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

Jeszcze nie rozpoczęła się gruntowna przebudowa ulicy Strumieńskiej w Rudzicy, a krajobraz już stał się nie do poznania. Na pierwszy ogień poszły bo-
wiem liczne drzewa, które musiały zostać poświęcone, aby droga mogła być szersza.
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Rudzica: krajobraz nie do poznania 

Droga wyparła drzewa
„Kronika” informowa-

ła o rozpoczęciu rozbudo-
wy prawie trzykilometro-
wego odcinka ulicy Stru-
mieńskiej na terenie gmi-
ny Jasienica. Prace rozpo-
częły się od wykarczowania 
drzew i krzewów rosnących 
w rejonie pobocza. - W jed-
nej chwili Rudzica całkiem 
się zmieniła. Byłem w szoku, 
gdy zobaczyłem tę „pustkę”. 
Mam wątpliwości, czy ścię-
cie wszystkich drzew było 
konieczne - mówi „Kroni-
ce” jeden z kierowców co-
dziennie przemierzających 
trasę między Strumieniem a 
Jasienicą.

W Zarządzie Dróg Po-
wiatowych w Bielsku-Białej 
przekonują o zasadności wy-
cinki i zaprzeczają, aby mia-
ło dojść do jakichkolwiek od-
stępstw od założeń. - Prze-
prowadzono oględziny na 
placu budowy, porównano z 
inwentaryzacją drzew i nie 
stwierdzono uchybień w sto-
sunku do projektu technicz-
nego, ani też nie potwierdzi-

ły się informacje, że wycina-
ne są drzewa wzdłuż istnie-
jących chodników - infor-
muje Wiesław Kubiś, dyrek-
tor ZDP.

- Zakresem wycinki obję-
te są drzewa kolidujące z roz-
budową drogi powiatowej, to 
jest drzewa rosnące na skar-
pach, w istniejącym poboczu 
drogi i na jego krawędzi oraz 
w śladzie projektowanej ka-

nalizacji deszczowej i chod-
nika dla pieszych. Wykonanie 
robót drogowych - w szcze-
gólności wykopów - bez usu-
nięcia drzew nie jest możli-
we, ponieważ spowodują one 
uszkodzenie systemu korze-
niowego, co zagrozi tak ży-
wotności drzew jak i stabil-
ności ich posadowienia, a 
taki stan może stwarzać za-
grożenie dla bezpieczeństwa 

ruchu drogowego - objaśnia 
Wiesław Kubiś.

Zgody na wycinkę nie 
wydawał Urząd Gminy w 
Jasienicy. Jak tłumaczy kie-
rownik referatu ochrony śro-
dowiska Andrzej Świerkot, w 
tym przypadku inwestor za-
stosował się do przepisów 
budowlanych, w myśl któ-
rych podczas przebudowy 
drogi nie trzeba uzyskiwać 

decyzji o wycince. Informu-
je, że do urzędu nie dotarły 
żadne uwagi mieszkańców 
w tej sprawie. Sprawą wy-
cinki nie zajmował się też, 
często angażujący się w po-
dobnych przypadkach, wil-
kowicki Klub Gaja.

Zarząd Dróg Powiato-
wych nie odpowiedział na 
pytanie o liczbę wyciętych 
drzew. Poinformował za to 

o gatunkach, które zniknę-
ły z poboczy. To olchy, klo-
ny, jesiony, wierzby, lipy, 
akacje, graby, topole, su-
maki octowce, brzozy, kil-
ka dębów i drzewa owoco-
we. - Wśród drzew przezna-
czonych do wycinki znaczną 
liczbę stanowią samosiejki, 
porastające skarpy i rowy 
przydrożne - zauważa Wie-
sław Kubiś. (mk)

Wykastrują wszystkie bezdomne zwierzaki?

RADNI ZMIENILI PLAN
C zyżby wojewoda śląski 

chciał, aby w bielskim 
schronisku dla zwierząt ste-
rylizowano i kastrowano sar-
ny, jeże i wiewiórki? Bo tak 
można zinterpretować jego 
stanowisko (z kwietnia tego 
roku) w sprawie przyjęte-
go przez bielskich radnych 
(w marcu) „Programu opie-
ki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie 
Bielska-Białej”. W efekcie 
czego Rada Miejska zmieni-
ła (pod koniec maja) jeden z 
zapisów tego programu tak, 
aby brzmiał teraz po myśli 
wojewody.

 W czym rzecz? Otóż pa-
ragraf 12 przyjętego w mar-
cu dokumentu zakładał ogra-
niczanie populacji bezdom-
nych zwierząt poprzez ich 
obligatoryjną kastrację i ste-
rylizację z wyjątkiem tych, 
u których istnieje przeciw-
wskazanie do wykonania 
takiego zabiegu. Wyraź-
nie sprecyzowano, że doty-
czy to wyłącznie bezdom-
nych psów i kotów. To wła-
śnie nie spodobało się woje-

wodzie, który uznał, że w tej 
ważkiej kwestii gminny pro-
gram nie może ograniczać 
się jedynie do psów i kotów. 
Oczywiście władze miasta 
mogły nie zgodzić się z tym 
stanowiskiem i wejść w spór 
prawny ze służbami wojewo-
dy, lecz uznały, że nie ma co 
przeciągać sprawy i dokona-
ły sugerowanej korekty. Te-
raz wygląda to tak, że zabiegi 
sterylizacji - w myśl obecne-
go zapisu - powinny być wy-
konywane u wszystkich bez-
domnych zwierzaków trafi a-
jących do bielskiego schroni-
ska. Zdzisław Szwabowicz, 
szef tej placówki podchodzi 
do problemu z dużą rezerwą 
i nie kryje, że dzikich zwie-
rząt, które trafi ą do schroni-
ska na leczenie, nikt steryli-
zować nie będzie. Zwłasz-
cza że docelowo mają prze-
cież wrócić na łono natury 
i wieść tam swój dziki ży-
wot. Natomiast inne domo-
we zwierzaki - poza kotami 
i psami - raczej do schroniska 
nie są przyjmowane i tym sa-
mym nie są tam przetrzymy-
wane do czasu adopcji. 

Będzie więc najpewniej 
po staremu i zabiegom ste-
rylizacji poddawane będą jak 
dawniej wyłącznie „mrucz-
ki” i „bobiki”. Rocznie w 
schronisku wykonywanych 
jest kilkaset takich „operacji” 
i przechodzi je każdy czwo-
ronóg, który przebywa tam 
przez co najmniej dwa tygo-
dnie. Poza tym sterylizowane 
są bezdomne koty dziko ży-
jące na terenie miasta.

Zastanawiające jest jed-
nak - i konia z rzędem temu, 
kto zna odpowiedź - dlacze-
go wojewoda chce, aby te-
raz zabiegi te przechodziły 
wszystkie zwierzęta trafi a-
jące do schroniska? Progra-
my opieki nad nimi przyj-
mowane są przez bielski sa-
morząd (podobnie dzieje się 
w innych gminach) rokrocz-
nie, i to od dobrych kilkuna-
stu lat. Zawsze znajdował się 
w nich zapis o obligatoryj-
nej sterylizacji, której mają 
być poddawane wyłącznie 
bezdomne psy i koty. Wcze-
śniej nie budziło to żadnych 
zastrzeżeń służb prawnych 
wojewody... (map)

Cztery nowe samochody hybrydowe trafi ły do bielskiego garnizonu policji. 
Zostały zakupione dzięki dofi nansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Fundusz dofinansował

Hybrydowe 
radiowozy

W Komendzie  Woje-
wódzkiej Policji w Ka-

towicach odbyło się niedaw-
no uroczyste przekazanie aż 
43 nowych radiowozów, któ-
re zasilą fl otę śląskiej policji. 
Toyoty auris z napędem hy-
brydowym zostały zakupio-
ne ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, dota-
cji samorządowych oraz bu-
dżetu komendy wojewódz-
kiej. Ta inwestycja w bez-
pieczeństwo i ekologię opie-
wa na kwotę prawie czterech 
milionów złotych.

Gospodarzem uroczy-
stości był komendant woje-
wódzki Krzysztof Justyński, 
który wspólnie z marszał-
kiem Wojciechem Saługą i 
przedstawicielem rady nad-

zorczej WFOŚiGW Prze-
mysławem Drabkiem prze-
kazał nowe radiowozy ko-
mendantom miejskim i po-
wiatowym.

Samochody mają bogate 
wyposażenie, by zapewnić  
policjantom maksimum bez-
pieczeństwa i komfortu. Na 
pokładzie jest automatyczna 

bezstopniowa skrzynia bie-
gów, automatyczna klimaty-
zacja, system multimedialny 
z kamerą cofania. A pod ma-
ską silnik o pojemności 1,8 
litra i mocy 136 koni mecha-
nicznych. Jeden egzemplarz 
toyoty auris hybrid touring 
sports kombi kosztował bli-
sko 92 tysiące złotych. (mk)
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