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

LICZĄ GWIAZDY 
Mieszkanka osiedla Zło-

te Łany woli zachować ano-
nimowość, gdyż właścicie-
le psiaków bywają znacznie 
bardziej agresywni niż ich 
czworonożni pupile. - Czy 
naprawdę nie można sku-
tecznie rozwiązać tego 
problemu? Na psie od-
chody można się natknąć 
na skwerach, w parkach, 
a nawet przy placach za-
baw dla dzieci. Może to 
nie jest największy pro-
blem, ale naprawdę mam 
już dość - mówi. 

To nie tylko jej opi-
nia. Na niedawnym ze-
braniu Rady Osiedla Zło-
te Łany temat podjęli też 
inni mieszkańcy. Jeden 
z nich przedstawiał sytuację 
obrazowo: kiedy piesek za-
łatwia swoją potrzebę, jego 
właściciel patrzy w niebo, 
jakby liczył gwiazdy. Pie-
sek kończy, właściciel uda-
je, że nic się nie wydarzyło 
i spokojnie idzie dalej. A je-
żeli zwróci się mu uwagę, to 
trzeba uważać, żeby nie do-
stać w twarz. 

STRAŻNICY EDUKUJĄ
Mieszkańcy pytali straż-

ników miejskich o liczbę wy-
stawionych mandatów. Ci 
odpowiadali, że nie tyle cho-
dzi o karanie, co uświada-
mianie mieszkańców. „Kro-
nika” poprosiła o konkretne 
dane. Z uzyskanej w biel-
skiej Straży Miejskiej odpo-
wiedzi wynika, że strażni-
cy prowadzą kampanię spo-
łeczną pod hasłem „DOGa-
daj się ze mną”, skierowaną 
do właścicieli psów. Jej ideą 
jest zwrócenie uwagi posia-
daczom psów na ich obo-
wiązki, między innymi (bo 
nie tylko) sprzątania po swo-
im pupilu. Strażnicy w ra-
mach kampanii rozdają ze-
stawy higieniczne na psie od-
chody. W 2017 roku rozda-
no ponad dwa tysiące takich 
zestawów. Strażnicy prowa-
dzą też działania edukacyjne 
w przedszkolach i szkołach. 
W 2017 roku patrol szkolny 
Referatu do spraw Ochrony 
Środowiska i Profilaktyki 
przeprowadził 38 prelekcji, 
w których wzięło udział po-
nad 700 dzieci. W tym roku 
było już 19 prelekcji, w któ-
rych wzięło udział ponad 
400 dzieci. 

A co z karaniem? Oka-
zuje się, że w ubiegłym roku 
do Straży Miejskiej zgłoszo-

no tylko jedną interwencję 
dotyczącą właściciela psa, 
który nie posprzątał po swo-
im psiaku - mężczyzna zo-
stał ukarany mandatem kar-
nym. Ponadto sami straż-
nicy podczas wykonywa-
nia czynności ukarali cztery 

osoby mandatami. W stosun-
ku do sześciu osób zastoso-
wali pouczenie, a w jednym 
przypadku skierowali wnio-
sek o ukaranie do Sądu Re-
jonowego w Bielsku-Białej. 
W bieżącym roku nie straż-
nicy nie przyjęli jak dotąd 
żadnego zgłoszenia w spra-
wie psich nieczystości. Sami 
ukarali jedną osobę manda-
tem, a w jednym przypadku 
skierowali wniosek o ukara-
nie do Sądu Rejonowego w 
Bielsku-Białej. Dodajmy, że 
mandat od strażników może 
kosztować od 20 do 500 zło-
tych. 

CO Z KUBŁAMI? 
Ilość mandatów nie jest 

więc imponująca, ale straż-
nicy twierdzą, że wynika to 
z coraz większej świadomo-
ści mieszkańców. Ich spo-
strzeżenia potwierdza Adam 
Grzywacz, naczelnik Wy-
działu Gospodarki Miejskiej 
w bielskim magistracie. Jego 
zdaniem właściciele psów 
wiedzą, że po pupilu nale-
ży posprzątać i na ogół są 
na to przygotowani, to zna-
czy wyposażeni w worecz-
ki. Czy pojemników z taki-
mi woreczkami nie należa-
łoby jednak ustawić w miej-
scach najbardziej uczęszcza-
nych przez właścicieli psów? 

Takie stoją na przykład 
w Kętach (foto). Na począ-
tek gmina ustawiła czte-
ry pojemniki z zestawami 
higienicznymi (woreczek 
plus łopatka), a kiedy oka-
zało się, że to rozwiązanie 
się przyjęło - dołożyła ko-
lejne. Jak mówi „Kronice” 
dyrektor Wydziału Środowi-
ska i Przedsiębiorczości kęc-
kiego urzędu jeden pojem-

Sprzątnij po pupilu!

J ak informuje Nadleśnictwo Bielsko, 
drzewo zostało odkryte przez leśnika 

Rafała Kozubka. Wykorzystał on dane z 
lotniczego skaningu laserowego z Central-
nego Ośrodka Dokumentacji Geodezyj-
nej i Kartografi cznej, a następnie spraw-
dził je w terenie przy pomocy dalmierza 
laserowego, uzyskując wynik 56,5 metra. 
Wynik ten został zweryfi kowany na 57 
metrów przez Piotra Gacha, autora stro-
ny internetowej Mojedrzewa.pl. Doko-
nał on pomiarów przy pomocy dalmie-
rza „Nikon Forestry Pro” z dwóch róż-
nych miejsc - ze stoku, na którym rośnie 
rekordowe drzewo oraz z przeciwległe-
go. - Wynik 57 metrów to ostrożna śred-
nia z wykonanych kilkudziesięciu pomia-
rów, z których około 90 procent mieściło 
się w przedziale 56,5-58 metrów - tłuma-
czą w bielskim nadleśnictwie.

Drzewo rośnie w lesie porastającym 
pasmo góry Klimczok, w gminie Wilko-
wice w Beskidzie Śląskim. Daglezja zie-
lona (jedlica Douglasa) jest wyższa od do-
tychczasowych rekordzistów o ponad pięć me-
trów. - Dorodna daglezja rośnie w leśnictwie 
Biła w otoczeniu niewiele niższych od siebie 
drzew i dlatego nie wybija się wyraźnie po-
nad korony, przez co nie została wcześniej za-
uważona. Praktycznie każde drzewo w jej są-

siedztwie przekracza 45 metrów wysokości, a 
przynajmniej cztery mieszczą się w przedziale 
53-55 metrów - przybliżają leśnicy. Mimo że 
wiek okazałej daglezji szacuje się na 115 lat, 
wykazuje ona dużą żywotność i potencjał do 
tego, aby śrubować swój rekord. (mk)

Rośnie pod Klimczokiem

Najwyższe drzewo
 w Polsce!

FO
TO

: R
A

FA
Ł 

K
O

ZU
B

E
K

, N
A

D
LE

Ś
N

IC
TW

O
 B

IE
LS

K
O

A kcja pod hasłem „Sieje-
MY słońce” rozpoczęła 

się 10 maja w Bielsku-Bia-
łej. Uczniowie z bielskich 
szkół umieszczali sadzonki 
słonecznika w doniczkach 
pochodzących z recyklin-
gu, a przy tym wykorzysty-
wali kompost z przydomo-
wych skrzyń.

- Akcja promuje pro-
ste działania ekologiczne, w 
szczególności skupione na 
pomocy pszczołom i ptakom. 
Będziemy promować zakła-
danie ekologicznych ogro-
dów owocowo-warzywnych. 
Produkując owoce i warzy-
wa we własnym ogrodzie w 
sposób przyjazny dla środo-
wiska mamy zdrowszą żyw-
ność i ogromną satysfakcję. 
Będziemy zachęcali placówki 
oświatowe do tworzenia nie-
wielkich miejsc przyjaznych 
ludziom, zwierzętom i przy-
rodzie - tłumaczy Wojciech 
Owczarz, prezes Fundacji 

Ekologicznej „Arka” z Biel-
ska-Białej.

Organizatorzy żywią na-
dzieję, że własnoręczne wy-
sianie warzyw, posadzenie 
drzew i krzewów owoco-
wych pokaże dzieciom, że 
pokarm to nie tylko steryl-
nie zapakowane, krzyczące 
sztucznymi barwami pro-
dukty w supermarketach, 
ale część świata przyrody, 

którą można wykorzystywać 
z poszanowaniem jej zasad. 
Własny ogród może stać 
się oazą, ale także pracow-
nią naukową w plenerze. 
- Ogród owocowo-warzyw-
ny może być piękny i poży-
teczny. Założenie go i do-
glądanie to doskonały pre-
tekst do rozmów o tym, czym 
się karmimy, do czego słu-
ży nam jedzenie, czym jest 

wszechobecna konsumpcja, 
co to jest rolnictwo przemy-
słowe i w jaki sposób nisz-
czy środowisko naturalne 
poprzez ograniczanie bio-
różnorodności - wskazuje 
Wojciech Owczarz. 

Najnowsza inicjatywa 
„Arki” jest kolejną, którą do-
fi nansował Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska w 
Katowicach. (mk)

Sieją słoneczniki
Bielska „Arka” zainaugurowała kolejną ogólnopolską ekologiczną akcję. Chce posadzić jak najwięcej 
słoneczników, by pomóc pszczołom. Partnerem przedsięwzięcia jest Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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„Wiosna wybuchła mi prosto w twarz” - śpiewa popularny wokalista Orga-
nek, a razem z wiosną „wybuchły” - to już refl eksja mieszkanki Bielska - psie 
odchody na trawnikach.

nik został zniszczony przez 
chuliganów, ale na tym się 
skończyło. Adam Grzywacz 
tłumaczy, że właśnie obawa 
przed chuligańskimi wybry-
kami powstrzymała urzędni-
ków przed wprowadzeniem 
tego rozwiązania w Biel-

sku-Białej. 
Na zebraniu na Zło-

tych Łanach pojawiła się 
też kwestia specjalnych 
kubłów, do których mia-
ły trafi ać psie odchody. 
Kiedyś stały w mieście, 
ale ostatnio coraz trud-
niej je spotkać. Co się z 
nimi stało? - Trafi ało do 
nich wszystko, tylko nie 
to, na co były przezna-
czone - wyjaśnia „Kro-
nice” naczelnik Grzy-

wacz. Ale to nie może być 
wytłumaczenie dla tych, któ-
rzy nie mają zamiaru sprzą-
tać. Zapakowaną psią kupę 
można i należy wyrzucać w 
zwyczajne kosze na śmieci. 
Mieszkanka Złotych Łanów 
apeluje: - Ludzie, nie róbcie 
wiochy! Przecież to jest na-
sze wspólne miejsce do ży-
cia. Nie zanieczyszczajmy 
go w taki bezmyślny sposób 
- mówi bez ogródek. (wm) 

Na zboczu Klimczoka rośnie najwyższe drzewo w Polsce. Daglezja zielona 
ma aż 57 metrów wysokości.
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