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Najważniejsza w Parku jest przyroda
Zarząd Parku Śląskiego powołał Rada ds. różnorodności biologicznej. Uroczysta inauguracja działalności
rady odbyła się podczas Święta Kwiatów i Światowego Dnia Ptaków Wędrownych, 14 maja br.
– Nie chcemy po amatorsku zajmować się przyrodą, nie chcemy
po amatorsku nią zarządzać, dlatego poprosiliśmy przyrodników
i biologów, ale też społeczników
i policję o wsparcie – wyjaśnia
Andrzej Wyrobiec, prezes Parku
Śląskiego. Jego zdaniem to właśnie przyroda jest w parku najważniejsza. – Park jest miejscem,

które powinno służyć rekreacji,
wypoczynkowi, wyciszeniu. Uciekając z codziennego zgiełku, szukamy w parku oddechu, a przyroda jest do tego niezbędna.
Szalenie cenimy opinię fachowców z każdej dziedziny i dlatego
cieszymy się, że udało nam się
zgromadzić i zachęcić do społecznej aktywności tak znamienite

grono eksperckie – dodaje.
Charakter Rady ds. biologicznej
różnorodności Parku Śląskiego
jest społeczny, a jej kompetencje
mają ścisły związek z przyrodą
parku i w tym zakresie są dosyć
szerokie: wypracowanie wizji
rozwoju jego terenów zielonych
w oparciu o badania przyrodnicze
i socjologiczne, opiniowanie bieżących działań spółki zarządzającej parkiem oraz jej planów dotyczących terenów zielonych, udział
w przygotowaniu inicjatyw i akcji
edukacyjnych oraz działań dotyczących konkretnych obszarów
parku i tworzenie w nich nowych
funkcji o charakterze biologicznym. Rada ma obecnie trzynastu
członków. Jej przewodniczącą jest
Anna Poraj, prezes Fundacji Park
Śląski. – Z założenia rada ma opiniować, konsultować i doradzać
parkowi. Pomału zaczynamy jed-

nak wykorzystywać potencjał naukowy jej członków do przygotowywania m.in. nowych projektów
edukacyjnych. I mówiąc szczerze,
mam nadzieję, że właśnie w tym
kierunku pójdziemy – podkreśla
przewodnicząca.
Wiceprzewodniczącym
rady
jest profesor Adam Rostański
z Uniwersytetu Śląskiego. Skład
uzupełniają jeszcze Andrzej Wyrobiec i Marek Widuch, prezes
i wiceprezes Parku Śląskiego, profesor Piotr Skubała z Uniwersytetu Śląskiego, profesor Krzysztof
Rostański z Politechniki Śląskiej,
doktor Elżbieta Myjak-Sokołowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
doktor Barbara Bacler-Żbikowska ze Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego, doktor Izabela Gerold-Śmietańska z Uniwersytetu
Śląskiego, doktor Ryszard Kulik

12 maja 2016 r. dobiegła końca akcja eko-edukacyjna w chorzowskich przedszkolach prowadzona
przez firmę PTS ALBA Sp. z o.o.

31 odwiedzonych przedszkoli,
120 przeprowadzonych prelekcji,
ponad 3000 dzieci, ponad 6000
przekazanych materiałów edukacyjnych - to bilans akcji eko-edukacyjnej przeprowadzonej w chorzowskich przedszkolach przez
firmę PTS ALBA Sp. z o.o. przy
udziale Miasta Chorzów. Przedszkolaki uczestniczyły w warsztatach, których tematem przewodnim była segregacja odpadów. Na
wstępie dzieci wysłuchały bajki
„O tym jak smok segregował śmieci”, dzięki której dowiedziały się
jak poprawnie segregować odpady,
poznały również „cykl życia odpadów”, czyli co dzieje się z odpadami, po tym jak wyrzucamy je do ko-

Zajęcia w Miejskim Przedszkolu
nr 4 w Chorzowie

się parkowi opłacać również
finansowo. – Opinie takich fachowców są bardzo potrzebne
przy pozyskiwaniu środków –
podkreśla. – Nasz fundusz od
wielu lat wspiera to miejsce, bo
jest unikatowe w naszym regionie. Dzięki takim inicjatywom,
jak powstanie takiej eksperckiej
rady, mogę zapewnić, że będziemy robić to nadal.
Na podstawie:
www.parkslaski.pl

Posadź swoje drzewko

Spotkania z ekologią dla najmłodszych

sza. Największy entuzjazm wśród
przedszkolaków wzbudziły jednak
praktyczne zajęcia z segregacji odpadów, dzięki którym dzieci przekonały się, że segregacja jest łatwa
i może być fajną zabawą. Na zakończenie zajęć wszyscy uczestnicy
otrzymywali dyplomy Przyjaciela
Przyrody oraz materiały eko-edukacyjne dla najmłodszych. Urząd
Miasta Chorzów również przekazał
upominki dla każdej z publicznych
placówek – wielkie gry planszowe,
które przenoszą graczy w najpiękniejsze miejsca naszego miasta,
przy okazji przybliżając zasady
segregacji.

z Pracowni na rzecz Wszystkich
Istot, Jerzy Parusel z Centrum
Dziedzictwa Przyrody Górnego
Śląska, Artur Cieślak, dyrektor ds.
administracyjno- technicznych
Parku Śląskiego, komisarz Tomasz Oczkowicz, komendant Komisariatu Policji II w Chorzowie.
W uroczystym powołaniu rady
udział wziął Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jak
podkreśla, jej powstanie, może

Fundacja Ekologiczna „SILESIA” uzyskała z WFOŚiGW w Katowicach dofinansowanie w wysokości
383.024,80 zł. na przeprowadzenie akcji „Posadź swoje drzewko – edycja wiosna 2016”. Zadanie obejmuje
wnioski z 133 placówek oświatowych województwa,
które będą prowadziły nasadzenia przy szkołach.

Eko-piknik dla dzieci i...czworonogów
Bańki mydlane, zabawy czy porady weterynarza.
To tylko jedne z atrakcji pikniku zorganizowanego
z okazji dnia dziecka.
Na imprezie w chorzowskim
Parku Róż bawili się najmłodsi
oraz właściciele czworonogów
ze sowimi pupilami. Dzieci mogły wziąć udział m.in. w warsztatach z grafiki, polegających
na uzupełnianiu przenośnej
kolorowanki, puszczać bańki
mydlane. Nie zabrakło też licznych zabaw, quizów i konkursów.
Przez cały czas trwania imprezy
można było posłuchać pogadanek dotyczących między innymi

bezdomności zwierząt, adopcji
czy pielęgnacji oraz skorzystać
z porady lekarza weterynarii.
Były też charytatywne bazarki.
Jednym z punktów imprezy był
także wykład… kociej behawiorystki, która zdradziła m.in. jak
nauczyć zwierzaka korzystać
z kuwety. Piknik zorganizowały Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Chorzowie, Przedszkole nr 12 oraz Urząd Miasta
Chorzów.

Fundacja pełni w tym zadaniu
rolę koordynatora, który od wielu lat stara się wspierać budowę
ogrodów, stanowiących zaplecze
edukacyjne w terenie.
Głównym celem zadania jest:
• popularyzacja budowy mini
ogrodów botanicznych i mini arboretów jako zaplecza edukacyjnego dla placówek oświatowych,
• zwiększenie terenów zielonych w województwie śląskim,
zwłaszcza w otoczeniu szkół,
przedszkoli, itp.,
• zaangażowanie dzieci, mło-

dzieży oraz dorosłych w działania na rzecz środowiska,
• wzbogacenie różnorodności
biologicznej.
Zadanie realizowane będzie
w placówkach, w których przebywają i z których korzystają
dzieci i młodzież. Zagospodarowanie terenów wokół placówek,
w którym uczestniczyć będzie
grupa docelowa pomoże w wychowywaniu młodego pokolenia
w poczuciu odpowiedzialności
i troski za środowisko lokalne.
www.wfosigw, katowice.pl
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