo-
wać domek dla murarek i posadzić mio-
dodajną roślinę. 

Była także wystawa obrazów pędz-
la Michała Molickiego - artysty, któ-

ry ukochał sobie ptaki. Natomiast  
w sali truskawkowej odbyły się „Roz-
mowy o ptakach”, gdzie znawcy i mi-
łośnicy ptaków, przybliżali uczest-
nikom świat skrzydlatych bohate-
rów święta. Rozmowy o ptakach za-
kończyły się przedpremierowym po-
kazem pilota serialu „Birdwatchers: 
Poland”. Serial opowiada pośrednio  
o ptakach, przede wszystkim jednak 
traktuje o pasjonatach - amatorach, 
fotografach przyrody i naukowcach, 

którzy interesują się 
ptakami. Realizowany 
jest od czerwca 2017 
roku w całej Polsce, 

od Karpat przez Polesie, Podlasie po 
Pomorze. Ponadto można było obej-
rzeć film „Kraina 1000 bocianów” oraz 
zaadoptować budkę lęgową. 

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

Jakie inwestycje dofinansuje Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach w 2019r. mogli się do-
wiedzieć przedsiębiorcy, spółdziel-
cy i samorządowcy uczestniczący  
w spotkaniach konsultacyjnych. 
Trzy odbyły się w minionym mie-
siącu, a jednym z organizatorów ta-
kiego spotkania wraz z Funduszem 
była Regionalna Izba Gospodar-
cza w Katowicach. Uczestniczyło  
w nim ponad 100 zainteresowanych 
oraz Andrzej Pilot - prezes WFO-
ŚiGW oraz Tomasz Zjawiony - wi-
ceprezes RIG w Katowicach. Nato-
miast Łukasz Frydel - ekspert zespo-
łu Ochrony Atmosfery i Powierzchni 
Ziemi Funduszu przedstawił prezen-
tację na temat zasad dofinansowania 
udzielanego przez Fundusz. Spotka-

nie zakończyły indywidualne kon-
sultacje z pracownikami zespołów 
odpowiedzialnych za poszczególne 
dziedziny:
n Ochrona i zrównoważone gospo-

darowanie zasobami wodnymi
n Gospodarka odpadami i ochrona 

powierzchni ziemi
n Zapobieganie poważnym awariom
n Ochrona atmosfery
n Ochrona różnorodności biologicz-

nej i funkcji ekosystemów
n Edukacja ekologiczna, Profilaktyka 

zdrowotna
n Program Operacyjny Infrastruktu-

ra i Środowisko 2014-2020 Działa-
nie 1.7 Kompleksowa likwidacja ni-
skiej emisji na terenie wojewódz-
twa śląskiego

n Oferta doradców energetycznych
n Oferta dla klienta indywidualnego.

W śród czterdziestu laure-
atów konkursu Zielona 
pracownia_projekt’2018, 

z powiatu mikołowskiego nagrodzo-
na została Szkoła Podstawowa nr 2  
w Orzeszu. Tegoroczna edycja cie-
szyła się dużym zainteresowaniem 
wśród placówek oświatowych - 
wpłynęły 153 zgłoszenia. Konkurs 
skierowany był do szkół podstawo-
wych i średnich z terenu wojewódz-
twa śląskiego, jednak z zastrzeże-
niem, że w bieżącym roku o dofinan-
sowanie mogą ubiegać się placówki, 
które nie otrzymały dofinansowania 
w poprzednich edycjach konkursu 

Tak, jak w latach minionych 
przedmiotem konkursu było utwo-

rzenie projektu szkolnej pracow-
ni, gdzie uczniowie w nowoczesny 
i empiryczny sposób poznawaliby 

wiedzę przyrodniczą, biologiczną, 
ekologiczną, geograficzną, geo-
logiczną czy chemiczno-fizyczną.  
40 laureatów otrzyma nagrody 
pieniężne w wysokości 6,5 tys. zł,  

z przeznaczeniem na wdrożenie 
nagrodzonego projektu ekopra-
cowni w roku szkolnym 2018/2019, 
a pięć wyróżnionych placówek - 
nagrody rzeczowe z przeznacze-
niem na wyposażenie pracowni, 
m.in. mikroskopy, aparat fotogra-
ficzny, laptopy, tablety. 

Nadesłane prace oceniono bio-
rąc pod uwagę: pomysł na zago-
spodarowanie pracowni (wykorzy-
stanie przestrzeni, funkcjonalność, 
estetykę kreatywność, innowacyj-
ność rozwiązań), różnorodność po-
mocy dydaktycznych, wyposażenia  
i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.  
W tym roku na nagrody przeznaczo-
no 280 tys. złotych.

Trwają konsultacje

nagrody przyznane

Ptasie święto 
na Sośnej Górze

W Śląskim Ogrodzie 
Botanicznym  
w Mikołowie - na Sośnej 
Górze wystartował 
Śląski Kalendarz 
Ekologiczny, któremu 
patronuje i dofinansowuje 
Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach. Na 
początku kwietnia 
obchodzono 
Międzynarodowy Dzień 
Ptaków - były wystawy, 
warsztaty, pokazy filmów 
oraz prelekcje, kiermasze 
i wieszanie budek dla 
ptaków. Natomiast  
22 kwietnia Ogród 
zaprasza na 
kolejną imprezę ze 
Śląskiego Kalendarza 
Ekologicznego -  
na Dzień Ziemi.


