
Podczas Dnia Dzikiej 
Fauny, Flory i Siedlisk 
Naturalnych pogoda 
nie dopisała, ale i tak 

uczestnicy doskonale się bawili. 
Gra terenowa „Zielony Odkryw-
ca” odbyła się pomimo chłodu  
i deszczu. Podczas imprez, któ-
re musiały się odbyć pod da-
chem uczestnicy poznawali taj-
niki dzikiej przyrody. Poza tym 
mogli kupić wspaniałe rośli-
ny do ogródków i na balkony,  
a czas mile spędzić w większym 
gronie, grając w gry planszowe 
ze Zgraną Rodziną, przy kawie  
i domowych wypiekach lub bio-
rąc udział w warsztatach manu-
alnych. Tu powstawały prawdzi-
we cuda przyrody, oczywiście 
z papieru, bibuły i dzięki wy-
obraźni dzieci. Został także roz-
strzygnięty konkurs fotograficz-
ny „Lato, przyroda i ja”. W po-
szczególnych kategoriach wie-
kowych zwyciężyli: Nel Szmuk, 

Kamil Kokoszka i Michał Papa-
ła. Zbierano też elektroodpady. 
Udało się zgromadzić 2 620 kg. 

Światowy Dzień 
zwierząt

Przypomnijmy, że Światowy 
Dzień Zwierząt został ustano-
wiony w 1931 roku na konwen-
cji ekologicznej we Florencji. 
Celem ustanowienia tego Dnia 

była potrzeba wpływu na za-
chowanie ludzi w stosunku do 
zwierząt i uświadomienie im, że 
zwierzę to istota żywa, która ma 
swoje prawa, a nie przedmiot.

W Śląskim Ogrodzie Bota-
nicznym w tym dniu wszystkie 
aktywności związane były z te-
matem zwierząt. Oczywiście 
gra terenowa, w której tropicie-
le zwierząt musieli wykazać się 
znajomością polskich gatun-
ków - mieszkańców lasów, łąk, 
wrzosowisk, rzek, jezior, gór, 
wyżyn, nizin… To była ostatnia 
w tym roku okazja do zdobycia 
pieczątki do Legitymacji Od-
krywcy. 

Wszyscy, którzy wytrwa-
le i dzielnie, czasem mimo 
niesprzyjającej pogody, bra-
li udział w naszym rocznym cy-
klu gier terenowych „Zielony 
Odkrywca” w tym dniu otrzy-
mali nagrody współfinansowa-
ne przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach. 
Tych śmiałków było aż 55. Lista 
nagrodzonych znajduje się na 
stronie Ogrodu Botanicznego: 
www.obmikolow.robia.pl. 

Poza grą oczywiście jak za-
wsze oblegane były warszta-
ty manualne, które tym razem 
prowadzone były przez pra-
cowników chorzowskiego ZOO.  

W Zielarium serwowano roz-
grzewające herbatki z ususzo-
nych ziół i owoców zebranych 
latem w Ogrodzie. Nie mo-
gło zabraknąć prelekcji, wszak 
edukacją Ogród stoi. Tym ra-
zem doktorantki z Uniwersytetu 
Śląskiego opowiedziały o tym, 
jak szczwana szczeżuja strzy-
ka śliską śliną oraz o mieszkań-
cach Oceanu Atlantyckiego. 

Wielu słuchaczy zebrało się, 
aby posłuchać wspomnień z wy- 
prawy do Finlandii znanego 
już mikołowianom trio Tande-
move Trip Love, składającego 

się z Krzyśka Lewickiego (któ-
ry na co dzień pracuje w Ogro-
dzie Botanicznym jako eduka-
tor), Klaudii Jadwiszczyk i psa 
rasy Alaskan Malamute - Kadlo-

oka, którzy na rowerze pokonali 
8 tys. kilometrów. Nasi podróż-
nicy podzielili się opowieściami 
z wyprawy do Laponii, głównie 
opowiadając o zwierzętach Pół-
nocy. Więcej o tym niezwykłym 
projekcie można przeczytać na 
profilu na Facebooku Tandemo-
ve Trip Love. 

To tylko niektóre z atrakcji, ja-
kie przygotował zespół Śląskie-
go Kalendarza Ekologicznego 
na ten dzień - ostatnie tego typu 
wydarzenie w tym roku. Kolejne 
dopiero w kwietniu 2018r. Choć 
10 grudnia odbędzie się jesz-
cze na Sośniej Górze tradycyj-
nie kiermasz przedświąteczny, 
gdzie będzie można zaopatrzyć 
się w niebanalne rękodzielnicze 
drobiazgi do dekoracji domów 
i miejsc, w których pracujemy. 
Będą też warsztaty, gdzie sa-
memu będzie można zrobić to  
i owo oraz kawiarenka z zimo-
wymi smakami i zapachami. 

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

W ramach walki ze 
smogiem Woje-
wódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach 
podjął kolejny krok, którym 
jest współpraca z Bankiem 
Ochrony Środowiska SA i Kra-
kowskim Bankiem Spółdziel-
czym w ramach uruchomio-
nej linii kredytowej o symbolu 
LKD_2017.

Udzielane przez banki kre-
dyty na preferencyjnych wa-
runkach i dotacje, przezna-
czone mają zostać na wska-
zane przedsięwzięcia z zakre-
su ograniczenia emisji zanie-
czyszczeń do atmosfery, przy-
domowych oczyszczalni ście-
ków i podłączenia do kana-
lizacji. Beneficjentami koń-
cowymi będą osoby fizyczne  
i wspólnoty mieszkaniowe. 

W roku 2017 Fundusz zo-
stawia do dyspozycji banków 
kwotę 8 mln zł z przeznacze-
niem na udzielenie kredytów 
oraz kwotę 1 600 tys. zł na wy-
płatę dotacji stanowiących 
uzupełnienie kredytu. Banki 
zobowiązane są uruchomić na-
bór wniosków nie później niż 
30 dni po podpisaniu umowy.

Współpraca z bankami w ra-
mach utworzonej linii kredyto-
wej o symbolu LKD_2017 ma 
na celu przede wszystkim do-
tarcie do osób fizycznych i po-
moc w eliminacji niskiej emisji, 
poprzez preferencyjny kredyt 
przeznaczony na zadania zwią-
zane z wymianą źródła ciepła 
czy termomodernizacją budyn-
ków mieszkalnych oraz budo-
wą przydomowych oczyszczal-
ni ścieków lub podłączenia do 
kanalizacji.

W związku z pojawieniem się na 
jednym z profili na Facebooku 
postu traktującego o projek-

cie Śląskiego Ogrodu Botanicznego (ŚOB)  
w sposób kłamliwy i tendencyjny wyjaśnia-
my, że obecnie realizowany drugi etap pro-
jektu pn. „Budowa Śląskich Kolekcji Siedli-
skowych - etap II. Grąd” jest współfinanso-
wany ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. 

Projekt opiewa na kwotę 80 tys. zł, z czego 
52 600,00 zł (65,75% kosztu zadania) pochodzi 
z WFOŚiGW w Katowicach, a pozostała kwota 
- 27 400,00 zł - to wkład własny Ogrodu Bota-
nicznego. Nad wykonaniem projektu czuwa-

ją pracownicy Ogrodu, oni również zajmą się 
jego rozliczeniem. W związku z powyższym 
Miasto Mikołów nie poniesie żadnych kosz-
tów związanych z realizacją tego projektu.

Posadzenie grądu, czyli wielogatunko-
wego liściastego lasu mieszanego, zawie-
rającego w drzewostanie m.in. grab, dąb, 
lipę oraz klon i jesion, to kolejny etap reali-
zacji koncepcji budowy Śląskich Kolekcji 
Siedliskowych na obszarze 56 ha przezna-
czonym pod rozwój Ogrodu Botanicznego.  
W ramach tego etapu posadzonych zostanie 
5 tys. drzew na obszarze 0,5 ha.

W związku z koniecznością zagospoda-
rowania terenu przekazanego Miastu Miko-
łów pod budowę Ogrodu Botanicznego roz-

ważano kilka możliwych scenariuszy do-
tyczących zarówno założenia kolekcji, jak  
i ich utrzymania. Z perspektywy zarządu 
ŚOB rozwiązanie polegające na równole-
głym powstawaniu kolekcji roślinnych i pola 
golfowego (jako funkcji wspomagającej  
i uzupełniającej projekt) jest działaniem po-
zwalającym na domknięcie finansowe całej 
inwestycji w fazie eksploatacyjnej.

Koncepcja ta była niejednokrotnie przed-
stawiana i spotkała się z akceptacją osób 
szczerze zainteresowanych rozwojem Miko-
łowa i jego wizytówki, jaką jest niewątpliwie 
Ogród Botaniczny.

Dlatego ciągłe pojawianie się tendencyj-
nych tekstów, jakoby Miasto Mikołów, czy-
li mikołowianie, utrzymywali pole golfowe 
jest tylko i wyłącznie próbą wprowadze-
nia zamętu, niejasności oraz przedstawie-
nia władz miasta w złym świetle, a nie chęci 
przedstawienia mieszkańcom faktów. 

Małgorzata Szymańczyk

Fundusz przekazał środki 
na posadzenie drzew

kOLEjNy kROk 
w walce ze smogiem

Pod patronem i dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowice 
w Śląskim ogrodzie botanicznym przez ostatnie kilka tygodni odbyły się dwie imprezy. Pierwsza to dzień dzikiej 
Fauny, Flory i siedlisk naturalnych - 17 września, druga 8 października - Światowy dzień zwierząt. 

O florze, faunie i zwierzętach

Warsztaty podczas Dnia 
Dzikiej Fauny, Flory 
i Siedlisk Naturalnych.

Dyrektor ŚOB w Mikołowie, dr Paweł 
Kojs wraz z uczestnikamu całorocznej 
gry terenowej „Zielony Odkrywca”.

Klaudia Jawiszczyk i Krzysztof Lewicki opowiadali o swojej 
wyprawie do Laponii z malamutem Kadlookiem.


