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Dzień pszczół
Program „Moja woda”
w ogrodzie botanicznym
KOMUNIKATY ZE STRONY KATOWICKIEGO WFOŚIGW

- Niebawem święto pszczół! W tym dniu nie zapominajmy również o innych
zapylaczach jak trzmiele, motyle, muchy, chrząszcze a nawet mrówki! zapowiadają pracownicy Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu.

Od

lat biolodzy i ekolodzy odnotowują spadek różnorodności i liczebności pszczół. Główną przyczyną tego kryzysu są toksyczne pestycydy wykorzystywane
w rolnictwie. Kilka z nich można
określić mianem prawdziwych zabójców pszczół, szczególnie te należące do grupy neonikotynoidów.
Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu na swojej stronie internetowej
podaje kilka rad, jak w domowym
ogródku stworzyć dobre warunki
dla pszczół. - Zastosujmy kilka prostych pomysłów: stwórzmy kąciki z roślinami miododajnymi, stosujmy naturalne nawozy i środki
ochrony roślin, nie wypalajmy traw,

stosujmy poidełka dla owadów, zbudujmy domek dla pszczół – proponują pracownicy ogrodu.
8 sierpnia w zabrzańskim botaniku będzie się działo. Od godz.
10.00. rano, do 16.00, przygotowano
wiele atrakcji związanych z pszczołami. Będzie spotkanie z pszczelarzem, zatytułowane „Poznaj rodzinę pszczelą”. Zaplanowano
je na godz.10, 11 oraz 12.00, w ogrodowej pasiece.
O godz. 11, w salonie wierzbowym na łące, będzie spotkanie z Renatą Piątkowską, autorką książek
dla dzieci.
W samo południe zainteresowani zostaną zaproszeni na turniej

gier planszowych. Młodsze dzieci,
w wieku 4- 6 lat, będą mogły sprawdzić się w grze „Pszczółki”, a starsze w wieku od 7 do 10 lat, w grze
pt. „Honeycombs”.
Na trawie „Pod Czarną sosną”
każdy może zbudować domek dla
owadów. Te zajęcia rozpoczną się
o godz. 12.00, 13.00, ostatnie o 14.00.
O roślinach miododajnych, rosnących w zabrzańskim botaniku
dowiedzą się ci, którzy odwiedzą
stanowisko przy Rabacie Ziołowej.
Cykl prelekcji na ten temat o godz.
13.00, 14.00 oraz o 15.00.
Na łące przy stawie, o godz. 14.00,
rozpocznie się akcja pt. „Czytanie
na trawie”.
Zaplanowano też trzy warsztaty, m. in. „Hop siup – owada zrób”,
z tworzenia lapbooków oraz z eksperymentowania kolorami. Oczywiście w trosce o bezpieczeństwo
uczestników, w poszczególnych
warsztatach będzie mogła wziąć
udział tylko określona liczba uczestników.
Przez cały czas imprezy otwarte będą stoiska, gdzie kupić można
miody, naturalne kosmetyki, wyroby z ceramiki, a także rośliny tropikalne.
Organizatorzy zachęcają, by zainteresowani wzięli ze sobą koc piknikowy, by wygodnie rozłożyć się
na ogrodowej łące.
Imprezę wraz z Miejskim Ogrodem Botanicznym organizuje Miejska Biblioteka Publiczna.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na swoich
internetowych stronach zamieścił informację:

O

d 1 lipca 2020 roku ogłaszamy
nabór wniosków, dla zadań realizowanych w 2020 roku, wpisujących się w Program Priorytetowy
„Moja Woda” na lata 2020-2024.
W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:
• Założyć konto w portalu beneficjenta na stronie portal.wfosigw.
katowice.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto w portalu
beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować
i korzystać z portalu. Formularz
wniosku będzie dostępny dopiero
po zalogowaniu w portalu.
• Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku
o dofinansowanie dostępny w menu po lewej stronie w zakładce
„DEDYKOWANA OFERTA DLA
BENEFICJENTA (FORMULARZE
WNIOSKÓW)” >”Program priorytetowy MOJA WODA”. Po zakończeniu wypełniania należy
sprawdzić poprawność wpisanych danych.
• Wysłać wypełniony formularz
wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ –
PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta.

• Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym
się na ostatnich stronach formularza wniosku, do: Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035
Katowice, w godzinach jego pracy
od godz. 7.30 do 15.30.
Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą posiadać taką
samą sumę kontrolną umieszczoną
na dokumencie.
Ocenie będą podlegać tylko te
wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane
w Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja
(z tożsamą sumą kontrolną). Za datę złożenia wniosku uznaje się datę
wpływu do Funduszu papierowej
formy wniosku.
Infolinia Programu czynna w godzinach 7.30-15.30, nr tel.: 32 722
77 09, e-mail: mojawoda@wfosigw.
katowice.pl
Więcej komunikatów na:
www.wfosigw.katowice.pl
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FOTOGRAFICZNA ZABAWA W HARMONII Z NATURĄ

Zwierzęta latem w obiektywie
Ujęcia z życia zwierząt w czasie lata - na takie
zdjęcia naszych czytelników czekamy.
Dla autorów najciekawszych (wybierzemy cztery)
mamy drobne upominki.

Z
Nagrodzone zdjęcie z ubiegłorocznej
edycji konkursu.

djęcia, wraz z opisem, można
nadsyłać do 20 września, na adres: redakcja@nowinyzabrzanskie.
pl. Wybrane zaprezentujemy w na-

szym cyklicznym dodatku ekologicznym, zatytułowanym „Życie
w harmonii”, które ukaże się pod koniec września. Zapraszamy!

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