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

Parki to szcze-
gólne miejsca w 
naszych zatło-

czonych i zanieczysz-
czonych miastach. są 
enklawami zieleni, ci-
szy oraz codziennego 
relaksu. to tu w cie-
niu wiekowych drzew 
odpoczywamy, pod-
czas upałów i bawimy 
się z dziećmi. 

W naszym regionie jest kil-
ka wyjątkowych parków, w 
których drzewostan jest wart 
ochrony i dbałości.  Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach rozstrzygnął 

nabór prowadzony w ramach 
priorytetu OP 1.2. Ochrona 
parków wpisanych do rejestru 
zabytków i parków o charakte-
rze regionalnym. 

Celem naboru był wybór i 
dofinansowanie zadań z za-
kresu ochrony różnorodności 
biologicznej i funkcji ekosyste-
mów zmierzających do zacho-
wania i ochrony cennej zieleni 
parkowej, w tym zabytkowego 
unikatowego drzewostanu. W 
ramach zadania na dofinanso-
wanie może liczyć 10 parków, 
które łącznie otrzymają  kwotę 
do 865 457,33 zł. W powiecie 
mikołowskim wsparcie finan-
sowe otrzyma Gmina Ornon-
towice, która dostanie kwotę 

ponad 3,5 tys. zł na ochronę 
kasztanowców rosnących na 
terenie zabytkowego kom-
pleksu pałacowo-parkowego 
w Ornontowicach. Ponadto 
Fundusz wsparł, m.in. rewa-
loryzację zabytkowego parku 
przy pałacu Mieroszewskich 
w Będzinie, ochronę staro-
drzewu zabytkowej alei lipo-
wej przy ul. Lipowej w Tarnow-
skich Górach, ochronę zieleni 
zabytkowego parku na Wzgó-
rzu Zamkowym w Będzinie 
oraz ochronę różnorodności 
biologicznej z zachowaniem 
funkcji ekosystemów oraz 
ochronę zieleni parkowej wraz 
z unikalnym drzewostanem 
parku w Świerklańcu.

Jest ono adresowane do 
podmiotów zobowiązanych 
do elektronicznego przesyła-
nia wykazów opłat za korzy-
stanie ze środowiska. Celem 

szkolenia jest przekazanie 
teoretycznej i praktycznej 
wiedzy z tego zakresu. Wykła-
dowcami będą pracownicy 
Wydziału Ochrony Środowi-

ska Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Śląskiego.

Za pośrednictwem aplikacji 
„EkoPłatnik” podmiot korzy-
stający ze środowiska może 
nieodpłatnie sporządzić wy-
kazy zawierające informacje  
i dane o zakresie korzystania 
ze środowiska oraz o wysoko-
ści należnych opłat. Ponadto 
system ułatwia prowadzenie 
ewidencji i sprawozdawczo-
ści w przedsiębiorstwie.

Należy pamiętać, że opłaty 
dotyczą wszystkich przed-
siębiorców i instytucji (także 
m.in. szkół, szpitali, instytucji 
kultury) korzystających ze 
środowiska i zobowiązanych 
do ponoszenia opłat w zakre-
sie wprowadzania gazów lub 
pyłów do powietrza, poboru 
wód, wprowadzania ścieków 
do wód lub do ziemi, składo-
wania odpadów oraz sporzą-
dzania wykazów marszałkowi 
województwa.

Dokonać zgłoszenia 
lub zasięgnąć informa-
cji można pod numerami 
telefonów: 534 994 574 
lub 32 779 76 02.

Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony 
Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Katowi-
cach po raz kolejny organi-
zuje konkurs EkoAktywni. 
Konkurs skierowany jest do 
organizacji pozarządowych 
prowadzących działalność 
proekologiczną o charakte-
rze regionalnym i ponadre-
gionalnym. Celem Konkur-
su jest nagrodzenie za dzia-
łalność w zakresie prowa-
dzenia edukacji ekologicz-
nej i promowania ochrony 
środowiska naturalnego  
w regionie. Warunkiem 
przystąpienia do Konkursu 
jest przesłanie do Funduszu 
wypełnionego zgłoszenia 
wraz z opisem działalności, 
ze szczególnym uwzględ-
nieniem działalności z ostat-
nich 3 lat, przed terminem 
składania zgłoszeń. Zgło-
szenia należy nadsyłać do 
30 kwietnia 2015 roku na ad-
res Funduszu.

Zakup specjalistycznego 
sprzętu pożarniczego zo-
stał dofinansowany przez 
Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, który prze-
kazał w minionym roku na ten cel 
prawie 7 milionów złotych. Dzięki 

takiemu wsparciu finansowemu 
systematycznie tworzy się warunki 
do ochrony obywateli w skrajnie 
trudnych warunkach, poczynając 
od klęsk żywiołowych, a kończąc na 
katastrofach ekologicznych. 

Wojewoda Śląski Piotr Litwa 
stwierdził podczas uroczystości, że 

dobra służba musi być 
oparta na ludziach, 
ale też na sprzęcie. 
- 4,5 mln mieszkań-
ców województwa 
śląskiego ma prawo 
do tego, aby się czuć 
bezpiecznie. Prezes 
WFOŚiGW w Kato-
wicach Andrzej Pilot 
zapewnił, że Fundusz 
nadal będzie wspie-
rać finansowo zakup 
specja l is tycznego 
sprzętu dla straża-
ków. - W 2015 roku 
zamierzamy przezna-
czyć na ten cel więcej 
pieniędzy niż przed 
rokiem - stwierdził 
prezes Andrzej Pilot.

Katowiccy strażacy otrzymali 
drugi w kraju supernowoczesny 
samochód dowodzenia i łączności. 
Nowe samochody strażackie poje-
chały m.in. do jednostki z Bytomia, 
Zabrza, Pszczyny, Gliwic, Cieszyna, 
Sosnowca, Wodzisławia Śląskiego  
i Katowic.  

nagrody 
za edukację

7 milionów na sprzęt dla strażaków

Chronią ludzi i przyrodę
Kilkanaście dni temu 
15 specjalistycznych 
wozów strażackich 
przekazano Państwowej 
Straży Pożarnej  
z województwa śląskie-
go. W uroczystości, która 
odbyła się na terenie 
Parku Zamkowego w 
Pszczynie wzięli udział 
m.in. Prezes Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach 
Andrzej Pilot, Wojewoda 
Śląski Piotr Litwa, Śląski 
Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży 
Pożarnej Marek Rączka 
oraz przedstawiciele 
władz samorządowych. 

Chronimy 
nasze parki

Szkolenie w Ogrodzie

Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekolo-
gicznej - Śląski Ogród Botaniczny w Mi-
kołowie (ul. sosnowa 5) 20 marca 2015r., 

w godzinach 9 - 12 będzie gościło uczestników 
bezpłatnego szkolenia: „Opłaty za korzystanie 
ze środowiska - EkoPłatnik - elektroniczne na-
rzędzie do przekazywania informacji”.


