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INFORMACJE OGÓLNE
Śląski Ogród Botaniczny z siedzibą w Mikołowie przy ul. Sosnowej 5, 43-190
Mikołów, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000163011, istnieje od
2003 roku jako związek stowarzyszeń. W jego skład wchodzą: Województwo Śląskie,
Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Śląski, Powiat Mikołowski, Powiat Raciborski,
Gmina Mikołów, Gmina Radzionków, Gmina Racibórz, Gmina Jaworzno, Gmina Lyski,
Towarzystwo Przyjaciół Śląskiego Ogrodu Botanicznego, Towarzystwo Miłośników
Ziemi Raciborskiej, Stowarzyszenie Wspólnota, Stowarzyszenie Golf Park Mikołów.
Członkiem wspierającym jest Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA. Związek ten ma
formułę otwartą dla innych samorządów, stowarzyszeń i instytucji naukowych. W 2006
roku instytucja otrzymała zezwolenie ministra środowiska na prowadzenie ogrodu
botanicznego.
1.Skład zarządu Śląskiego Ogrodu Botanicznego – Związku Stowarzyszeń






dr Stanisław Piechula – prezes zarządu
mgr inż. Eugeniusz Wycisło – wiceprezes zarządu
dr Gabriel Tobor – wiceprezes zarządu
prof. Wiesław Włoch – członek zarządu
dr Maciej Thorz – członek zarządu
[kadencja 2015-2018]

Funkcja członka zarządu nie wiąże się z pobieraniem wynagrodzenia, jest pełniona
społecznie.
2.Posiedzenia zarządu w roku 2017
ROK 2017 (7)
25.01.2017 r., nr 84
13.02.2017 r., nr 85
03.04.2017 r., nr 86
22.05.2017 r., nr 87
17.07.2017 r., nr 88
25.08.2017 r., nr 89
12.12.2017 r., nr 90
3.Skład komisji
Stowarzyszeń

(liczba podjętych uchwał)
(6);
(0);
(1);
(5);
(1);
(1).
(6).

rewizyjnej

Śląskiego

Ogrodu

Botanicznego

–

Związku

 Damian Absalon – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 Karina Tytko – sekretarz Komisji Rewizyjnej
 Jan Duda – członek Komisji Rewizyjnej
[kadencja 2015-2018]
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4.Walne zgromadzenia członków zwołane w roku 2017
 XXVI Walne Zgromadzenie ZS ŚOB – (nadzwyczajne) – 30 stycznia 2017 r.–
podjęto 4 uchwały
 XXVII Walne Zgromadzenie ZS ŚOB – (sprawozdawcze) – 22 czerwca 2017 r.–
podjęto 11 uchwał
 XXVIII Walne Zgromadzenie ZS ŚOB – 12 grudnia 2017 r.– podjęto 3 uchwały
5.Pracownicy Śląskiego Ogrodu Botanicznego
ETATY W ROKU 2017
Liczba zatrudnionych osób 46
Liczba etatów 34,97
UMOWY ZLECENIA/ O DZIEŁO
UMOWA
zlecenia
o dzieło

Mikołów
92
4

Radzionków
38
2

Jaworzno
9
-

ŁĄCZNIE
139
6

6.Stażyści i praktykanci
Mikołów:
Staże z Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie
 Program stażowy organizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie,
pracownik zajmujący się pielęgnacją kolekcji –
1 osoba w okresie 12.06.2017 r. do 12.09.2017 r.
pracownik ds. ochrony środowiska –
1 osoba w okresie od 08.05.2017 r. do 08.11.2017 r.
Praktyki zawodowe dla uczniów szkół średnich
 Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach realizacji zajęć
z przedmiotu Uprawy ogrodnicze + program nauczania zawarty na podstawie
porozumienia ze szkołą w Ornontowicach, gdzie ŚOB prowadzi praktyczną
naukę zawodu – 9 osób.
Radzionków:
Staże studenckie
 6 osób 01.07.2017 r. do 31.10.2017 r. w ramach projektu Bio – PRO: Ewolucja
i Bio-PROfesjonalizm – wysokiej jakości programy stażowe dla studentów I i II
stopnia kierunków biologicznych WBiOŚ;
 1 osoba (praktyka w ramach programu studiów – WnoZ UŚ).
Praktyki zawodowe dla uczniów szkół średnich:
 3 osoby (10 dni po 8 godzin).
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7.Kursy i szkolenia
 Kurs prawa jazdy – 1 osoba;
 Szkolenie „GIS dla botaników” – 3 osoby.
8.Kontrole na terenie ŚOB w roku 2017






Kontrola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach (ŚOB
w Radzionkowie, maj);
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej (czerwiec);
Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej – w związku z organizacją
półkolonii (lipiec);
Kontrola Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (sierpień);
Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa –
kontrola fitosanitarna roślin (ŚOB w Radzionkowie, sierpień).

9.Ogród jako jednostka naukowa
Decyzją z dnia 7 lutego 2006 r. Minister Środowiska zezwolił związkowi
stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny na prowadzenie ogrodu botanicznego
w Mikołowie zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880), nakładającymi m.in. obowiązek prowadzenia badań
naukowych i upowszechniania wiedzy.
Decyzją z dnia 22 stycznia 2013 r. Minister Środowiska wpisał Śląski Ogród
Botaniczny – Związek Stowarzyszeń pod nr PL 005 do rejestru instytucji naukowych
uprawnionych do przewożenia w celach naukowych przez granicę Unii Europejskiej, bez
stosownych zezwoleń, żywego materiału roślinnego, okazów zielnikowych, zasuszonych
albo w inny sposób utrwalonych okazów gatunków podlegających ograniczeniom na
podstawie przepisów UE dotyczących Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi
zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (Konwencja
Waszyngtońska, CITES), w celu nieodpłatnej wymiany, użyczenia lub darowizny do
badań naukowych.
Śląski Ogród Botaniczny prowadzi badania naukowe we współpracy m.in.
z usytuowaną przy Ogrodzie zamiejscową Pracownią Struktury Roślin powołaną przez
Polską Akademię Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności
Biologicznej w Powsinie. Śląski Ogród Botaniczny znajduje się również w rejestrze
systemu PolON, jako jednostka naukowa w rozumieniu zapisów art. 2 pkt 9 lit. f) Ustawy
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010 nr 96 poz. 615).
Nadzór merytoryczny nad działalnością naukowo-badawczą ŚOB sprawuje Rada
Naukowa. W jej skład wchodzi obecnie 28 osób wybranych na okres czteroletniej
kadencji przypadającej na lata 2016-2020.
W dniu 29 marca 2017 roku, w związku z rozszerzeniem działalności, Śląski
Ogród Botaniczny uzyskał zmianę decyzji Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2006 r.
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pozwalającej na prowadzenie ogrodu botanicznego poprzez zmianę jej sentencji
w zakresie dotyczącym powierzchni oraz numeracji działek, na których znajduje się
Ogród.
Przy Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie znajduje się także siedziba
Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce – stowarzyszenia zrzeszającego
przedstawicieli polskich ogrodów botanicznych i tworzącego tzw. krajową sieć ogrodów.
Jest to organizacja pozarządowa, która inicjuje i podejmuje wspólne badania naukowe,
monitoruje uprawę ex situ gatunków rzadkich i zagrożonych w skali kraju, tworzy
regionalne banki nasion, planuje wspólną strategię rozwoju; przygotowuje programy
dydaktyczne i edukacyjne. Podejmuje również działania interwencyjne dla obrony
interesów ogrodów botanicznych oraz ochrony zasobów przyrodniczych. Na czele Rady
od 2011 roku stoi dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego dr Paweł Kojs. W dniach 18–
21 września 2017 roku w ogrodzie botanicznym Geopark Kielce odbył się XLVII Zjazd
Polskich Ogrodów Botanicznych połączony z Ogólnopolską Konferencją Naukową pt.
„Społeczna rola ogrodów botanicznych w rozwoju miast”. Posiedzenia Rady wraz
z konferencjami naukowymi odbywają się minimum raz w roku. Łączna liczba obecnych
członków sieci krajowej to 37 ogrodów botanicznych i arboretów.
10.Współpraca








W ramach członkostwa Gminy Miasta Jaworzna w związku stowarzyszeń
i przekazywanej przez Jaworzno składki ŚOB wykonuje prace polegające na
utrzymaniu kolekcji roślinnych na terenie Ośrodka Edukacji EkologicznoGeologicznej GEOsfera oraz na terenie parku gminnego Gródek. W ramach
prac zatrudniona jest jedna osoba (etat) jako koordynator jednostek
współpracujących. W ramach współpracy zostały również podjęte prace
zmierzające do utworzenia na terenie parku gminnego Gródek ogrodu
dendrologicznego – arboretum;
W ramach członkostwa Powiatu Mikołowskiego w związku stowarzyszeń
oraz współpracy Powiatu Mikołowskiego z Powiatem Neuss w czerwcu 2017
roku na terenie Ogrodu Czerwonego (cześć przy ul. 15 Grudnia) otwarto
„Ścieżkę Kultury”;
Kontynuowano współpracę z Polską Akademią Nauk i uczelniami wyższymi
oraz innymi ogrodami botanicznymi w ramach prowadzenia badań
naukowych;
Kontynuowano współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii
Społecznej z Łazisk Górnych, czego efektem było utworzenie trzech
spółdzielni socjalnych jako samodzielnych jednostek, które otrzymały
dofinansowanie z UE o wartości 100 000 złotych każda (Spółdzielnia Socjalna
Osób Prawnych pn. „ŚOBcafe” założona na potrzeby obsługi działalności
gastronomicznej; Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych pn. „Zielona”, której
głównym celem jest utrzymywanie w należytym stanie terenów ŚOB
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w Miłkowie. Spółdzielnia ta dzięki dotacji zakupiła sprzęt o wartości ponad
130 tyś zł, mi. in. ciągnik rolniczy, frezarkę do pni, odkurzacz zaburtowy do
liści oraz samochód dostawczy; Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych pn.
„GEOgródek” założona na potrzeby obsługi działalności ogrodniczej Śląskiego
Ogrodu Botanicznego na terenie Jaworzna. Dzięki utworzeniu spółdzielni
socjalnej udało się zakupić sprzęt o łącznej wartości 100 tyś zł m.in. dwie
kosiarki samojezdne marki KUBOTA, rębak do gałęzi oraz inny drobny sprzęt
służący do pielęgnacji zieleni. Każda ze spółdzielni utworzyła 5 miejsc pracy
dla osób wykluczonych społecznie.
W ramach rozwoju Śląskich Kolekcji Siedliskowych kontynuowano
współpracę z Golf Park Mikołów.

11.Wolontariat
W okresie od stycznia do grudnia zawarto łącznie 38 umów wolontariackich z 30
osobami (niektóre z umów pierwotnie było zawartych na krótszy okres i po ich
zakończeniu zostały przedłużone). 11 z tych porozumień podpisano z osobami po raz
pierwszy podejmującymi wolontariat w ŚOB, pozostałe zaś dotyczą osób, które
angażowały się już w zadania wolontarystyczne w poprzednich latach.
Wraz z rozwojem poszczególnych pracowni i całej instytucji zwiększa się również
wachlarz działań, które pojawiają się w ofercie wolontariackiej, a wolontariusze
kierowani są do zadań zgodnych z ich preferencjami i możliwościami. Niezmiennie
jednak od lat najbardziej popularną aktywnością, w którą angażuje się gros
wolontariuszy, są święta organizowane w ramach Śląskiego Kalendarza Ekologicznego.
Warto zaznaczyć, że o ile wcześniej pomoc przy imprezach cieszyła się głównie
zainteresowaniem młodzieży, tak teraz również kilkanaście osób dorosłych znalazło tam
swoje miejsce. Oprócz ww. aktywności pozostali wolontariusze, po ustaleniu ich profilu
zainteresowań oraz potrzeb ŚOB, podejmowali się m.in. zadań związanych
z wcześniejszym przygotowaniem warsztatów edukacyjnych, z obróbką dokumentacji
zdjęciowej czy z szeroko rozumianą pielęgnacją roślin. W grudniu została
zorganizowana impreza (również w ramach ŚKE) dedykowana wolontariuszom z okazji
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.
W okresie od stycznia do grudnia łącznie wolontariusze przepracowali na rzecz
ŚOB 1155 godzin.
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UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY ZARZĄDZANEJ PRZEZ ŚLĄSKI
OGRÓD BOTANICZNY – ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ
1.Utrzymanie infrastruktury Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej
Śląskiego Ogrodu Botanicznego
W 2017 roku przeprowadzono przegląd roczny związany z funkcjonowaniem i stanem
budynku Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej. Stan budynku określa się jako
dobry, jednak wskazano kilka istotnych usterek, które należy usunąć w krótkim czasie:
 mocne spękania tynków na połączeniu części budynku „konferencyjnej”
z częścią biurową – do usunięcia w 2017r. i w latach kolejnych.;
 należy wykonać konserwację elementów drewnianych, w tym wieży
widokowej oraz poręczy przy punktach widokowych i schodach
prowadzących na polanę – do wykonania w 2018 r.;
 liczne niewielkie spękania i rysy pojawiające się głównie w nowej części
budynku – do usunięcia podczas prac związanych z malowaniem
pomieszczeń.
Budynek byłej wartowni – stan dobry, usterki, które zostały ujawnione, zostaną
usunięte w ramach gwarancji. Usterki te to głównie spękania tynków oraz łuszczące się
elementy elewacji zewnętrznej.
Budynek gastronomiczny przy placu zabaw. Po wykonanej naprawach gwarancyjnych
stan budynku określa się jako dobry, mimo iż nadal pojawiają się przecieki i pęknięcia
pokrycia dachowego, które są na bieżąco usuwane, a ich pojawianie się związane jest
z użyciem słabej jakości pokrycia dachowego.
Plac zabaw przy CEPiE wymaga w tej chwili intensywnych robót związanych
z naprawą i konserwacją wyposażenia. Stan elementów, z których korzystają dzieci na
placu zabaw jest dobry, chociaż wiele atrakcji wykazuje już zużycie i w najbliższym
czasie będzie wymagało naprawy. Dotyczy to głównie elementów linowych oraz
elementów metalowych.
Stan ścieżek oraz małej architektury jest dobry. Ławki są na bieżąco
konserwowane. Barierki na ścieżkach wymagają naprawy oraz konserwacji. Kostka
brukowa na terenie parkingów wykazuje zużycie i w najbliższym czasie będzie
wymagała naprawy.
2.Utrzymanie infrastruktury Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzieci
Infrastruktura OEED to budynek w którym znajduje się Przedszkole nr 10, plac zabaw,
tereny zielone wokół budynku, parking. Stan budynku określa się jako dobry, jednak
podczas przeglądów ujawniono pęknięcia tynków w praktycznie każdym
pomieszczeniu. Zostały one usunięte w ramach gwarancji która ten budynek obejmuje.
W chwili obecnej należałoby wykonać prace związane z odmalowaniem sal
dydaktycznych i pozostałych pomieszczeń. Konserwacji wymaga również drewniana
10

elewacja wraz z tarasem. Bardzo kosztowne są prace związane z konserwacją systemu
klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania ze względu na skomplikowanie tych układów
i wzajemne ich powiązanie. Od 2016 roku Śląski Ogród Botaniczny nie korzysta
z pomieszczeń OEED, natomiast mimo to zajmuje się bieżącym utrzymaniem budynku
oraz terenów zielonych wokół OEED jak również zimowym utrzymaniem zarówno
parkingów, jak i całej drogi dojazdowej do Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzieci, tj. ok.
300 m..
3.Budynek techniczno-socjalny przy ul. Zamkowej 2
Stan budynku z punktu widzenia budowlanego jest niezadowalający – wymaga
generalnego remontu od fundamentów po dach.
4.Utrzymanie infrastruktury towarzyszącej kolekcji roślin ozdobnych
Na terenie Kolekcji Roślin Ozdobnych znajdują się elementy infrastruktury
towarzyszącej w postaci m.in. małej architektury, której przegląd został wykonany
w 2016 roku. Stan takich elementów jak: altany, platformy widokowe, mola, ścieżka –
kładka drewniana, mostek drewniany – wymagają drobnych napraw oraz ponownego
zakonserwowania. Stan oczka wodnego z strumieniem jest bardzo zły – pompa
regulująca przepływ wody do oczka w lipcu 2016 roku uległa uszkodzeniu, ponadto
należy ponownie wykonać nieckę i brzegi oczka wodnego ponieważ cały materiał (żwir
i kamienie) z którego zostało wykonane oczko wodne spływa na dno, w wyniku czego
pozostaje odkryta folia, a samo oczko wygląda nieestetycznie. Strumień prowadzący
przez kolekcje tarasową wychodzący z oczka posiada jednakowe problemy
konstrukcyjne, a dodatkowo ze względu na brak odpowiedniej filtracji i oczyszczania
przepływu, wody zalegają i rozsiewają się glony oraz rośliny wodne, co znacznie
większa pracę nad pielęgnacją i utrudnia prawidłowy spływ wody w strumieniu –
w roku 2017 nie wykonano z powodu braku funduszy. Do właściwego utrzymania
kolekcji roślin ozdobnych potrzebna jest naprawa istniejącego systemu nawadniania
kolekcji, w postaci: wymiany wadliwych zraszaczy, wydłużenia lub skrócenia rur
biegnących do zraszaczy które „zarosły” nasadzeniami, osadzenia kręgu wokół
hydrantu, wymiany zaworu kulowego, wymiany i załatania linii kroplujących – naprawa
systemu nawadniającego została zaplanowana na wiosnę 2018 roku. Również wymiany
wymagają reflektory zewnętrzne, które uległy uszkodzeniu, a podświetlają one istotne
elementy kolekcji takie jak np. rozwidlenie ścieżki. Utrzymanie infrastruktury kolekcji
roślin ozdobnych to także utrzymanie układu komunikacyjnego, który wymaga dużych
nakładów finansowych do poprawy całej nawierzchni.
5.Regionalna Stacja Edukacji Ekologicznej w Radzionkowie
Na bieżąco prowadzone są prace konserwatorskie związane z użytkowaniem budynku.
Przy budynku RSEE postawiono garaż (zaplecze gospodarcze). Budynek co roku
przechodzi przegląd wentylacji oraz budowlany.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRACOWNI EDUKACJI
PRZYRODNICZEJ I EKOLOGICZNEJ
1. Realizacja warsztatów edukacyjnych
– zrealizowano warsztaty edukacyjne dla 12 176 uczestników oraz ich opiekunów.
Zajęcia realizowano w ramach:
a) projekt dofinansowany przez WFOŚiGW w Katowicach pt. „Warsztaty edukacji
przyrodniczej i ekologicznej ŚOB realizowane w latach 2017-2018” – przyznane
środki: 27 503,42 zł (1949 uczestników w 2017 roku);
b) projekty dofinansowane przez gminy i powiaty pt. „Edukacja ekologiczna Śląskiego
Ogrodu Botanicznego realizowana na rzecz miast, gmin i powiatów” –
zrealizowano warsztaty dla 1369 uczestników;
c) zajęcia edukacyjne w ramach współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Śląskiego
Ogrodu Botanicznego – zrealizowano warsztaty dla 8150 uczestników;
d) zajęcia edukacyjne w ramach działalności statutowej – zrealizowano warsztaty dla
708 uczestników.
2. Programy edukacyjne
Realizowano warsztaty w ramach 11 programów edukacyjnych. Tematyka zagadnień
w ramach warsztatów była przyrodnicza i dostosowana do wieku odbiorców.
a) warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym: Kącik ogrodnika;
b) warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas I-III szkoły podstawowej:
Kalejdoskop natury, Śladami smoka Przyrodnika;
c) warsztaty dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej: Ogrodowy zawrót głowy;
d) warsztaty dla uczniów od IV klasy szkoły podstawowej i dorosłych: Zielony
surwiwal, Przyrodnicze spotkania Śląskiego Ogrodu Botanicznego;
e) warsztaty dla uczniów od VII klasy szkoły podstawowej i dorosłych: Szkiełko
i oko;
f) warsztaty dla dzieci, uczniów szkół wszystkich szczebli i dorosłych: Zielarium,
Bokashi, Spacery z przewodnikiem, Warsztaty integracyjne.
3. Pozostałe warsztaty i stoiska edukacyjne
a) prowadzenie warsztatów „Mali giganci wśród owadów” oraz „Ekosystem na
krawędzi” podczas VI Ogólnopolskiej Nocy Biologów odbywającej się pod hasłem
„Życie na krawędzi” (13 stycznia);
b) stoisko edukacyjne podczas Międzynarodowego Dnia Lasu w Śląskim Ogrodzie
Zoologicznym w Chorzowie (19 marca);
c) stoisko edukacyjne podczas Dnia Pszczoły w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym
w Chorzowie (20 maja);
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d) udział w XVI Powiatowym Konkursie Wiedzy Ekologicznej w OrzeszuGardawicach jako jury; wygłoszono również wykład „Rośliny w sieci”
(5 czerwca);
e) organizacja pikników rodzinnych (10 i 11 czerwca);
f) współpraca z centrum Helen Doron w Mikołowie, w ramach której odbył się bal
karnawałowy (10 lutego), warsztaty „Spring is singing in the garden”
(8 kwietnia) oraz gra terenowa „Green Detective” (24 czerwca);
g) organizacja i prowadzenie dwóch turnusów półkolonii letnich „Wakacje
w Śląskim Ogrodzie Botanicznym”, w których wzięło udział łącznie 62 dzieci (1014 lipca i 24-28 lipca);
h) organizacja spotkań dla edukatorów Śląskiego Ogrodu Botanicznego (10 marca
i 21 września);
i) organizacja „SPiN Day 2017”, warsztatów w ramach ogólnopolskiej akcji mającej
na celu popularyzację wiedzy i wyników badań naukowych, zorganizowaną we
współpracy z instytucjami zrzeszonymi w Porozumieniu Społeczeństwo i Nauka
(SPiN). W wydarzeniu wzięło udział 51 uczniów (10 listopada);
j) prowadzenie warsztatów zielarskich dla uczestników Powiatowego Konkursu
Poezji w Języku Angielskim (5 grudnia).
k) organizacja i prowadzenie weekendowych warsztatów „Przedświąteczna wioska
Mikołaja”, połączonych z noclegiem w namiotach w budynku CEPiE, w których
wzięło udział 15 dzieci (16-17 grudnia);
l) organizacja i prowadzenie cyklicznych warsztatów rodzinnych dla pracowników
fabryki Opel w Gliwicach w ramach programu „Ochrona Przyroda Edukacja
Ludzie” realizowanego w latach 2016-2017;
m) organizacja „Urodzin w Ogrodzie” – zorganizowano urodziny dla 9 dzieci.
4. Udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach
a) IV Regionalna Dziecięco-Młodzieżowa Konferencja Naukowa „Ptaki i inne
zwierzaki w mieście” pod hasłem „Wiosna budzi się do życia” odbywająca się
w Chorzowie w dniu 15 marca. Podczas konferencji przeprowadzono warsztaty
dla jej uczestników: „Zwierzęta Śląskiego Ogrodu Botanicznego” i „Mali giganci
wśród owadów”;
b) IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Interakcja – Integracja” odbywająca się
w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w dniach 15-17 marca;
c) warsztaty „Oddychać po ludzku”– pierwsze z cyklu spotkań „Szkoda zdrowia, jak
nie dać się smogowi” w ramach akcji „Śląskie bez smogu” odbywające się
w Katowicach 25 września;
d) konferencja „Nieużytki miejskie – miejsca edukacji i bioróżnorodności”
organizowana przez Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu odbywająca się
w Krakowie w dniu 28 września;
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e) wystawa „Europom 2017” odbywająca się w Ołomuńcu w Czechach w dniach 5-8
października;
f) szkolenie „Teatr kamishibai” odbywające się w Katowicach w dniu 10
października;
g) konferencja „Przyroda XXI wieku – jeszcze nas zachwyca czy już nam
przeszkadza?” odbywająca się w Parku Śląskim w Chorzowie w dniu 21
października;
h) konferencja „Cognitive adventures” odbywająca się w Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie w dniach 26-27 października;
i) szkolenie „Zostań gigantem e-mail marketingu” odbywające się w PGE Giganty
Mocy w Bełchatowie (15 listopada).
5. Wydawnictwa edukacyjne
Dystrybuowano wśród uczestników zajęć edukacyjnych Ogrodu, nauczycieli
i wszystkich zainteresowanych osób wydawnictwa w postaci zakładek do książek
i ulotek przygotowane w 2017 r. oraz w poprzednich latach zrealizowane wydawnictwa
(książki, broszury, ulotki).
6. Nagrody
a) nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł w konkursie „Ekoaktywni”
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach;
b) nagroda jury w konkursie „Słoneczniki 2017” w kategorii „Przyroda”.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KALENDARZ EKOLOGICZNY

PRACOWNI

ŚLĄSKI

1. Śląski Kalendarz Ekologiczny
Pracownia Śląskiego Kalendarza Ekologicznego w ramach projektu pn. „Różnorodność –
potęga życia” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach od stycznia do
grudnia zorganizowała na terenie CEPiE dziesięć świąt przyrodniczo-ekologicznych:
Międzynarodowy Dzień Ptaków, Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego,
Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności, Dzień Dziecka połączony z PreIndustriadą,
Światowy Dzień Rybołówstwa, Dzień Pioruna, Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Siedlisk
Naturalnych i Światowy Dzień Zwierząt, Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
i Kiermasz świąteczny. Łącznie wzięło w nich udział ok. 22 500 osób.
W trakcie świąt zostało przeprowadzonych 67 warsztatów (kreatywne,
terenowe, ogrodnicze i in.) dla dzieci i młodzieży. Łącznie wzięło w nich udział 4028
osób.
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Przeprowadzonych zostało 66 warsztatów edukacyjnych (Międzynarodowy
Dzień Ptaków, Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego, Międzynarodowy
Dzień Bioróżnorodności, Dzień Pszczoły, Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Siedlisk
Naturalnych i Dzień Zwierząt), w których wzięło udział 1246 dzieci.
Zorganizowanych zostało osiem gier terenowych, w których uczestniczyło łącznie
930 dzieci.
Odbyły się dwa seminaria popularnonaukowe – 12 wykładów (podczas
Międzynarodowego Dnia Ptaków oraz Międzynarodowego Dnia Bioróżnorodności),
w których wzięło udział 46 osób. W czasie pozostałych świąt odbywały się prelekcje
popularnonaukowe, w sumie było ich osiem.
W ramach świąt zorganizowano także konkursy dla dzieci i młodzieży –
kulinarny, plastyczny i fotograficzny oraz jeden całoroczny. W sumie zostało
nagrodzonych 93 dzieci.
Pracownicy ŚKE od stycznia do grudnia przygotowali i przeprowadzili również
23 akcje edukacyjno-ekologicznych.
Pracownia Śląskiego Kalendarza Ekologicznego pracuje obecnie nad
przygotowaniem na lata 2018-2019 kampanii na rzecz ochrony klimatu, pod nazwą
„Klimat dla Śląska”, w ramach którego planowanych jest łącznie 20 rodzinnych świąt
przyrodniczo-ekologicznych.
2. Wystawy
W ramach kampanii „Różnorodność – potęga życia” w kwietniu została zorganizowana
wystawa „Władcy przestworzy – ptaki”.
Wernisaż wystawy – 2 kwietnia 2017 r.
Patronat honorowy – Górnośląskie Koło Ornitologiczne
Na wystawę złożyło się 80 fotografii wybitnych fotografów przyrody: Katarzyna
Szymańska, Adrian Ślązok, Andrzej Suchecki, Piotr Przybyła, Henryk Kościelny,
Mirosław Wąsiński, Barbara Bacler-Żbikowska, Jacek Żbikowski. Podczas wernisażu
prelekcje wygłosili: Henryk Kościelny reprezentujący Polski Związek Fotografów
Przyrody Okręg Śląski oraz Górnośląskie Koło Ornitologiczne.
W ramach otwarcia wystawy odbyło się seminarium „Ptaki oczami ornitologów”.
Partnerzy
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce
 Miasto Mikołów
Patronat medialny: Radio Express, Telewizja TVT
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Wystawa była tematem programu TVP3 Katowice „Bliżej Natury” red. Beaty SmagiSeyboth.
Informacje na temat wystaw pojawiły się również m.in. w Radiu Fest, Radiu eM, Radiu
Express, Radiu Katowice, Radiu Silesia, Telewizji TVT, Telewizji Zabrze, Dzienniku
Zachodnim, Gazecie Wyborczej, Gazecie Mikołowskiej, Naszej Gazecie, w licznych
serwisach internetowych i mediach społecznościowych.
3. Akcje zbiórki elektrośmieci
W 2017 r. zorganizowano dwie akcje zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego
i elektrycznego:
 14 maja w trakcie obchodów Międzynarodowego Dnia Bioróżnorodności
zorganizowano akcję „Zamień Odpady na Kulturalne Wypady”, w ramach której
zebrano 5 ton 760 kg elektrośmieci. Osobom oddającym zużyty sprzęt rozdano
457 biletów oraz 20 szt. krzewów ozdobnych. Patronem honorowym akcji była
Fundacja Eko Rozwoju z Wrocławia. Odbiorem i recyklingiem elektrośmieci
zajęła się firma Ekomax Sp. z o.o. z Gliwic. Partnerami akcji poprzez przekazanie
biletów/wejściówek byli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Mavi Area Squash & Fitness z Łazisk Górnych
Teatr Mały z Tychów
Park Miniatur Sakralnych z Częstochowy
Śląski Ogród Zoologiczny z Chorzowa
Muzeum Górnośląskie z Bytomia
MOSIR Łaziska Górne
Muzeum Energetyki z Łaziska Górnych
Filharmonia Zabrzańska
Pokazowa Zagroda Żubrów w Pszczynie
Skansen - Zagroda Wsi Pszczyńskiej
Revital Fitnes & Gym z Tychów
Park Nauki i Rozrywki z Krasiejowa
Filharmonia Śląska z Katowic
Teatr Śląski z Katowic
Kubusiowy Świat z Mikołowa
Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
Stadion w Zabrzu Sp. z o. o.
Gliwicki Klub Sportowy "Piast" S.A.
Nibylandia z Katowic
Opera Śląska z Bytomia
Muzeum Śląskie z Katowic
Szkółka Krzewów Ozdobnych A. Tomiczek z Gierałtowic
Muzeum Chleba z Radzionkowa
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24.
25.
26.
27.
28.
29.


Fabryka Energii z Orzesza
Laserhouse z Katowic
Aquadrom z Rudy Śl.
Pływalnia Wodnik z Paniówek
Pływalnia Aquarius z Zabrza
Miejski Dom Kultury z Mikołowa

17 września podczas obchodów Dnia Dzikiej Fauny, Flory i Siedlisk Naturalnych
przeprowadzono kolejną zbiórkę elektrośmieci, podczas której zebrano 2 tony
620 kilogramów zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. W trakcie tej
akcji rozdawano drzewka i krzewy przekazane przez ŚOB Mikołów oraz Szkółkę
Krzewów Ozdobnych A. Tomiczek z Gierałtowic. Recyklingiem zebranego sprzętu
zajęła się firma Ekomax Sp. z o.o. z Gliwic.

4.Partnerzy i instytucje współpracujące ze Śląskim Kalendarzem Ekologicznym
przy organizacji rodzinnych świąt przyrodniczo-ekologicznych
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
2. Mikołów – Ogród Życia
3. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
4. Górnośląskie Koło Ornitologiczne
5. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne
6. Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie
7. Mikołowski Klub Krótkofalowców
8. Fabryka Energii z Orzesza
9. Zgrana Rodzina
10. Pasieka Edukacyjna Skrzydlaci Przyjaciele
11. Bowtech Polska
12. Tauron Wytwarzanie
13. Festiwal Biegów
14. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
15. Polska Akcja Humanitarna
16. Agencja Rynku Rolnego
17. Stowarzyszenie Szkryfka
18. Albamar Rośliny Nowej Generacji
19. 20 Drużyna Harcerska Strumień
20. Miejska Palcówka Muzealna
21. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
22. Fundacja Centrum Terapii i Rozwoju Skarb
23. Bajtle Bastion
24. OSP Bujaków
25. PTP Muzeum Energetyki
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26. Fenix Art.
27. Vita Spot
28. Tandemowe Trip Love
29. Stajnia Zefir

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ŚLASKIEGO BANKU
NASION
1.Główne zadania
Kontynuacja projektu „FlorNatur Silesia etap I ochrona ex situ wybranych
gatunków muraw kserotermicznych wymienionych w Czerwonej liście roślin
województwa śląskiego” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Katowicach.
Realizacja
trwałości
projektu
„Przyszkolne
ogrody
siedliskowe”
współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (Ministerstwo
Pracy i Polityki Społecznej). Zadania do 2018 roku obejmują prowadzenie badań
i edukacji na terenie powstałych pięciu ogródków, przeprowadzenie ankiet i konkursów,
przygotowywanie sprawozdań.
Realizacja trwałości projektu „FlorNatur ROBiA” dofinansowanego ze środków
Narodowego Funduszu NFOŚiGW. Projekt zakończony w 2015 roku, trwałość 5 lat.
W roku 2017 kontynuowano niezbędne działania związane z trwałością projektu.
2.Pozostałe zadania:


Pielęgnacja roślin pokojowych znajdujących się na terenie Centrum Edukacji
Przyrodniczej i Ekologicznej.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PRACOWNI BADAŃ NAD
SYSTEMAMI ADAPTACYJNYMI
Przedmiotem działań Pracowni w 2017 roku była kontynuacja prac nad rozwojem
koncepcji autonomicznych systemów adaptacyjnych w kontekstach społecznych,
przyrodniczych i ekonomicznych. Analizowano różne klasy systemów przyrodniczych,
takich jak ekosystemy, gatunki, populacje i osobniki; systemów społecznych:
społeczności lokalne, rodziny i pojedynczy ludzie oraz systemów ekonomicznogospodarczych: korporacje, przedsiębiorstwa, firmy rodzinne.
Ponadto w ramach współpracy z Polish Bateson Research Group, Wyższą Szkołą
Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Akademią Pomorską w Słupsku, Kujawsko-Pomorską
Szkołą Wyższą w Bydgoszczy oraz Polską Akademią Nauk – Ogrodem Botanicznym
CZRB w Powsinie, w dniach 1-4 czerwca zorganizowano II Międzynarodowe Sympozjum
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Batesonowskie, którego hasłem przewodnim było „Ekologia umysłu i przyroda:
korzenie, idee i praktyki. Inspiracje i wyzwania dla humanistyki oraz w sferze
zarządzania terenami poprzemysłowymi”. Konferencja nawiązywała do postaci
Gregory’ego Batesona (1904-1980) uchodzącego za klasyka ogromnych obszarów
humanistyki, antropologa, epistemologa, cybernetyka i teoretyka komunikacji.
W konferencji udział wzięło szereg wybitnych osobistości reprezentujących liczne kraje,
m.in. Austrię, Hiszpanię, Holandię, Kanadę, Litwę, Norwegię, Singapur, Stany
Zjednoczone, Wielką Brytanię, Włochy czy Polskę. Ich profesjonalna tożsamość miała
charakter bardzo zróżnicowany, wychodząc od akademickiego statusu, poprzez
praktykę terapeutyczną, doświadczenie w nauczaniu, działalność kulturową,
metodologię i epistemologię, zarządzanie i sztukę, filozofię, naukę o poznaniu,
pedagogikę i medycynę. Na pierwszym miejscu należy wymienić córkę Gregory’ego
Batesona – Norę Bateson, która jest prezydentem Międzynarodowego Instytutu
Batesona. Byli m.in. obecni również: Rex Weyler z Kanady – współzałożyciel Green
Peace, dr Keneth Silvestri – psychoterapeuta z USA, Brigitte Hipel z Uniwersytetu
w Klagenfurt w Austrii, Philip Guddemi – antropolog z USA, Erik Graffman – psycholog
i terapeuta pracujący w Szwecji i Francji, Jon Goodbun – architekt, projektant z Royal
College of Art z Wielkiej Brytanii, Serena Dinelli – psycholog, artysta, edukator z Włoch,
Leslie Blackhall – bioetyk, lekarz zajmująca się rozwojem opieki paliatywnej
z Uniwersytetu Virginia, Arunas Augustinaitis z Litwy – rektor Uniwersytetu w Wilnie,
specjalista w zakresie teorii komunikacji i biznesu, Jane Jorgenson z Uniwersytetu
z Południowej Florydy zajmująca się komunikacją w rodzinie. Z Polski gościliśmy m.in.
prof. Zdzisława Wąsika – lingwistę, semiotyka, dyrektora Regionalno-Kontynentalnych
Koordynatorów Międzynarodowego Instytutu Komunikologii dla Europy, rektora
Pomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie prof. Ireneusza Kojdera, prof. Wojciecha Kojsa
– z Katedry Pedagogiki Wyższej Szkoły Bankowej w Dąbrowie Górniczej. Podczas
poszczególnych sesji sympozjum odnoszono się do problemów epistemologii, edukacji
i komunikacji, sygnalizowano różne zjawiska w celu zwiększenia świadomości
problemów i wyzwań oraz dyskutowano o tym, jak mobilizować rozmaite środowiska
do współdziałania w ich rozwiązywaniu i przezwyciężaniu, jak np. imigracja,
uchodźctwo, uzależnienia. Specjalną uwagę poświecono ekosystemowym rozważaniom,
włączając w to zagadnienia życia i zdrowia, medycyny i terapii, rozpatrywanym
w aspektach praktycznych i teoretycznych, klinicznych i diagnostycznych. Dyskutowano
o zastosowaniach spuścizny Gregory’ego Batesona w rozmaitych obszarach praktyki
społecznej i refleksji humanistycznej oraz kolejnych etapach wyłaniania się idei
„ekologii umysłu” w trzech głównych jego książkach oraz w najnowszej publikacji Nory
Bateson.

19

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRACOWNI KOLEKCJI
SIEDLISKOWYCH ŚLĄSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO
W RADZIONKOWIE
Pracownia Kolekcji Siedliskowych sprawuje nadzór nad kolekcjami w Śląskim Ogrodzie
Botanicznym w Radzionkowie: siedliskowymi (zbiorowiska młak, łąk trzęślicowych
i suchych wrzosowisk oraz muraw i zarośli kserotermicznych i muraw psammofilnych)
oraz tematycznymi (sadowniczą, roślin ozdobnych, dendrologiczną).
1.Realizowane zadania













W 2017 roku realizowane były następujące zadania związane z rozbudową
i pielęgnacją Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie:
monitoring oraz pielęgnacja (nawadnianie, koszenie, usuwanie niepożądanych
gatunków roślin) przeniesionych zbiorowisk roślinnych z terenu MPL Katowice
w Pyrzowicach;
drugi rok prac związanych z realizacją zewnętrznej umowy z Uniwersytetem
Opolskim – rewitalizacja parku w Dąbrowie Niemodlińskiej;
szczepienie podkładek starymi odmianami jabłoni pozyskanymi z okolic
Radzionkowa w ramach projektu pn. „Rozbudowa kolekcji sadowniczej Śląskiego
Ogrodu Botanicznego w Mikołowie (etap VI) oraz założenie kolekcji lokalnie
uprawianych odmian drzew owocowych w Radzionkowie (etap II)”
dofinansowanego z WFOŚiGW w Katowicach;
pielęgnacja i rozbudowa kolekcji roślin ozdobnych – jedno nowe założenie roślin
ozdobnych – nasadzenia krzewów ozdobnych na niezagospodarowanej dotąd
skarpie;
bieżąca pielęgnacja i wzbogacanie kolekcji o gatunki roślin pozyskane z natury;
zbiór nasion gatunków siedlisk Natura 2000 oraz gatunków rzadkich regionalnie
i chronionych;
namnażanie roślin do bieżących projektów i zasilania kolekcji w Ogrodzie;
złożono wniosek w ramach POIiŚ 2.4.1a i uzyskano dofinansowanie na realizację
projektu pn. „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich,
zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”; Celem całego
projektu jest czynna ochrona szaty roślinnej, w tym zbiorowisk i gatunków flory
Polski poprzez realizację szeroko zakrojonego planu zintegrowanych działań
ochrony czynnej in situ i ex situ wybranych gatunków oraz ich siedlisk. Projekt
spaja i w sposób komplementarny łączy ze sobą spektrum dobrych praktyk
stosowanych w czynnej ochronie przyrody wzbogacone o wiedzę uzyskaną
w drodze naszych dotychczasowych badań nad skutecznym zabezpieczaniem
różnorodności genetycznej wybranych gatunków o wysokim statusie
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konserwatorskim w Polsce. Kompleksowe, wieloaspektowe podejście do
problemu ochrony gatunkowej roślin wyraża się w dwutorowych,
kompatybilnych w stosunku do siebie założeniach projektu:
 Kompleksowa ochrona ex situ wybranych rzadkich i zagrożonych
gatunków roślin poprzez skuteczne i długoterminowe zabezpieczenie
nasion w warunkach kriogenicznych (bank nasion) oraz utworzenie
banku DNA tych gatunków – zbiór 31 gatunków;
 Zintegrowanie metod ochrony ex situ i in situ dla zabezpieczenia
różnorodności genetycznej wybranych gatunków roślin i ich siedlisk,
w tym o priorytetowym znaczeniu dla zasobów przyrodniczych UE,
poprzez ich restytucję oraz poprawę stanu siedliska tych gatunków:
Adenophora liliifolia, Apium repens, Veratrum nigrum, Stipa joannis,
Dianthus gratianopolitanus, Anemone sylvestris, Carex praecox
i Camplanula sibirica.
Budżet całego projektu to 6 025 547,67 zł. Projekt PAN Ogrodu Botanicznego –
CZRB w Powsinie oraz Śląskiego Ogrodu Botanicznego – Związku Stowarzyszeń
znalazł się w gronie trzech beneficjentów konkursu, tj. Narwiańskiego Parku
Narodowego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, którzy otrzymali
dofinansowanie w znacznie niższych kwotach: 986 119,00 zł i 663 055,59 zł.
 na terenie Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej oraz Śląskiego Ogrodu
Botanicznego w Radzionkowie zrealizowano szereg imprez przez/we
współpracy z zewnętrznymi instytucjami, m.in. Ciderszachy, wyścig rowerowy,
Cidry Lotajom, Zimowe Ptakoliczenie, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew
Śląska Hufiec Bytom 12 DH „Oręż” – gry terenowe.

2.Edukacja (konferencje, szkolenia, imprezy zewnętrzne)











udział w Dniach Radzionkowa;
udział w dniach otwartych Liceum Ogólnokształcącego w Radzionkowie;
udział w szkoleniu GIS dla botaników (2 osoby);
udział pracowników merytorycznych w szeregu szkoleń organizowanych przez
Urząd Marszałkowski, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego
Województwa Śląskiego dotyczących dotacji unijnych (2 osoby – 3 szkolenia);
Na terenie Ogrodu oraz Stacji przeprowadzono terenowe i stacjonarne zajęcia
edukacyjne dla zorganizowanych grup, w których udział wzięło łącznie około
4000 uczestników;
W ramach Śląskiego Kalendarza Ekologicznego zrealizowano trzy dni warsztatów
i imprez terenowych. Po raz drugi zorganizowano piknik rodzinny Zakończenie
Wakacji.
PtaszkoweLove – akcja edukacyjna zorganizowana w centrum handlowym.
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3.Konferencje naukowe, publikacje









XLVII Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce oraz towarzysząca mu
Konferencja w dniach 18-21 września w Kielcach „Społeczna rola ogrodów
botanicznych w rozwoju miast”;
XXIV Session of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland
"Isotopes as tools to understand the Earth and Environment" w dniach 19-22
października w Pawłowicach, Wrocław;
Maślak M., Matynia D. Struktura wybranych populacji Liparis loeselli w obrębie
Wyżyny Śląskiej (poster, materiały konferencyjne);
Smieja-Król B., Smieja A., Fiałkiewicz-Kozieł B. 2017. Seasonal variations in trace
metal distribution in degraded peatland in Miasteczko Śl. (S Poland). Mineralogia
- Special Papers 47, s. 84;
Krawczyk K.· Wiland-Szymańska J. , Buczkowska-Chmielewska K. , Drapikowska
M., Maślak M., Myszczyński K., Szczecińska M., Ślipiko M., Sawicki J. 2017. The
complete chloroplast genome of a rare orchid species Liparis loeselii (L.).
Conservation Genet Resour.

4.Współpraca
Nawiązano współpracę z:
 SRS „Gwiazda” Ruda Śląska
 Szkoła Narodzin Mama, Tata i Ja
 Park Etnograficzny Chorzów

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PRACOWNI KOLEKCJI
NAUKOWYCH, ZACHOWAWCZYCH ORAZ OZDOBNYCH
Pracownia Kolekcji Naukowych, Zachowawczych oraz Ozdobnych ŚOB powstała w 2012
roku w wyniku połączenia Pracowni Kolekcji Roślin Ozdobnych z Pracownią Kolekcji
Naukowych i Zachowawczych Śląskiego Ogrodu Botanicznego.
Sprawuje ona nadzór nad kolekcjami:
 ozdobnymi, w tym: Kolekcją dendrologiczną (drzewa i krzewy ozdobne),
Ogrodem tarasowym, Ogrodem kwiatowym (kolekcja kwiatowa, kolekcja
rododendronów, łąka trześlicowa), Ogrodem traw ozdobnych; Ogrodem roślin
wodnych; Łąką kwietną i Murawą kserotermiczną;
 zachowawczymi, w tym: Kolekcją sadowniczą starych odmian drzew, krzewów
i pnączy owocowych, Kolekcją owocowych drzew ozdobnych oraz Kolekcją
zachowawczą irysów;
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edukacyjnymi, to jest: Kolekcją edukacyjną roślin energetycznych oraz Kolekcją
roślin użytkowych (uprawnych, warzywnych i zielarskich).

1.Pracownicy
W Pracowni, na mocy umowy o pracę, zatrudnione były osoby na stanowiskach:
 kurator Kolekcji Roślin Ozdobnych – (1 etat) od 01.04.2016 r. do nadal;
 kurator Kolekcji Naukowych i Zachowawczych – (½ etatu) od 01.03.2017 r.
do 31.10.2018 r.;
 kurator Kolekcji Roślin Użytkowych – (⅔ etatu) od 01.04.2017 r. do nadal;
 architekt krajobrazu – (1 etat) od 01.09.2015 r. do nadal;
 specjalista ds. organizacji pracy w kolekcjach i na terenach zielonych – (1 etat) od
01.12.2015 r. do 31.08.2017 r.;
 Pracownik terenowy – (1 etat) od 06.05.2014 r. do 08.12.2017r.;
 Pracownik fizyczny – (3 etaty) od 06.10.2014 r. do nadal (2 etaty) i od
01.06.2016 r. do 10.07.2017 r. (1etat).
2.Realizowane zadania
W 2017 roku realizowane były następujące zadania dofinansowane z Wojewódzkiego
funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:
 „Rozbudowa kolekcji sadowniczej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie
(etap VII) oraz w Radzionkowie (etap II)”. Projekt ten realizowany był
jednocześnie na terenie ogrodów w Radzionkowie i Mikołowie. Cele projektu: 1).
Ochrona starych odmian drzew i krzewów owocowych w regionie – realizowany
poprzez pobór zrazów od osób zgłaszających chęć ich podarowania (mieszkańcy
województwa śląskiego), a następnie przeszczepieniu ich na podkładki w ŚOB
i oddaniu beneficjentom; 2). Zwiększenie bioróżnorodności kolekcji
sadowniczych – realizowany poprzez zakup sadzonek nowych odmian roślin
sadowniczych, a także zwiększenie liczby podkładek drzew owocowych (jabłoni,
grusz etc.) do dalszych szczepień; 3). Propagowanie idei ochrony
bioróżnorodności roślin sadowniczych (drzew, krzewów i pnączy) poprzez
wydanie broszury edukacyjnej pt. „Rośliny użytkowe”. Projekt zakończono:
30.11.2017 r.
 „Rozwój kolekcji pn. ‘Ogród edukacyjny roślin uprawnych, warzywnych oraz
zielarskich Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie’ – etap I” – jako program
dwuletni realizowany w latach 2016-2017. Zajmuje obszar 0,6 ha na terenie ŚOB
w Mikołowie (ul. Zamkowa). Cele projektu: 1). Rozbudowa kolekcji roślin
użytkowych – realizowana poprzez nowe nasadzenia i budowę infrastruktury
(murki, podniesione zagony do uprawy warzyw etc.); 2). Zwiększenie
bioróżnorodności obszaru ŚOB – poprzez nasadzenia roślin jednorocznych,
dwuletnich i wieloletnich bylin; 3). Zwiększenie potencjału edukacyjnego ŚOB
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poprzez prowadzenie na terenie kolekcji zajęć edukacyjnych. Uprawa w kolekcji
prowadzona jest metodami ekologicznymi zgodnie z zasadami tzw. permakultury
(rodzaj uprawy ekologicznej), co ma dodatkowe walory edukacyjne jako
przedstawianie alternatywy dla uprawy konwencjonalnej (i integrowanej).
Projekt zakończono 30.06.2017 r.
„Założenie winnicy na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie –
zadanie dwuletnie realizowane w latach 2017-2018. Realizowany na obszarze
1 ha, w sąsiedztwie Kolekcji Roślin Użytkowych na terenie ŚOB w Mikołowie (ul.
Zamkowa 2, Ogród Czerwony). Cele projektu: 1). Popularyzacja uprawy winorośli
i zakładania winnic w naszym regionie poprzez zakładanie kolekcji winorośli
w ŚOB; 2). Zwiększenie bioróżnorodności kolekcji sadowniczych, przed
wszystkim poprzez posadzenie 3000 szt. winorośli; 3). Propagowanie idei
ochrony bioróżnorodności roślin sadowniczych oraz powrotu do zapomnianych
tradycji winiarstwa polskiego. Przewidywany termin zakończenia projektu to
30.06.2018 r.
„Budowa Śląskich Kolekcji Siedliskowych – etap II. Grąd. Projekt realizowany
przy merytorycznym wsparciu Pracowni Kolekcji Siedliskowych Śląskiego
Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie. Realizowany na terenie Ogrodu Zielonego
na powierzchni 0,5 ha. Podstawowym celem projektu jest założenie kolekcji
grądu, czyli wielogatunkowego lasu mieszanego, zawierającego w drzewostanie
m.in. grab, dąb, lipę oraz klon i jesion, występującego pospolicie na terenie Polski.
Projekt (etap II) zakończono 30.11.2017 r.

Realizowane zadania mają na celu rozbudowę istniejących kolekcji oraz zakładanie
nowych na terenach dotychczas niezagospodarowanych.
3.Zadania związane z pielęgnacją kolekcji Śląskiego Ogrodu Botanicznego
Poza realizacją zadań dofinansowanych w poszczególnych kolekcjach odbywały się
niezbędne prace pielęgnacyjne wynikające z ich specyfiki:
 Kolekcje ozdobne: 1) pielęgnacja trawnika, 2) pielęgnacja drzew i krzewów
ozdobnych: cięcia formujące i sanitarne, obsypywanie korą, odchwaszczenie,
zabezpieczanie palikami, usuwanie wypadów i wykrotów 3) zabiegi
pielęgnacyjne traw ozdobnych (cięcie, wyczesywanie, nawożenie, wiązanie
w chochoły na okres zimowy) 4) zabiegi pielęgnacyjne bylin (wiosenne
porządkowanie i cięcie bylin po zimie, dzielenie bylin, cięcie przekwitłych
kwiatostanów, bieżące prace przy prawidłowym utrzymaniu bylin- podcinanie
kwiatostanów bylin ozdobnych z liści, stawianie podpór pod rośliny itp.) 5)
nawożenie nawozami mineralnymi i naturalnymi – kompostem; 6) opryski
przeciw chorobom i szkodnikom; 7) zabezpieczanie drzew przed zającami
i sarnami poprzez instalowanie specjalistycznych osłonek z siatki; 8)
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zabezpieczenie krzewów i bylin na okres zimowy poprzez odpowiednie wiązanie,
wykonywanie chochołów i okrywanie igliwiem i agrowłókniną.
Kolekcja sadownicza: 1) cięcie formujące, odnawiające i sanitarne drzew
i krzewów owocowych; 2) szczepienie podkładek (drzew) zrazami pobranymi
w wyniku ekspedycji terenowych; 3) pielęgnacja podkładek i szczepów (młodych
drzewek) w szkółce poprzez: usuwanie zbędnych pędów, odchwaszczanie,
wykonywanie oprysków przeciwko chorobom i szkodnikom; 4) sadzenie nowych
drzew i krzewów w odpowiednio przygotowanych miejscach; 5) nawożenie
drzew, krzewów, pnączy i roślin w szkółce nawozami mineralnymi;
6) poprawianie i wykonywanie mocowań drzewek do palików; 7) zabezpieczanie
drzew przed zającami i sarnami poprzez instalowanie specjalistycznych osłonek
z siatki; 8) okopywanie drzew w celu utrzymania tzw. czarnego ugoru dla lepszej
absorpcji mikro- i makroelementów przez drzewa; 9) zabezpieczenie drzew na
okres zimowy.
Kolekcja Edukacyjna Roślin Energetycznych: 1) wykaszanie ścieżek wokół
kolekcji; 2) wycinanie nadziemnych części roślin energetycznych w celu
pobudzenia ich rozrostu;
Kolekcja Edukacyjna Roślin Uprawnych, Warzywnych oraz Zielarskich: 1) polowe
prace ziemne – orka, bronowanie, uprawa agregatorem; 2) wysiew roślin
uprawnych do gruntu (zboża i niektóre warzywa) i w rozsadzie (warzywa); 3)
wysadzenie warzyw i ziół w zagonach; 4) naprawianie i przygotowywanie
infrastruktury towarzyszącej, tj. kryjówek dla drobnych zwierząt; 5) usuwanie
chwastów; 6) zbiór, segregacja i przygotowywanie plonów do przechowywania;
7) koszenie ścieżek trawiastych w kolekcji; 8) przygotowanie gleby do spoczynku
zimowego.
Łąka kwietna – przeprowadzono początkowe etapy rewitalizacji łąki kwietnej: 1)
koszenie, 2) uprawa glebogryzarką, 3) orka i pozostawienie łąki „w skibie”.
Winnica – na terenie zakładanej kolekcji przeprowadzono następujące prace
przygotowawcze do sadzenia: 1) prace polowe: orka, uprawa kultywatorem,
wysiew nasion facelii na przedplon, 2) prace polowe: przyoranie przedplonu na
nawóz zielony, 3) wyrównanie terenu: podwójna uprawa kultywatorem.
Śląskie Kolekcje Siedliskowe – w obecnym sezonie wegetacyjnym
przeprowadzono prace pielęgnacyjne w istniejącej części oraz prace
przygotowawcze w części rozbudowywanej: 1) wykoszenie terenu boru
sosnowego założonego w 2016 r., 2) wyznaczenie terenu pod nasadzenia, 3)
prace porządkowe na terenie kolekcji.

Ponadto pracownia zajmowała się bieżącym utrzymaniem pozostałych terenów (to jest
łąk, pola uprawnego). Prace polegające na regularnym koszeniu terenów łąkowych
(trzy razy w roku) oraz uprawie polowej (uprawa jęczmienia jarego) były wykonywane
w ramach umowy barterowej.
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4.Udział w seminariach, konferencjach i targach





Zajęcia dydaktyczne dla studentów II roku studiów na kierunku leśnictwo SGGW
w Warszawie pn. „Wegetatywne rozmnażanie roślin drzewiastych”, 10 kwietnia.
Udział w dożynkach organizowanych przez ŚOB w Radzionkowie – rozdanie
jabłoni (100 szt.) uzyskanych ze szczepienia zrazów pobranych od okolicznych
mieszkańców w ramach działań statutowych, 24 września.
Udział w konferencji dotyczącej starych odmian drzew owocowych Śląska
i Moraw, organizowanej w ramach EuroPom 2017, Mezinárodní přehlídka ovoce/
International Fruit Exhibition w dniach 05-08 października w Ołomuńcu
(Republika Czeska).

5.Organizowane szkolenia
 „Kurs szczepienia drzew owocowych” – organizowany w Radzionkowie (30
marca, 19 uczestników), 5-godzinne szkolenie mające na celu praktyczne
zapoznanie się ze szczepieniem drzew owocowych na przykładzie jabłoni;
 „Zakładanie i pielęgnacja modelowych sadów starych odmian drzew owocowych”
– dwudniowe szkolenie zorganizowane 18-19 maja dla przedstawicieli gmin
województwa opolskiego (24 osoby) pragnących założyć modelowe sady drzew
starych odmian. Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie planowania,
zakładania i pielęgnacji ww. założeń.
6.Współpraca
Pracownia współpracowała z następującymi podmiotami:
 Nadleśnictwo Kobiór – nasadzenia drzew jabłoni i grusz starych odmian
zaszczepionych na silnie rosnących podkładkach, które stworzą m.in. dodatkową
bazę pokarmową dla żubrów. Projekt realizowany w latach 2014-2017 na
terenach należących do Nadleśnictwa;
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach – organizacja i prowadzenie
praktycznej nauki zawodu technik ogrodnik w ramach przedmiotu: Uprawy
ogrodnicze, realizowane od 01.09.2016 r. Organizacja dnia otwartego na terenie
kolekcji ŚOB w ramach promocji zawodu technik ogrodnik;
 Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego – realizacja szkolenia pn. „Zakładanie i pielęgnacja modelowych
sadów starych odmian drzew owocowych”.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ
WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI

PROMOCYJNYCH,

W

TYM

1. Strona WWW
Śląski Ogród Botaniczny prowadzi witrynę internetową www.obmikolow.robia.pl. Jej
redaktorami są pracownicy Ogrodu, którzy zajmują się poszczególnymi sprawami,
o których informują na stronie. Jest również wersja angielska. Pod koniec grudnia
2017 r. liczba odwiedzin na stronie wynosiła 239 057 tys. odsłon.
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2.Instagram
Działania promocyjne Śląskiego Ogrodu Botanicznego prowadzone są na Instagramie.
3.Facebook
Znaczną część informacji o Ogrodzie mieszkańcy czerpią z serwisu społecznościowego
Facebook. Na koniec grudnia 2017 roku osób, które „lubią” fan page, było 4626 tys.
Ponadto na Facebooku są tworzone tzw. wydarzenia, dzięki którym internauci mogą do
nich dołączyć i otrzymywać bieżące informacje o wydarzeniu w Ogrodzie.
* * *
Informacje nt. działalności Śląskiego Ogrodu Botanicznego w 2017 roku pojawiały się
m.in. w takich mediach, jak:
4.Telewizja
TVP3 Katowice, TVT, Raciborska Telewizja Kablowa, Telewizja Sfera, Telewizja Zabrze,
TVS, Tarnovizja.
5.Radio
Radio Express, Radio Fest, Radio eM, Radio Silesia, Radio Katowice, Radio Vanessa, RMF,
CCM.
6.Prasa
Gazeta Mikołowska, Gazeta Wyborcza, Dziennik Zachodni, Nowiny Zabrzańskie,
Aktualności Powiatu Mikołowskiego, Nasza Gazeta, Goniec Górnośląski, Śląsk, Kurier
Radzionkowski, Głos Radzionkowa, Eko i My, Wiadomości Botaniczne, Tygodnik Echo,
Gość Niedzielny, Trybuna Górnicza.
7.Serwisy internetowe i portale społecznościowe
www.pl.tripadvisor.com
www.slaskie.ngo.pl
www.mojmikolow.pl
www.mikolow.pl
www.slaskie.pl
www.silesiakultura.pl
www.silesiadzieci.pl
www.ekonews.com.pl
www.ekologiczni.pl
www.ulicaekologiczna.pl
www. tg.net.pl

www.naukowiec.org
www.mmsilesia.pl
www.mikolowski24.pl
www.rybnik.com.pl
www.insilesia.pl
www.gdzieco.pl
www.ekogazeta.pl
www.ekonomiaspoleczna.pl
www.ekozycie.pl
www.zielonalekcja.pl

www.planergia.pl
www.evenea.pl
www.mikolow.naszemiasto.pl
www.ngo.pl
www.slaskie.travel
www.us.edu.pl
www.ecoportal.com.pl
www.ekologia.pl
www.ecocafe.pl
www.ekolupa.pl
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8.Organizacje wspierające promocję wydarzeń w Ogrodzie
Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi
Politechnika Śląska
Akademia Sztuk Pięknych
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
Fundacja Przyroda i Człowiek
GEOsfera Jaworzno
Egzotarium Sosnowiec
Ogrody botaniczne należące do sieci ROBiA
9.Wywiady udzielone przez pracowników
marzec Sylwia Prusko udzieliła wywiadu dla Radia Fest nt. obchodów Międzynarodowego Dnia
Ptaków
marzec Małgorzata Szymańczyk udzieliła wywiadu dla Radia Express red. Natalia Siuta o
wystawie o ptakach
marzec Sylwia Prusko udzieliła wywiadu dla Radia Express nt. obchodów Międzynarodowego
Dnia Ptaków
2 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ptaków Małgorzata Szymańczyk udzieliła wywiadu podczas
wernisażu red. Natalii Siucie z Radia Express i do telewizji TVT.
Sylwia Prusko udzieliła wywiadu red. Natalii Siucie i telewizji TVT. Dyrektor Kojs udzielił
wywiadu telewizji TVT oraz TVP3 Katowice. Fotografowie: Katarzyna Szymańska, Barbara
Bacler-Żbikowska, Piotr Przybyła udzielili wywiadu do programu „Bliżej Natury”
12 kwietnia Sylwia Prusko udzieliła wywiadu red. Dorocie Stabik z Radia Katowice nt. majowych
świąt ekologicznych – emisja wielokrotnie w kwietniu oraz w maju bezpośrednio przed
świętami
21 kwietnia Wojciech Pikuła udzielił wywiadu radiu TOK FM nt. wpływu śniegu i mrozu na
drzewa owocowe, kiedy już nastąpiła wegetacja
21 kwietnia Małgorzata Szymańczyk i Łukasz Fuglewicz udzielali wywiadu red. Mateuszowi
Demskiemu z „Dziennika Zachodniego” nt. wiosny i biegu Piątka Botaniczna
19 maja Małgorzata Szymańczyk udzielała wywiadu dla Telewizji Zabrze nt. wystawy
fotograficznej „Władcy przestworzy – PTAKI”.
19 maja Małgorzata Szymańczyk wzięła udział w nagraniu dla Telewizji Zabrze nt. obchodów
Dnia Dziecka i PreIndustriady.
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19 maja Jakub Cofała, dyrektor ŚODR o/Mikołów zapraszał na piknik „Energia dla Zdrowia”
w Telewizji Zabrze
19 maja Małgorzata Szymańczyk udzielała wywiadu dla Radia Express ws. Dnia Dziecka i
Preindustriady oraz Energii dla Zdrowia.
23 maja Jakub Cofała, dyrektor ŚODR o/Mikołów zapraszał na piknik „Energia dla Zdrowia”
w Radiu Express
26 maja w Aktualnościach TVP Katowice była relacja ze Śląskiego Ogrodu Botanicznego –
zapowiedź „Energii dla zdrowia” i Dnia Dziecka
27 maja w Aktualnościach TVP Katowice była relacja z Ogrody z pikniku „Energia dla zdrowia”
oraz zapowiedź Dnia Dziecka – 28 maja
9 czerwca – nagranie dla Radia eM przy pasiece edukacyjnej red. Justyna Stolfik
9 czerwca – nagranie dla Radia Katowice przy pasiece edukacyjnej – rozmawiał edukator Łukasz
Przybył
12 czerwca – nagranie w Ogrodzie do programu „The Brain – Genialny umysł” – wolontariuszka
Ogrodu Natalia Osmalak promowała Ogród w programie, w którym wystąpiła w październiku
jako uczestnik
21 czerwca – Małgorzata Szymańczyk udzielała wywiadu dla Radia eM (red. Robert Passia) –
zapraszała na obchody Światowego Dniu Rybołówstwa oraz zapraszała do udziału w
półkoloniach w lipcu
25 czerwca – wizyta Telewizji TVT w związku z otwarciem Polsko-Niemieckiej Ścieżki Kultury
29 czerwca – wywiadu dla Radia Express udzieliła Agnieszka Szyszka nt. półkolonii oraz
Małgorzata Szymańczyk na tematy ogólne - odpowiadając na pytania red. Natalii Siuty
14 lipca – red. Katarzyna Podsiadło realizowała wakacyjny program dla Radia eM w Śląskim
Ogrodzie Botanicznym. Wywiadów udzielali: Małgorzata Szymańczyk, Agnieszka Szyszka,
Barbara Ziemer, edukatorzy: Marcin, Klaudia hydrobiolog nt. półkolonii, Zielarium, Dnia Pioruna
18 lipca – red. Aleksander Chodura, Gazeta Wyborcza, nagranie wideo z Małgorzatą Szymańczyk
nt. ogrodu ogólnie oraz Dniu Pioruna
21 lipca – red. Natalia Siuta – rozmowa z Małgorzatą Szymańczyk nt. biegu Piątka Botaniczna
6 sierpnia
25 sierpnia – dr Leszek Trząski podczas konferencji ekologicznej „U źródeł" udzielił wywiadu
Radiu Katowice (red. Ewelina Kosałka-Passia) nt. błękitno-zielonej infrastruktury miasta
i znaczeniu adaptacji miasta do zmiany klimatu.
28 sierpnia – Małgorzata Szymańczyk i Agnieszka Szyszka udzieliły wywiadu red. Ewelinie
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Kosałce-Passji nt. Ogrodu jako miejsca przyjaznego dla małych dzieci
6 września – red. Robert Passia z Radia eM zrealizował nagranie podczas warsztatów i zajęć
edukacyjnych, rozmawiała Agnieszka Szyszka i jeszcze edukatorzy
20 września – dr Paweł Kojs udzielił wywiadu dla Internetowej Telewizji Kielce podczas Zjazdu
Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Kielcach
www.youtube.com/watch?v=RXa8oqSp7aw&feature=share
5 października – Anna Dobrowolska i Ewelina Roszkowska udzieliły wywiadu dla Radia Express
nt. obchodów Światowego Dnia Zwierząt
14 listopada – dyrektor udzielił wywiadu red. Jadwidze Woźnikowskiej z Radia Katowice nt.
Rady Ogrodów Botanicznym i Arboretów w Polsce
16 listopada - Małgorzata Szymańczyk w rozmowie z red. Natalią Siutą zapowiedziała bieg
i nordic walking Botaniczna Piątka - edycja jesienna

10.Wybrane artykuły (ŚOB w Mikołowie)
Tytuł artykułu

miesiąc
publikacji

Nazwa czasopisma/serwisu
internetowego

O przyrodzie zimą

styczeń

Gazeta Mikołowska

Święta w ogrodzie w 2017
roku

styczeń

Gazeta Mikołowska

Śląski Kalendarz Ekologiczny

styczeń

Gazeta Mikołowska

Zimą jest pięknie – ferie w
ogrodzie

luty

Gazeta Mikołowska

Noc Biologów

luty

Gazeta Mikołowska

Zanim wytniesz drzewo

luty

Gazeta Mikołowska

Zaproszenie do Śląskiego
Ogrodu Botanicznego

marzec

Gazeta Mikołowska

tekst o I Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej
„Kolekcje roślin użytkowych w
świetle globalnej strategii
ochrony świata roślin 2020”

marzec

Wiadomości Botaniczne
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Zaproszenie na obchody
Międzynarodowego Dnia
Ptaków

marzec

Nasza Gazeta

Warsztaty pszczelarskie

marzec

Gazeta Mikołowska

Konferencja Integracja –
Interakcja

kwiecień

Gazeta Mikołowska

Ptaki górują – o nowej
wystawie fotograficznej w ŚOB

kwiecień

Gazeta Mikołowska

Święta majowe

kwiecień

Gazeta Mikołowska

Nowa wystawa w ŚOB

kwiecień

Nasza Gazeta

Radia pójdą w ruch – weekend
majowy w Śląskim Ogrodzie
Botanicznym

kwiecień

Dziennik Zachodni

Światowy Dzień Ochrony
Środowiska Naturalnego
www.ecocafe.pl/mikolowswiatowy-dzien-ochronysrodowiska-naturalnego

kwiecień

Serwis Ecocafe.pl

Będzie super zabawa
www.ekogazeta.eu/ekoinfo/ite
m/1699-bedzie-superzabawa.html

kwiecień

Serwis Ekogazeta

Relacja z obchodów
Światowego Dnia Ochrony
Środowiska Naturalnego

maj

Dziennik Zachodni

Relacja z obchodów
Światowego Dnia Ochrony
Środowiska Naturalnego

maj

serwis naszemiasyo.pl

Policjanci też krótkofalowcy

maj

serwis Powiatowej Policji w Mikołowie

Informacja o pracy dla
ogrodników w Śląskim
Ogrodzie Botanicznym

maj

Gazeta Orzeska

Piątka Botaniczna

maj

Nasza Gazeta

Golf dla wszystkich

maj

Nasza Gazeta
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Energia dla zdrowia w Śląskim
Ogrodzie Botanicznym

maj

Gazeta Mikołowska

ZONK po raz czwarty

maj

Gazeta Mikołowska

Informacja o pracy dla
ogrodników w Śląskim
Ogrodzie Botanicznym

maj

Gazeta Łaziska

Ptaki były wszędzie

maj

Gazeta Mikołowska

Zdrowo i wesoło (o pikniku
„Energia dla Zdrowia”)

maj

Nasza Gazeta

Zapowiedź pikniku „Energia
dla zdrowia”

maj

serwis Orzesze.pl

Informacja o pikniku „Energia
dla zdrowia” w Śląskim
Ogrodzie Botanicznym

maj

Fan page Rączka gotuje

maj

Fan page Tandemowe Trip Love

O udziale ŚOB w Pikniku Nauki
i Kultury 9 czerwca 2017 r.

maj

Fan page Parku NaukowoTechnologicznego Euro-Centrum

Preindustriada pod
wapiennikami

maj

Serwis MójMikołów.pl

Śląski Ogród Botaniczny
świętował Dzień Dziecka

maj

Serwis MójMikołów.pl

Zdrowo i energetycznie w
Śląskim Ogrodzie Botanicznym

maj

Serwis MójMikołów.pl

Przewodnicy szkolili się w
Mikołowie

maj

Serwis MójMikołów.pl

Zapowiedź pikniku "Energia
dla zdrowia" oraz Dnia Dziecka
i Preindustriady

maj

Dziennik Zachodni

Półkolonie w ŚOB

czerwiec

Serwis MójMikołów.pl

Polsko-Niemiecka Ścieżka
Kultury odsłonięta w ŚOB

czerwiec

Serwis MójMikołów.pl

Półkolonie ze Śląskim
Ogrodem Botanicznym

czerwiec

Gazeta Mikołowska
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Zapowiedź Dnia Pioruna

lipiec

Dziennik Zachodni

Relacja z II Międzynarodowego
Sympozjum Batesonowskiego

lipiec

Gazeta Mikołowska

Zapowiedź Dnia Pioruna

lipiec

Gazeta Mikołowska

Zaproszenie do udziału w
półkoloniach

lipiec

Gazeta Mikołowska

Zapowiedź Dnia Pioruna

lipiec

Nowiny Zabrzańskie

Dzień Pioruna w Mikołowie
www.ecocafe.pl/dzienpioruna-w-mikolowie

lipiec

Serwis Ecocafe.pl

O polu golfowym

lipiec

Nasza Gazeta

Nagroda dla Śląskiego Ogrodu
Botanicznego - EkoAktywni

lipiec

Nasza Gazeta

Relacja z Dnia Pioruna i
warsztatów „Fizyczne
fascynacje”

lipiec

Dziennik Zachodni

Zapowiedź Dnia Pioruna

lipiec

Serwis To Tylko Mikołów

Z piorunami w roli głównej

sierpień

Gazeta Mikołowska

Półkolonie pełne przygód

sierpień

Gazeta Mikołowska

Konkurs „Lato, przyroda i ja”

sierpień

Gazeta Mikołowska

Biegali po Ogrodzie

wrzesień

Gazeta Mikołowska

dr Leszek Trząski nowym
wicedyrektorem Ogrodu

wrzesień

Gazeta Mikołowska

Na pożegnanie wakacji zlot
krótkofalowców

wrzesień

Gazeta Mikołowska

Zaproszenie na obchody Dnia
Dzikiej Fauny, Flory i Siedlisk
Naturalnych

wrzesień

Gazeta Mikołowska

O Faunie, florze i zwierzętach

październik

Nasza Gazeta

O zakończeniu sezonu w
Śląskim Ogrodzie Botanicznym

październik

Nasza Gazeta
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O projekcie dofinansowanym
przez WFOŚiGW w Katowicach
Śląskie Kolekcje Siedliskowe –
nasadzenia grądu

październik

Nasza Gazeta

O rozbudowie Śląskich Kolekcji
Siedliskowych

październik

Dziennik Zachodni

Zaproszenie na weekend
przedświąteczny w Ogrodzie

listopad

Gazeta Mikołowska

O nagrodzie „Esencja Natury”
przyznanej Radzie Ogrodów
Botanicznych i Arboretów w
Polsce

listopad

Gazeta Mikołowska

Zapowiedź edycji jesiennej
Botanicznej Piątki

listopad

Gazeta Mikołowska

O projekcie FlorIntegral

listopad

Gazeta Mikołowska

Relacja z udziału w SpinDay

grudzień

Gazeta Mikołowska

Relacja z biegu i oraz nordic
walking Botaniczna Piątka

grudzień

Gazeta Mikołowska

Zapowiedź kiermaszu
świątecznego - ostatniego
święta w ramach ŚKE

grudzień

Gazeta Mikołowska

11. Udzielane wywiady/publikacje (ŚOB w Radzionkowie)
Data

Godz./ dodatkowe info

29.01.2017

10:10

Gdzie
Radio
Katowice Ekoranek

Radio
Katowice Infostrada

30.01.2017

05.02.2017

10:10

12.02.2017

10:10

Radio
Katowice Ekoranek
Radio
Katowice Ekoranek

Temat
Zastanawialiście
się jak zimują
zwierzęta ?
W miniony
weekend na
całym świecie
obywały się
akcje liczenia
ptaków.
Tym razem
będziemy
obserwować
i liczyc ptaki
Liczenie ptaków
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styczeńluty 2017

numer 1(78)

Kurier
Radzionkows
ki

20.03.2017

15:20 http://radiopiekary.pl/2017/03/20/dzienwierzby-w-ogrodzie-botanicznym-w-radzionkowie/

Radio
Piekarywidomości

27.03.2017

http://www.radio.katowice.pl/zobacz,28043,DzienWierzby-audio-.html#.WOHgO4VOKUk
https://gwarek.com.pl/gwarek/artykul/bazie-czylikotki

29.03.2017

http://tgstacja.pl/video/eko-strefa-dzien-wierzby-wogrodzie-botanicznym

marzeckwiecień

numer 2(79)

17.04.2017

10:10

01.05.2017

10:10

03.05.2017

10:10

07.05.2017

10:10

16.05.2017

str. 17

22.05.2017

http://www.sferatv.pl/aktualnosci/radzionkow/16831dzien-bioroznorodnosci-w-orgodzie-botanicznym

26.03.2017

23.05.2017
26.05.2017

31.05.2017
majczerwiec
2017
majczerwiec

http://nettg.pl/news/142862/ekologia-zielona-ziemiapodzielila-nagrody
numer 3(80)
numer 3(80)

Radio
Katowcie
Gwarek

TG stacja
Kurier
Radzionkows
ki
Radio
KatowiceEkoranek
Radio
KatowiceEkoranek
Radio
KatowiceEkoranek

Będzie się
działo!; Zimowe
Ptakoliczenie
Dzień Wierzby
w Ogrodzie
Botanicznym
w Radzionkowie
Wiadomości
regionalne dzień wierzby
Bazie czyli kotki
Eko Sfera- Dzień
Wierzby w
Ogrodzie
Botanicznym
w Radzionkowie
W maju w
ogrodzie; Dzień
Wierzby
EkoRanek
z wikliną

Opowiadamy
o życiu pszczół
Dalszy ciąg
opowieści o
życiu pszczół
Co nam dają
pszczoły? Czy
tylko miód? Ile
Radio
pszczół mieszka
Katowicew ulu? Jak długo
Ekoranek
żyją?
Atrakcje na
Gwarek
Księżej Górze
Dzień
Bioróżnorodnoś
ci w Ogrodzie
SferaTV
Botanicznym
Inofrmacja
"tyDzień mamy,
Radio Piekary tyDzień dziecka"
Inofrmacja
Radio
"tyDzień mamy,
Katowice
tyDzień dziecka"
Ekologia:
Zielona Ziemia
podzieliła
NET TG
nagrody
Kurier
Dzień
Radzionkows Bioróżnorodnoś
ki
ci
Kurier
Rączka w
Radzionkows Ogrodzie
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2017

ki

1.06.2017

http://www.sferatv.pl/aktualnosci/radzionkow/16882dzien-dziecka

Sfera TV

11.06.2017

http://www.radio.katowice.pl/audycje,105,EKORANEK.html#.WT4sj7puLop

Radio
KatowiceEkoranek

29.06.2017

http://www.sferatv.pl/aktualnosci/radzionkow/17054czysty-ogrod-czysta-radosc-nowy-projekt-slaskiegoogrodu-botanicznego

02.07.2017

http://www.radio.katowice.pl/audycje,105,EKORANEK.html#.WVtLC7puKUk

Sfera TV
Gwarek
Zdrowie i
uroda
Radio
KatowiceEkoranek

09.07.2017

http://www.radio.katowice.pl/audycje,105,EKORANEK.html#.WWMxyLpuKUk

Radio
KatowiceEkoranek

23.07.2017

http://www.radio.katowice.pl/audycje,105,EKORANEK.html#.WXbrIrpuKUk

Radio
KatowiceEkoranek

lip-17 str 9

25.07.2017
02.08.2017

http://www.sferatv.pl/aktualnosci/radzionkow/17230wolontariat-w-ogrodzie-botanicznym-w-radzionkowie
https://gwarek.com.pl/gwarek/artykul/degustacja-wklubie-mam

Sfera TV
Gwarek

10.08.2017
lipiecsierpień
2017
lipiecsierpień
2017

http://piekary.pl/radzionkowski-klub-mam-zapraszana-spotkania/
Piekary.pl
http://www.dziennikzachodni.pl/plebiscyt/karta/zwiaz
ek-stowarzyszen-slaski-ogrod-botaniczny-slaski-ogrod- Dziennik
botaniczny-w-radzionkowie,40079,1701709,t,id,kid.html Zachodzni
Kurier
Radzionkows
numer 4 (81)
ki
Kurier
Radzionkows
numer 4 (81)
ki

03.09.2017

http://www.sferatv.pl/aktualnosci/radzionkow/17448pozegnanie-lata-w-radzionkowie

07.09.2017

https://www.radio.katowice.pl/zobacz,31501,Klubmam-Wspolne-spacery-i-rozmowy-audio.html#.WdsP7rpuKUl

03.08.2017

Sfera TV
Radio
katowiceWiadomości
regionalne

Dzień Dziecka
Ekipa EkoRanka
wybrała się do
ogrodu
botanicznego
"Czysta radośćczysty ogród".
Nowy projekt
Śląskiego
Ogrodu
Boatnicznego
Klub Mam
zaprasza mamy
Żaby, ropuchy
i kumaki
Ponownie
wybieramy się
nad wodę
szukać żab,
ropuch i
kumaków
Dziś uważnie
przyjrzymy się
gościom, którzy
mieszkają w
naszym
otoczeniu
Wolontariat
w Ogrodzie
Botanicznym
w Radzionkowie
Degustacja
w klubie mam
Radzionkowski
Klub Mam
zaprasza
Plebiscyt Marka
Śląskie
Warsztaty
przyrodnicze
Czekamy na
Was! (o pikniku)
Piknik na
zakończenie
wakacji
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19.09.2017
24.09.2017
25.09.2017

25.09.2017
25.09.2017

str.16
https://gwarek.com.pl/gwarek/artykul/doynki-podzachmurzonym-niebem
http://tarnowskiegory.naszemiasto.pl/artykul/dozynkiw-radzionkowie,4255821,artgal,t,id,tm.html
http://www.sferatv.pl/aktualnosci/radzionkow/17563dozynki-w-slaskim-ogrodzie-botanicznym-wradzionkowie
http://www.dziennikzachodni.pl/strefaagro/a/dozynki-w-radzionkowie-zdjecia,12514962/

02.10.2017

http://www.tgstacja.pl/video/eko-strefa-dozynki-wogrodzie-botanicznym
http://www.sferatv.pl/vod/zoom-tv/zoom-przykawie/17630-zoom-przy-kawie-slaski-ogrodbotaniczny-w-radzionkowie

05.10.2017

https://www.radio.katowice.pl/zobacz,32065,Mlodemamy-na-Ksiezej-Gorze-audio-.html#.WdX7OrpuKUk

02.10.2017

Gwarek
Gwarek
Nasze miasto

Sfera Tv
Dziennik
Zachodzni

TG Stacja
Zoom przy
kawie
Radio
Katowicewiadomości
regionalne

Radio
https://www.radio.katowice.pl/zobacz,32112,Drzewa-i- Katowice08.10.2017 papier-czerpany.html#.Wdsbl7puKUk
Ekoranek
http://www.sferatv.pl/vod/publicystyka/ekoproblem/1
30.10.2017 7750-ekoproblem-liscie
Sfera Tv
Kurier
WrzesieńRadzionkows
październik numer 5 (82)
ki
Kurier
WrzesieńRadzionkows
październik numer 5 (82)
ki

Rodzinnoprzyrodnicza
edukacja
Dożynki pod
zachmurzonym
niebem
Dożynki w
Radzionkowie
Dożynki w
Śląskim
Ogrodzie
Botanicznym
w Radzionkowie
Dożynki
w Radzionkowie
Eko SferaDożynki
w Ogrodzie
Botanicznym
Śląski Ogród
Botaniczny
w Radzionkowie
Młode mamy na
Księżej Górze
Rozmawiamy
o drzewach
i papierze, bo
jedno i drugie
ma wiele
wspólnego
Ekoproblem liście
Mamy dla mam
Udane święto
plonów

W niniejszym zestawieniu nie ujęto treści oraz zdjęć i video, które ukazały się na
portalach społecznościowych, ze względu na ogromną liczbę przesyłanych
i udostępnianych informacji dotyczących Śląskiego Ogrodu Botanicznego pomiędzy
użytkownikami portali społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter i Instagram.
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RADZIONKÓW

MIKOŁÓW

SZACOWANA LICZBA ODWIEDZAJĄCYCH OGRÓD
LICZBA OSÓB, KTÓRE BRAŁY CZYNNY UDZIAŁ W DZIAŁANIACH
OFEROWANYCH PRZEZ ŚOB W MIKOŁOWIE W ROKU 2017 TO 60 645
LICZBA OSÓB, KTÓRE ODWIEDZIŁY OGRÓD W MIKOŁOWIE W ROKU 2017
SZACOWANA JEST NA 150 000
LICZBA OSÓB, KTÓRE BRAŁY CZYNNY UDZIAŁ W DZIAŁANIACH
OFEROWANYCH PRZEZ ŚOB W RADZIONKOWIE W ROKU 2017 TO 6 000
LICZBA OSÓB, KTÓRE ODWIEDZIŁY OGRÓD W RADZIONKOWIE W ROKU 2017
SZACOWANA JEST NA 43 000
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POZYSKIWANIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
Członkowie Związku Stowarzyszeń w zdecydowanej większości to podmioty tworzące
sektor finansów publicznych, a finansowanie działalności Związku w ponad 50% opiera
się na finansowaniu w postaci składek członkowskich. Związek nie prowadzi
działalności gospodarczej, natomiast dodatkowym sposobem finansowania jest
prowadzenie działalności odpłatnej, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych (realizacja
projektów) oraz kredyt w rachunku bieżącym w celu zachowania płynności finansowej.

PROJEKTY ZREALIZOWANE W ROKU 2017
L.p.

tytuł projektu

okres realizacji

wartość projektu

kwota dotacji

instytucja
dofinansowująca

2015-2017

82 332,00

43 507,00

WFOŚiGW
w Katowicach

PROJEKT „FLORNATUR SILESIA ETAP I OCHRONA
1.

EX SITU WYBRANYCH GATUNKÓW MURAW
KSEROTERMICZNYCH WYMIENIONYCH W
CZERWONEJ LIŚCIE ROŚLIN WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO”

2.

„RÓŻNORODNOŚĆ – POTĘGA ŻYCIA”

2016-2017

246 868,19

142 098,52

WFOŚiGW
w Katowicach

3.

ROZWÓJ KOLEKCJI PN. OGRÓD EDUKACYJNY
ROŚLIN UPRAWNYCH, WARZYWNYCH ORAZ
ZIELARSKICH ŚLĄSKIEGO OGRODU
BOTANICZNEGO W MIKOŁOWIE – ETAP I

2016-2017

147 874,27

80 239,73

WFOSiGW
w Katowicach

4.

PRZEPROWADZENIE PRZYRODNICZYCH
WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH ORAZ
WYKONANIE MATERIAŁÓW EDUKACYJNOINFORMACYJNYCH.

23 600,00

18 500,00

GMINY:
Radzionków,
Jastrzębie-Zdrój,
Tychy, Łaziska
Górne, Wyry

500 674,46 zł

284 345,25 zł

2017

ŁĄCZNIE

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2017
tytuł projektu

okres realizacji

wartość projektu

kwota dotacji

instytucja
dofinansowująca

1.

ZAŁOŻENIE WINNICY NA TERENIE ŚLĄSKIEGO
OGRODU BOTANICZNEGO W MIKOŁOWIE;

2017-2018

80 000,00

50 475,00

WFOŚiGW
w Katowicach

2.

ROZBUDOWA KOLEKCJI SADOWNICZEJ
ŚLĄSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO W
MIKOŁOWIE (ETAP VII) ORAZ W
RADZIONKOWIE (ETAP III);

2017

67 446,00

31 404,00

WFOŚiGW
w Katowicach

3.

„ROZBUDOWA KOLEKCJI ROŚLINNYCH ŚOB W
RADZIONKOWIE – ETAP II 2017-2018”

2017-2018

113 918,00

72 000,00

WFOŚiGW
w Katowicach

4.

BUDOWA ŚLĄSKICH KOLEKCJI SIEDLISKOWYCH
– ETAP II. GRĄD

2017

80 000,00

52 600,00

WFOŚiGW
w Katowicach

2017-2018

40 015,86

27 503,42

WFOŚiGW
w Katowicach

915 669,40 zł

233 982,42 zł

Lp.

5.

„WARSZTATY EDUKACJI PRZYRODNICZEJ I
EKOLOGICZNEJ ŚOB REALIZOWANE W LATACH
2017-2018”

ŁĄCZNIE

WNIOSKI, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY DOTACJI W 2017 ROKU
L.p.

tytuł projektu

okres realizacji

wartość projektu

kwota dotacji

instytucja
dofinansowująca

40

PROJEKT EDUKACYJNY– FUNDACJA NASZA
ZIEMIA „PO STRONIE NATURY”

1.

-

5 000,00

5 000,00

Fundacja Nasza
Ziemia

PROJEKTY ZAAKCEPTOWANE DO REALIZACJI W 2018 ROKU
tytuł projektu

Lp.

okres realizacji

wartość projektu

kwota dotacji

instytucja
dofinansowująca

Kwota dotacji ze
środków UE
5 167 100, 97 zł
„ZINTEGROWANA OCHRONA IN SITU I EX SITU
RZADKICH, ZAGROŻONYCH I
PRIORYTETOWYCH GATUNKÓW FLORY NA
TERENIE POLSKI” – FLORINTEGRAL;

1.

2018-2020

Budżet projektu:
6 078 942,32 zł
udział ŚOB:
911 656,41 zł

Kwota dotacji ze
środków UE dla
SOB: 774 907,95
zł

Centrum Koordynacji
Projektów
Środowiskowych
(CKPŚ)

Wkład własny
ŚOB: 136,748,46
zł
„ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNO-PRZYRODNICZA NA
OBRZEŻACH ŚLĄSKIEGO OGRODU
BOTANICZNEGO W MIKOŁOWIE”

2.

„DOPOSAŻENIE PRACOWNI EDUKACYJNYCH
ŚLĄSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO W
MIKOŁOWIE I RADZIONKOWIE”

3.

2018

71 384,20

38 984,20

WFOŚiGW
w Katowicach

2018

43 203,39

30 000,00

WFOŚiGW
w Katowicach

PROJEKTY PRZYGOTOWYWANE, KTÓRE ZOSTANĄ ZŁOŻONE W 2018 ROKU
Lp.

1.

1

tytuł projektu

okres realizacji

wartość projektu

kwota dotacji

instytucja
dofinansowująca

„KLIMAT DLA ŚLĄSKA”

2018-2019

292 750,00

232 050,00

WFOŚiGW
w Katowicach

2018

w przygotowaniu

w przygotowaniu

Gmina: Radzionków

2018-2019

w przygotowaniu

w przygotowaniu

WFOŚiGW
w Katowicach

2018

w przygotowaniu

w przygotowaniu

WFOŚiGW
w Katowicach

„PRZEPROWADZENIE PRZYRODNICZYCH
2.

3.

WARSZTATÓW EDUKACYJNYCH ORAZ
WYKONANIE MATERIAŁÓW EDUKACYJNOINFORMACYJNYCH”

„WARSZTATY EDUKACJI PRZYRODNICZEJ I
EKOLOGICZNEJ ŚOB REALIZOWANE W LATACH
2018-2019”

4.

„DOPOSAŻENIE REGIONALNEJ STACJI EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ W RADZIONKOWIE”
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