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

„EKOKARLIK” to nowy 
konkurs organizowany 
przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowi-
cach. Fundusz chce w ten 
sposób wyróżnić przedsię-
biorców oraz jednostki sa-
morządu terytorialnego z te-

renu województwa śląskie-
go, realizujące szeroko po-
jęte przedsięwzięcia z za-
kresu ochrony środowiska. 
Nagrodami będą: statuet-
ka i tytuł „EKOKARLIK” oraz 
możliwość posługiwania 
się logo konkursu i zdoby-
tym tytułem. Termin przyj-

mowania kart zgłoszenio-
wych upływa 31 sierpnia. 
Jury oceniać będzie przed-
sięwzięcia z zakresu ochro-
ny środowiska, w szczegól-
ności: potwierdzoną sku-
teczność działań środowi-
skowych pokazaną w róż-
nych wskaźnikach, zastoso-

wanie nowoczesnych, inno-
wacyjnych rozwiązań wdra-
żanych celem podniesie-
nia poziomu ochrony środo-
wiska oraz inicjatywy pro-
mujące działania na rzecz 
ochrony środowiska. Kon-
kurs rozstrzygnięty zostanie 
we wrześniu 2015 roku.

- nowa nagroda Funduszu

W Polsce prace te po 
raz pierwszy moż-
na oglądać właśnie 
w Śląskim Ogro-

dzie Botanicznym. Na zdjęciach 
można zobaczyć nie tylko wspa-
niałą roślinność, ale także cieka-
we aranżacje przestrzeni od ty-
powych, uporządkowanych do 
pełnych, zaplanowanego cha-
osu. Warto tu przyjść, by nie tyl-
ko obejrzeć ogrody na fotografii, 
ale także by podziwiać kunszt ar-
tystyczny fotografów potrafiących 
uchwycić piękno w taki ciekawy 
sposób. 

Wystawa ta została zorganizo-
wana w ramach trwającej od ze-

szłego roku kampanii „Różnorod-
ność - potęga życia” dofinanso-
wanej ze środków Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Kato-
wicach. Prezentowane fotografie 
to finałowe prace oraz te, które 
zostały wysoko ocenione w róż-
nych kategoriach, m.in. Piękno 
roślin, Dzikie życie w ogrodzie, 
Zieleń w mieście, Szczodra Zie-
mia, Chwile wytchnienia i inne. 
Nagrodzone obrazy odsłaniają 
nie tylko piękno ogrodów, kwia-
tów, drzew, krajobrazów, ale rów-
nież miejskich oaz zieleni - par-
ków, skwerów, zieleńców oraz 
ogródków działkowych. 

W wernisażu, który od-
był się pod koniec czerw-
ca niewątpliwie najważ-
niejszą osobą była zwy-
ciężczyni konkursu IG-
POTY - Magdalena Wa-
siczek, której praca pt. 
„Baleriny” została oce-
niona najwyżej, a mię-
dzynarodowe jury okre-
śliło ją najlepszym foto-
grafem przyrody na świecie 
2014 roku. W imprezie wzię-
ło udział wielu znakomitych go-
ści: samorządowcy, naukowcy, 
przedstawiciele licznych urzę-
dów i instytucji współpracują-
cych ze Śląskim Ogrodem Bo-

tanicznym, przyjaciele z innych 
ogrodów, parków i arboretów, fo-

tograficy przyrody, edukato-
rzy ekologiczni i wolonta-

riusze Ogrodu oraz wie-
le innych osób zafascy-
nowanych pięknem Na-
tury. Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach reprezento-

wała Ewa Cofała - kierow-
nik Zespołu Ochrony Przy-

rody, Edukacji Ekologicznej 
i Profilaktyki Zdrowotnej. Wy-

stawę w Śląskim Ogrodzie Bota-
nicznym będzie można oglądać 
do połowy września w godzinach 
otwarcia Centrum Edukacji ŚOB, 
czyli od 6 do 22.

W Śląskim Ogrodzie 
Botanicznym  
w Mikołowie można 
oglądać nową ple-
nerową wystawę fo-
tograficzną „Ogrody 
świata”. Ekspozycja 
ta składa się  
z prawie 80 fotografii 
wybranych spośród 
blisko dwudziestu 
tysięcy obrazów na-
desłanych niemal ze 
wszystkich zakątków 
świata na konkurs In-
ternational Garden 
Photographer of the 
Year organizowany 
już po raz ósmy przez 
Królewskie Ogrody 
Botaniczne w Kew.

Ogrody świata 
w Mikołowie


