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PRAWIE 400 TYSIĘCY ZŁOTYCH NA WARSZTATY EKOLOGICZNE. TO WSPARCIE, JAKIE W OSTATNICH TYGODNIACH WOJEWÓDZKI FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ PRZYZNAŁ ŚLĄSKIM PLACÓWKOM.
Park Śląski

nadchodzącym roku szkolnym, dofinansowane będą warsztaty dla dzieci
i młodzieży w sześciu placówkach
na terenie województwa śląskiego.
Kwota, jaką przeznaczono na te działania, wynosi 369 904,50 zł. Wsparcie otrzymały:
– Stowarzyszenie Ziemia Zdegradowana Przywrócona Życiu w Rogoźniku – „Warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2019/2020”. Warsztaty mają na celu zapoznanie się uczniów z przyrodą Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i wskazanie jej wartości,
przebiegu sukcesji ekologicznej, zachodzących
zjawisk przyrodniczych, jak np. proces powstawania skał jurajskich.
– Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej – Warsztaty edukacyjne „Tropem Żubra”,
„Sekrety Pszczół” i „Magia Ziół”. „Tropem Żubra”
to warsztaty mające na celu przekazanie wiedzy
na temat największego żyjącego w Europie ssaka,
a także dające możliwość bezpośredniego z nim
kontaktu. „Sekrety Pszczół” to z kolei zajęcia, podczas których dzieci zaznajomią się z zależnościami pomiędzy roślinami a pszczołami. Wreszcie
podczas warsztatów zielarskich „Magia Ziół”,
dzieci i młodzież poznają znaczenie i zastosowanie roślin zielarskich w różnych dziedzinach życia, m.in. medycynie ludowej, kuchni czy kosmetologii.
– Fundacja na Rzecz Edukacji Ekologicznej
„Ekologia” w Chełmie Śląskim – „Warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2019/2020”. Celem przeprowadzenia warsztatów jest uświadomienie konieczności ochrony
środowiska naturalnego, kształtowanie wyobraźni ekologicznej oraz wrażliwości na piękno przyrody. Warsztaty prowadzone będą zarówno w terenie, jak i w pracowniach dydaktycznych ośrodka, a podczas warsztatów uczestnicy odwiedzą
m.in. Stację Uzdatniania Wody Dziećkowice
w Imielinie.
– Fundacja Pracownia Edukacji Żywej w Katowicach – „Edukacja ekologiczna realizowana przez Pracownię Edukacji Żywej w 20192020 roku w województwie śląskim”. W ramach zadania zostaną zrealizowane jednorazo-
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Wsparcie zajęć ekologicznych to jeden z ważnych punktów działalności Funduszu
we oraz cykliczne warsztaty ekologiczno-przyrodnicze o tematyce „Przyrodnicze Katowice –
jesienią i wiosną, przyroda mojej dzielnicy, obozowisko”.
– Ziemia i My – Centrum Edukacji Ekologicznej
w Dąbrowie Górniczej – Warsztaty ekologiczne
„Dlaczego jest tak gorąco?”. Cykl warsztatów, które dzieciom i młodzieży przybliżą tematykę ocie-

plania się klimatu i innych problemów cywilizacyjnych.
– Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie –
„Warsztaty edukacji przyrodniczej i ekologicznej
ŚOB realizowane w latach 2019-2020”. Warsztaty realizowane będą w ramach programu edukacyjnego „4 pory roku w Ogrodzie”. Do dzieci
w wieku przedszkolnym oraz klas I-III szkół pod-

stawowych kierowane są warsztaty o tematyce:
kącik ogrodnika, kalejdoskop natury, wróżka Ziołuszka, ślady i tropy zwierząt. Dla dzieci i uczniów
szkół wszystkich szczebli, przygotowano zajęcia
obejmujące swoim zakresem różnorodność przyrodniczą Śląska, warsztaty pod tytułem nasze
drzewa, czy pod parasolem entomologicznym.
Mat. WFOŚiGW Katowice

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach”

II

śląskie eko

gazetaParkowa nr 8/2019

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

JEŻE, ŻÓŁWIE I NOWA
MIEJSCÓWKA DLA

Zdjęcia: Park Śląski

ZAKOCHANYCH
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

W PARKU ŚLĄSKIM POJAWIŁY SIĘ ŻÓŁWIE, JEŻE I SERCE.
W KOLEJCE CZEKAJĄ ZAJĄCE. TO NOWE RZEŹBY KWIATOWE ORAZ
TOPIARY. PIERWSZE Z NICH MOŻNA JUŻ OGLĄDAĆ W CENTRALNEJ
CZĘŚCI PARKU ŚLĄSKIEGO.
Łukasz Respondek
owe rzeźby kwiatowe są gabarytowo
mniejsze od słonia czy wiewiórki, które
pojawiły się kilka lat temu, ale mamy nadzieję, że dostarczą naszym gościom
sporo radości – mówi Łukasz Drozd, starszy specjalista ds. zieleni w Parku Śląskim. – Obsadzamy je w większości bylinami. Takie rośliny
bywają bardziej narażone na przykład na podmuchy wiatru, jednak mamy nadzieję, że akurat te
wieloletnie zagwarantują odpowiednią trwałość
całej konstrukcji.
W przypadku gromadki jeży i żółwi, które można podziwiać na promenadzie generała Jerzego
Ziętka, będą to rojniki. To roślina, która nie wymaga częstego podlewania i jest wdzięczna w pielęgnacji. To nie koniec nowych instalacji w parkowej przestrzeni, bo pomiędzy alejami Ziętka i Różaną stanęło duże serce, które od razu stało się hitem – szczególnie dla osób wykonujących selfie.
– Wierzymy, że to miejsce będzie teraz bardzo
chętnie odwiedzane przez zakochanych. Świetnie
nadaje się do robienia wspólnych zdjęć – zachęca
Drozd. – Zostało obsadzone sezonowo, begonią
stale kwitnącą o czerwonych kwiatach. Tylko roślina rabatowa jest w stanie dać taki kolor. Zimą
konstrukcja zostanie podświetlona – wyjaśnia.
Nowością w przestrzeni parkowej staną się także topiary. To rośliny o kształcie ostatecznie uformowanym przez człowieka, hodowane w celach
ozdobnych oraz do kształtowania architektury
przestrzeni. Znane są od starożytności, spotykane
w różnych formach i kształtach, od najprostszych
aż po najbardziej wymyślne. Najczęściej wybiera
się do tego rośliny zimozielone, by cieszyły oczy
także podczas chłodnych pór roku. W taki sposób
wykonane zostaną zające alei Różanej, nieopodal
Rosarium. Będzie ich pięć i to zarówno siedzących, jak i w ruchu. Zostaną obsadzone krzewami
trzmieliny, która idealnie nadaje się do formowania tego typu figur.
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Dodajmy, że rośliny sezonowe na rzeźbach
kwiatowych, tym się różnią od bylin, że wymagają większej pielęgnacji: niemal codziennego
polewania i odchwaszczania. Byliny są mniej
wymagające. Mimo, że tego typu aranżacje roślinne wymagają większego zaangażowania
ogrodników, cieszą się ogromną sympatią parkowych gości. ■

Kwietną figurę w kształcie serca można podziwiać przy alei Ziętka w pobliżu Dużej Łąki

Jeże wypatrzymy przy al. Ziętka, w pobliżu początku Kanału Regatowego

Parkowe serce kwitnie begoniami

Figury jeży zostały obsadzone rojnikami

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach”

