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

P rezydent Bielska-Bia-
łej podpisał się w imie-

niu mieszkańców grodu nad 
Białą pod apelem wystoso-
wanym przez Greenpeace 
Polska do ministra energety-
ki Krzysztofa Tchórzewskie-
go w sprawie niezwłocznego 
wprowadzenia w całym kra-
ju norm jakości węgla oraz 
skutecznego systemu kontro-
li i certyfikacji tego paliwa. 

Dokument jest reakcją 
ekologów i samorządowców 
na bezczynność rządu, który 
choć problem zanieczyszcze-
nia powietrza zauważa, to 
jednak - zarzucają mu eko-
lodzy - nie podjął w tej spra-
wie zdecydowanych działań. 

 „Dziś nadal można le-
galnie sprzedawać odpady 
węglowe, a także węgiel za-
siarczony, zawilgocony, oraz 
o wysokiej zawartości popio-
łu. Przyjęcie odpowiednich 
norm jakości węgla, których 
parametry będą podyktowa-
ne troską o zdrowie obywa-
teli oraz systemu kontroli i 
certyfikacji, jest koniecznym 
warunkiem do poprawy jako-

ści powietrza w naszym kra-
ju” - czytamy w apelu prze-
słanym na ręce ministra.

Władze Bielska-Białej - o 
czym wielokrotnie wspomi-
nał podczas dyskusji na temat 
smogu prezydent Jacek Kry-
wult - stoją od dawna na sta-
nowisku, że aby ograniczyć 
zanieczyszczenie powietrza 
nie wystarczą działania po-
dejmowane przez lokalne sa-
morządy. To za mało.  Aby 
pozbyć się znad Polski smo-
gu potrzeba globalnych roz-
wiązań i decyzji podejmo-
wanych na szczeblu rządo-
wym. Jednym z takich kro-
ków do osiągnięcia tego celu 
jest właśnie - zdaniem samo-
rządowców - wprowadzenie 
w całym kraju zakazu sprze-
daży oraz spalania paliw o 
wątpliwej jakości. - Apel do 
ministra wpisuje się w nasze 
działania. Jako samorząd ro-
bimy co możemy, aby ogra-
niczyć niską emisję. Jednak 
już od dawna podkreślam na 
różnych forach, że pewne rze-
czy należy załatwić central-
nie. Chodzi o natychmiasto-

we wprowadzenie całkowite-
go zakazu sprzedaży pieców 
poniżej 5 klasy oraz sprze-
daży wszelkich mułów i flo-
tów - mówi prezydent Biel-
ska-Białej Jacek Krywult.

Dokument poparło tak-
że 24 innych burmistrzów 
i prezydentów miast z tere-
nów najbardziej dotkniętych 
problemem smogu. Są wśród 
nich głownie przedstawiciele 
władz lokalnych z obszarów 
wskazanych przez Światową 
Organizację Zdrowia jako 
posiadające najbardziej za-
nieczyszczone powietrze w 
całej Unii Europejskiej. Pod-
pisy pod apelem  złożyli mar-
szałkowie województw ma-
łopolskiego, śląskiego i wiel-
kopolskiego oraz prezydenci 
i burmistrzowie Bielska-Bia-
łej, Dąbrowy Górniczej, Go-
dowa, Kalisza, Katowic, Kę-
dzierzyna-Koźla, Krakowa, 
Niepołomic, Nowej Rudy, 
Nowego Sącza, Opoczna, 
Proszowic, Pszczyny, Rybni-
ka, Skawiny, Sosnowca, Tu-
chowa, Wadowic, Zduńskiej 
Woli, Żor i Żywca. (map)

„Kronika” informowała 
już o obietnicy wójta Janusza 
Pierzyny, że robi wszystko, 
aby dzieci z każdego sołec-
twa mogły się bawić w zdro-
wych warunkach - na świe-
żym powietrzu, na dobrze 
wyposażonym placu. I obiet-
nicy dotrzymuje. 25 stycz-
nia, podczas sesji Rady Gmi-
ny zapewnił, że program bu-
dowy placów zostanie zreali-
zowany jeszcze w tym roku.

W każdym z sołectw bę-
dzie przynajmniej jeden plac 
zabaw, najczęściej z towa-
rzyszącymi mu urządzenia-
mi siłowni zewnętrznej. - W 
części sołectw już takie pla-

ce są, w niektórych te istnie-
jące zostaną uzupełnione o 
nowe urządzenia, a w niektó-
rych miejscach będą całkiem 
nowe - mówił. 

Place zabaw powstaną lub 
zostaną uzupełnione m.in. w 
Landeku, Roztropicach, Bie-
lowicku, Łazach, Święto-
szówce, Mazańcowicach (w 
rejonie szkoły; pierwszy jest 
przy filii GOK), w dolnej czę-
ści Jasienicy przy ulicach Sło-
necznej i Bocianiej (łącznie 
w tym sołectwie będą cztery 
place), Iłownicy (będą dwa - 
przy strażnicy i przy szkole), 
a także w Rudzicy na Lary-
szówce i Międzyrzeczu Gór-

nym (jako drugi w tym so-
łectwie). W dwóch ostatnich 
przypadkach gmina nie dys-
ponuje odpowiednimi grun-
tami, ale planuje takie na-
być. Place zabaw istnieją po-
nadto w Grodźcu, Bierach, 
Wieszczętach i Międzyrze-
czu Dolnym. 

Na większość z tych in-
westycji wójt zabiega o po-
zyskanie pieniędzy z fundu-
szy zewnętrznych, przede 
wszystkim z programów 
transgranicznych we współ-
pracy z czeskimi miastami 
Petrvald i Orłowa, a także 
z Lokalną Grupą Rybacką 
„Bielska Kraina”. (mk)

„Kronika” nie odpusz-
cza nagłośnionego przez nią 
tematu „zaorania” urokliwej 
leśnej rzeczki. Przypomnij-
my, bielska firma zatrudnio-
na przez Nadleśnictwo Biel-
sko zamieniła koryto w le-
śną... drogę. Dyrekcja La-
sów Państwowych przeko-
nuje, że wykonawca działał 
samowolnie.

Do Sądu Rejonowego w 
Bielsku-Białej trafił wniosek 

o ukaranie właściciela firmy 
na podstawie prawa wodne-
go. Zapadł już tzw. wyrok 
nakazowy. - Ale wniesiono 
sprzeciw i wyrok ten stracił 
moc, gdyż się nie uprawo-
mocnił. Pierwszy termin roz-
prawy został więc wyznaczo-
ny na 5 marca - informuje Ja-
rosław Sablik, rzecznik Sądu 
Okręgowego w Bielsku-Bia-
łej. Rzecznik nie ma infor-
macji o treści wyroku naka-

zowego. Przekonuje jednak, 
że w obecnej sytuacji nie ma 
to znaczenia. - Wyrok ten po 
wniesieniu sprzeciwu jest 
nieistniejący i w żaden spo-
sób nie przesądza ostatecz-
nego rozstrzygnięcia, któ-
re zostanie wydane po prze-
prowadzeniu bezpośredniego 
postępowania dowodowego, 
w tym wysłuchaniu wszyst-
kich argumentów obwinio-
nego - tłumaczy. (mk)

W łaściciele domów jednorodzinnych, 
którzy chcą zagospodarować we wła-

snym zakresie odpady biodegradowalne 
pochodzące z ogrodu i kuchni, nadal mają 
możliwość złożenia wniosku o użyczenie 
kompostownika. Kompostowniki będą udo-
stępniane bezpłatnie, na warunkach okre-
ślonych w umowie zawartej na 60 miesię-
cy. Wnioski przyjmowane są w Wydziale 
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. 
Gmina planuje zakup 800-litrowych kom-
postowników jeszcze w pierwszej połowie 
tego roku.

O taki przywilej mogą się ubiegać miesz-
kańcy, którzy złożyli deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi, nie zalegają z płatnościami na rzecz 
gminy oraz dysponują nieruchomością po-
zwalającą na ustawienie kompostownika w 
sposób niestwarzający uciążliwości dla sąsia-
dów. Na kompostownik mogą też liczyć ci, 
którzy złożyli wniosek już w zeszłym roku, 
ale zabrakło dla nich pojemników.

Jak tłumaczą w ratuszu, kompostowa-
nie to najlepszy sposób, żeby otrzymać wła-
sny materiał do użyźnienia gleby, a przy 
tym zagospodarować odpady, które powsta-
ją w kuchni czy ogrodzie. Zamiast wrzucać 
część odpadów organicznych do pojemnika 
na odpady niesegregowane lub zawozić je do 
„pszoka”, można je doskonale wykorzystać 
we własnym ogródku. (mk)

Apel ekologów i samorządowców
w sprawie jakości węgla

Jasienica: plac zabaw w każdym sołectwie

Wprowadzić normy! Jeszcze w tym roku
W każdym sołectwie rozległej gminy Jasienica będzie plac zabaw. Władze 
gminy liczą, że na budowę pozyskają środki unijne.

Czechowice: darmowe kompostowniki

Gmina kupi i rozda
Gmina Czechowice-Dziedzice kontynuuje ekologiczny projekt, dzięki które-
mu kupuje plastikowe kompostowniki, a następnie przekazuje je bezpłatnie 
mieszkańcom.

Masakra rzeki w Bierach (cd.)

W marcu rozprawa
W marcu odbędzie się pierwsza rozprawa dotycząca zniszczenia Potoku Ja-
sienickiego w Bierach.

Miko dostał obrożę GPS/GSM, która będzie 
monitorowała jego losy po wypuszczeniu. Na 
zdjęciu Michał Figura.

Myśliwi chcieli go dobić

„Wilk” uratował wilka
To wręcz szalona histo-

ria. - Za nami 36 godzina bez 
snu i 1200 kilometrów podró-
ży - mówią działacze stowa-
rzyszenia „Wilk”. Mieszkań-
cy naszego regionu pojecha-
li na drugi koniec Polski, by 
ratować wilka. Najpierw mu-
sieli stoczyć batalię z myśli-
wymi, którzy chcieli zwierzę 
jak najszybciej... dobić.

W sobotę, 3 lutego, człon-
ków działającego na Podbe-
skidziu Stowarzyszenia 
dla Natury „Wilk” 
zaalarmowano, że 
na drodze krajo-
wej koło Ciecho-
cinka leży wilk 
potrącony przez 
samochód i jesz-
cze żyje. Miłośni-
cy zwierząt błyskawicznie 
się spakowali i udali w po-
dróż. Sabinie Nowak, Mi-
chałowi Figurze i Roberto-
wi Mysłajkowi towarzyszy-
ła bielska weterynarz Izabe-
la Całus. Wszyscy oni są do-
skonale znani czytelnikom 
„Kroniki” z rozmaitych ak-
cji badania czy ratowania 
zwierząt.

- Byliśmy w ciągłym kon-
takcie z Marcinem Kostrzyń-
skim, który stał nad poturbo-
wanym wilkiem i bronił go 
z ogromną determi-
nacją przed my-
śliwymi, próbują-
cymi wilka dobić. 
W międzyczasie 
dziewczyny z To-
warzystwa Opieki 

łaj, w skrócie Miko, został 
starannie przebadany przez 
Izę. Nic nie wskazywało na 
poważniejsze obrażenia, po-
trzebne było jednak miejsce, 
gdzie mógłby w spokoju wy-

dobrzeć. Telefon o 4.30 
nad ranem upewnił nas, 
że Miko może zostać 
przewieziony do Ośrod-
ka Rehabilitacji Dzikich 
Zwierząt Nadleśnictwa 
Olsztynek w Naprom-

ku. Na miejsce dotarliśmy 
o 7.00 rano. Tam czekał 

już na nas Lech Serwot-
ka, szef ośrodka, wraz 
ze współpracownika-
mi - relacjonują całą 
akcję członkowie sto-
warzyszenia.

Jak się okazuje, 
wilk ma się całkiem dobrze. 
Lasy Państwowe nawet się 
pochwaliły, że pomagają w 
przywróceniu zdrowia temu 
pięknemu - chronionemu 
prawnie - zwierzęciu. Całe 
szczęście, że nie zgodzo-
no się na „pomoc” propono-
waną przez myśliwych, bo 
historia nie miałaby happy 
endu. (mk)

nad Zwierzętami w Głuszyn-
ku dały nam znać, że jadą na 
miejsce, by pomóc. Po dotar-
ciu relacjonowały stan wilka 
i postępowały zgodnie z in-
strukcjami lekarza wetery-
narii. Pełniły przy nim war-
tę aż do naszego przyjazdu 
o 3.30 rano. Wilk, który ze 
względu na sąsiedztwo To-
runia otrzymał imię Miko-


