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

Dyrektor Śląskiego Ogrodu Bota-
nicznego Paweł Kojs zapraszając 
do zwiedzania i podziwiania bo-
gactwa jego flory przypominał: 

- Jest to jednocześnie podsumowanie duże-
go projektu, który zakończył się w zeszłym 
roku. Będziecie mieli okazję Państwo się 
przekonać, że jednym z powodów, dla któ-
rych nie zdecydowaliśmy się otworzyć tego 
ogrodu wcześniej jest to, że potrzeba jesz-
cze trochę czasu, by to co zobaczymy, można 
było nazwać właśnie ogrodem. Jednak cieka-
wość ludzka jest ogromna i wiele osób mówi-
ło, że mimo wszystko chce wejść i zobaczyć, 
jak to wygląda. Dlatego burmistrz Mikołowa 

pan Stanisław Piechula podjął decyzję żeby 
ten teren zwiedzającym udostępnić. 

- To wspaniałe miejsce urzekające bogac-
twem roślinności. Można tu nie tylko podzi-
wiać wspaniałe kwiaty, drzewa, ale także pra-

cę ogrodników, którzy stworzyli to idealne 
miejsce do wypoczynku dla całych rodzin - do-
dał Stanisław Piechula, burmistrz Mikołowa.

Dyrektor Kojs podziękował także wszyst-
kim osobom i instytucjom, które wspiera-

ją Ogród. W tym gronie znalazł się także Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowicach. Dyrektor Kojs 
podkreślił, że zanim gmina Mikołów pozyska-
ła środki na inwestycje, to właśnie katowicki 

WFOŚiGW przez wiele lat dzielnie wspierał 
ŚOB. - Bez tego wsparcia byłoby nam trudno 
działać - podkreślił. 

Gdy wstęga opadła, uczestnicy uroczystości 
mogli zwiedzić część terenów Ogrodu, które-

go powierzchnia liczy 22 ha. Całkowita wartość 
projektu związanego z nowymi terenami ŚOB 
i budową Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzie-
ci wyniosła ponad 8,8 mln zł. W sumie ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego pozyskano kwotę ponad 7,5 mln zł. Po-
została część dofinansowania pochodziła z bu-
dżetu Mikołowa.

Celem projektu była ochrona bioróżnorod-
ności i zachowania istniejącego dziedzictwa 
przyrodniczego Śląska, poprzez przywrócenie 
i utrzymanie właściwego stanu siedlisk przy-
rodniczych na terenie ŚOB oraz zaprojekto-
wanie i budowa Ośrodka Edukacji Ekologicz-
nej Dzieci. Ośrodek ten z wielkim powodze-
niem funkcjonuje już od września 2014r. Dzieci 
w wieku przedszkolnym oraz z klas 1-3 biorą tam 
udział w różnorodnych warsztatach edukacyj-
nych zarówno stacjonarnych, jak i terenowych.

Poza wybudowaniem Ośrodka w ramach ni-
niejszego projektu zagospodarowano również 
kolejne fragmenty ŚOB, poprzez budowę eks-
pozycji kolekcji roślin, ścieżek edukacyjnych 
i infrastruktury towarzyszącej. Powstały m.in. 
takie kolekcje tematyczne, jak: ogród kwiato-
wy, refugia, ogród tarasowy, ogród traw ozdob-
nych, ogród roślin wodnych, łąka kwietna, mu-
rawa kserotermiczna. Kolekcjom roślinnym to-
warzyszą elementy infrastruktury m.in.: drew-
niane altany, platformy widokowe nad kamie-
niołomem, ścieżki, oczko wodne ze strumie-
niem oraz schody terenowe.

Zielona Perła w sercu Śląska

Tworzenie Śląskiego 
Ogrodu Botanicznego 
zostało zakończone. 
Teraz, w każdy weekend 
od godz. 9 do 17 można 
podziwiać tu bogactwo 
roślin i drzew. Uroczyste 
otwarcie nowej części 
ogrodu odbyło się 
w ostatni dzień lipca. 

W przecięciu wstęgi i symbolicznym otwarciu Ogrodu uczestniczyli (od lewej): dyrektor Paweł Kojs, bur-
mistrz Radzionkowa Gabriel Tobor, burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, prof. Mieczysław Chorąży, 
wybitny polski lekarz, który od lat silnie wspierał inicjatywę powstania ŚOB, starosta mikołowski Henryk 
Jaroszek i dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Wojciech Tkacz.


