Urząd Miejski w Korfantowie
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Włodary ,,Villa Vlokmari" z siedzibą we Włodarach, ul. Leśna 1A, 48-317 Korfantów

Włodary dnia, 16.04.2019r.

Kolejny projekt!
Z przyjemnością informujemy o otrzymaniu kolejnej dotacji. Pod egidą naszego
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Włodary – „Villa Vlokmari” skutecznie aplikowaliśmy w
naszym Urzędzie Miejskim dotację na realizację projektu pod nazwą ,,Zaopiekuj się mną’’.
Podpisanie umowy 15.04.2019r
Projekt jest kontynuacją podjętych w 2016r, 2017r i 2018r inicjatyw, mających na celu
podniesienie świadomości ekologicznej uczestników, poprzez poszerzenie ich wiedzy na
temat bioróżnorodności środowiska przyrodniczego, gatunków roślin i sposobów tworzenia
ogólnie dostępnych wiejskich skwerów zielonych oraz przydomowych terenów zielonych.
Tym razem nasze działania skierowane są na edukację z zakresu podstawowych zasad
pielęgnacji drzew owocowych i zakładania przydomowych sadów.
Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony, pielęgnacji, zakładania,
rozmnażania tradycyjnych odmian drzew owocowych. Realizacja projektu przyczyni się do
ochrony tradycyjnych sadów.
Miejsca realizacji: Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, świetlica wiejska we Włodarach,
sad drzew owocowych we Włodarach.
Uczestnicy podczas warsztatu wyjazdowego warsztatu do Śląskiego Ogrodu Botanicznego
w Mikołowie, poznają zasady odpowiedniej pielęgnacji, cięć korekcyjnych i
odmładzających, wiązania konarów bielenia pni oraz okulizacji i szczepień drzew
owocowych. Poznane zasady następnie wykorzystają w praktyce podczas warsztatu
lokalnego w sadzie drzew owocowych znajdującym się na terenie Włodar. Dodatkowo
podczas warsztatu, uczestnicy przeprowadzą nasadzenia uzupełniające drzew owocowychstarych odmian czereśni, wzdłuż ul Parkowej i przy placu świetlicy wiejskiej we Włodarach.
Chcemy aby nasze działania kompleksowo poszerzyły wiedzę wśród mieszkańców w
zakresie poprawy jakości w pracach ochrony tradycyjnych sadów przez ich właścicieli,
poprzez poznanie sposobów pielęgnacji drzew, cięć korekcyjnych i odmładzających.
Ugruntowanie tej wiedzy podniesie świadomość i myślenie proekologiczne, że dbałość o
drzewa owocowe, nie kończy się tylko na ich nasadzeniu i bieleniu pnia.
Przyznana dotacja z Urzędu Miejskiego w Korfantowie wyniosła 5000 zł.
Zapraszamy do udziału i jednocześnie dziękujemy wszystkim zaangażowanym i chętnym,
którzy zadeklarowali wymierną pomoc i udział w realizacji tego projektu.

„Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego na 2019 rok"

„Zaopiekuj się mną”

