„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby”.
„Śląskie kopalnią zapomnianych skarbów przyrody – pokład Łaziska Górne”

Beneficjent:

Gmina Miejska Łaziska Górne

Wartość Projektu wynosi:

111 701,80 PLN

Wartość dofinansowania:

94 946,53 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują
się na stronie www.rpo.slaskie.pl

„Śląskie kopalnią zapomnianych skarbów przyrody – pokład Łaziska Górne” to projekt
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 realizowany w ramach Priorytetu V „Środowisko”,
Działania 5.5 „Dziedzictwo Przyrodnicze”.
Projekt realizowany jest przez Gminę przyjazną środowisku - Łaziska Górne.
Dziedzictwo przyrodnicze Łazisk Górnych stanowią elementy przyrody ożywionej i
nieożywionej zachowane dzięki zaangażowaniu mieszkańców Intensywny rozwój w
minionym wieku przemysłu ciężkiego na terenie miasta przyczynił się do degradacji
środowiska naturalnego terenu miasta. Industrializacja odbywała się bez poszanowania
przyrody, ponieważ celem nadrzędnym była produkcja. Projekt jest kontynuacją działań
prowadzonych od kilku lat przez gminę zmierzających z jednej strony do rewitalizacji
środowiska naturalnego, z drugiej zaś zachowania cennych jego elementów.
Przedmiotem projektu jest ochrona dziedzictwa przyrodniczego Łazisk Górnych
w zakresie przyrody ożywionej i nieożywionej wraz z kształtowaniem postaw
ekologicznych.

„Śląskie kopalnią zapomnianych skarbów przyrody – pokład Łaziska Górne”
obejmuje dwa zasadnicze kierunki działań:
1. Kształtowanie postaw ekologicznych poprzez edukację,
2. Ochrona przyrodniczo – cennych elementów bioróżnorodności krajobrazu,
W ramach pierwszego kierunku realizowane będą następujące zadania:
1.1.

Wyposażenie Gimnazjum Nr 3 im. Przyjaciół Ziemi w Łaziskach Górnych
w pomoce dydaktyczne,

1.2. Druk opracowanej ścieżki dydaktycznej na Kopaninie i w rejonie ul. Lasoki,
W ramach drugiego kierunku realizowane będą następujące zadania:
2.1. Objecie ochroną konserwatorską i pielęgnacyjną przyrodniczo cennego
drzewostanu (starodrzew, pomniki przyrody).
2.2. Objecie opieką fitosanitarną kasztanowców – akcja chrońmy kasztanowce.

Projekt jest próbą wielokierunkowego połączenia działań ukierunkowanych na
ukazanie wartości dziedzictwa przyrodniczego w Łaziskach Górnych. Łaziska Górne należą
administracyjnie do Województwa Śląskiego - terenu bogatego pod kątem
przyrodniczym, zatem bogactwo Łazisk Górnych jest bogactwem całego Województwa
Śląskiego. Dlaczego tytuł projektu mówi o kopalni zapomnianych skarbów przyrody –
dlatego, że niepodważalny fakt bogactwa przyrodniczego „Śląskiego” nie znajduje się
w świadomości jego mieszkańców. Do ukazania walorów przyrodniczych Województwa
Śląskiego służą prowadzone na szeroką skalę kampanie informacyjne i promocyjne, które
pomagają „przypomnieć” mieszkańcom o zapomnianych skarbach przyrody. Świadomość
życia w otoczeniu, które jest kształtowane przez wieloletnie dziedziczenie cennych
przyrodniczo składników środowiska powoduje zmianę własnych relacji względem
otoczenia i postrzegania otaczającej rzeczywistości. Właściwa relacja do własnego
otoczenia powoduje integrację mieszkańców z miejscem zamieszkania rozbudzenie
poczucia jego wartości, którą nadają nie tylko infrastruktura powstająca
w wyniku działań i przekształceń antropogenicznych ale również za przyczyną trwałych
elementów przyrodniczych. Działania projektu są ukierunkowane na realizację
wielokierunkowej kampanii promocyjno – edukacyjnej dotyczącej przyrodniczych
podstaw zrównoważonego rozwoju.

