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

Straż miejska może kontrolować, czym palimy w piecach. Od niedawna 
uprawnienia strażników są jeszcze większe niż dotychczas. 

>>> Ponad tysiąc interwencji

Strażnicy walczą
ze smogiem
U zasadniając swoje in-

terwencje straż miej-
ska powołuje się na konkret-
ne przepisy. Działa na pod-
stawie otrzymanych od pre-
zydenta  Bielska-Białej upo-
ważnień do wykonywania 
przez funkcjonariuszy stra-
ży miejskiej funkcji kontrol-
nych dotyczących przestrze-
gania i stosowania przepi-
sów ustawy Prawo ochrony 
środowiska z 2001 roku. -Na 
podstawie artykułu 379 cy-
towanej ustawy wykonujący 
kontrolujący, czyli funkcjo-
nariusz Straży Miejskiej w 
Bielsku-Białej, jest upraw-
niony do wstępu wraz z rze-
czoznawcami i niezbędnym 
sprzętem na teren nierucho-
mości, do obiektu lub jego 
części, na których prowa-
dzona jest działalność go-
spodarcza, a w godzinach 
od 6.00 do 22.00 na pozo-
stały teren. Jest też upraw-
niony do przeprowadzania 
badań lub wykonywania in-
nych niezbędnych czynności 
kontrolnych, żądania pisem-
nych lub ustnych informacji 
oraz wzywania i przesłuchi-
wania osób w zakresie nie-
zbędnym do ustalenia stanu 
faktycznego, a także żądania 
okazania dokumentów i udo-
stępnienia wszelkich danych 
mających związek z proble-
matyką kontroli - wyjaśnia 
Krystian Kowalczyk, zastęp-

ca komendanta bielskiej stra-
ży miejskiej. 

Są jednak osoby - wiemy 
to również z redakcyjnych te-
lefonów - które upierają się, 
że nie wpuszczą strażników 
na teren swojej posesji. Co 
więc w przypadku, gdy ktoś 
nie zgodzi się na kontrolę? 
- Właściciel kontrolowanej 
nieruchomości ma obowią-
zek wpuszczenia funkcjona-
riuszy straży miejskiej w celu 
przeprowadzenia przedmio-
towej kontroli. Jeżeli odmó-
wi, to zostanie pociągnięty 
do odpowiedzialności kar-
nej zawartej w artykule 225 
paragraf 1. kodeksu karne-
go: „Kto osobie uprawnionej 
do przeprowadzania kontro-
li w zakresie ochrony środo-
wiska lub osobie przybranej 
jej do pomocy udaremnia lub 
utrudnia wykonanie czynno-
ści służbowej, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 
trzech” - tłumaczy zastępca 
komendanta.

Za stosowanie zakaza-
nych paliw grożą wysokie 
kary. - Osoba, która stosuje w 
domowej kotłowni zakazane 
paliwo, wskazane w uchwa-
le antysmogowej obowiązu-
jącej na terenie wojewódz-
twa śląskiego od 1 września 
2017 roku, może w wyni-
ku przeprowadzonej kontro-
li otrzymać mandat karny w 
wysokości do 500 złotych. W 

przypadku odmowy przyję-
cia mandatu karnego, zostaje 
skierowany wniosek do sądu 
rejonowego o ukaranie. W 
postępowaniu przed sądem 
kara grzywny może wynieść 
do 5000 złotych - dodaje wi-
cekomendant. 

Okazuje się, że w 2018 
roku bielskim strażnikom  
zgłoszono do tej pory (stan 
na połowę listopada) 1028 in-
terwencji dotyczących spala-
nia odpadów (to artykuł 191. 
Ustawy o odpadach) oraz 
stosowania paliw zabronio-
nych (to z kolei artykuł 334 
Ustawy prawo ochrony śro-
dowiska). - W przypadku 
stosowania paliw zabronio-
nych, w tym okresie  w ośmiu 
przypadkach sporządziliśmy 
wnioski do sądu o ukaranie - 
mówi Krystian Kowalczyk. 
Wówczas strażnicy nie mieli 
jeszcze uprawnień do nakła-
dania grzywien w postępo-
waniu mandatowym. - Takie 
uprawnienia funkcjonariusze 
straży miejskich i gminnych 
otrzymali od listopada bie-
żącego roku, zgodnie z roz-
porządzeniem ministra spraw 
wewnętrznych i administracji 
z 11 października 2018 roku, 
zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie wykroczeń, za któ-
re strażnicy są uprawnieni do 
nakładania grzywien w dro-
dze mandatu karnego - doda-
je Krystian Kowalczyk. (wm)

Źródłem niewyczerpanych inspiracji dla młodych recytatorów był las i jego 
tajemnice. Wyjątkowy konkurs, zorganizowany przez Nadleśnictwo Bielsko, 
wsparł fi nansowo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach.

Laureaci trzech pierwszych miejsc w kategorii klas VII-
VIII SP i III gimnazjum.

Zanurzeni w lesie
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Laureaci trzech pierwszych miejsc w kategorii klas 
IV-VI.

Z adaniem uczestników 
konkursu przeprowa-

dzonego Izbie Edukacji Le-
śnej Nadleśnictwa Bielsko 
było zaprezentowanie po-
ezji i prozy związanej z la-
sem. - Recytowane utwory 
przeniosły słuchaczy w świat 
przyrody i pozwoliły na zanu-
rzenie się w lesie. Konkurs 
pokazał, że las był źródłem 
inspiracji dla twórców litera-
tury na przestrzeni dziejów, 
a wśród wielu funkcji, jakie 
pełni, warta podkreślenia jest 
kulturotwórcza - zwracają 
uwagę organizatorzy.

Jury po długich obra-
dach wyłoniło laureatów 
trzech pierwszych miejsc w 
poszczególnych kategoriach 
wiekowych oraz przyzna-
ło łącznie cztery wyróżnie-
nia. W kategorii klas IV-VI 
zwyciężył Krzysztof Gumo-
la z Zespołu Państwowych 
Szkół Muzycznych w Biel-
sku-Białej, który zaprezen-
tował wiersz Bolesława Le-
śmiana „Topielec” oraz frag-
ment „Hobbita” Tolkiena. W 
kategorii klas VII-VIII i III 
gimnazjum zwyciężył Da-
wid Jurczak ze Szkoły Pod-
stawowej nr 6 w Czechowi-
cach-Dziedzicach, który za-
prezentował wiersz Jaro-
sława Marka Rymkiewicza 
„Ogród w Milanówku, gipso-
we krasnale” oraz „Szlachet-
ne drzewo” Bruno Ferrero.

Nagrody, w postaci 6 ple-
caków i 10 powerbanków, 
zostały zakupione dzięki do-
fi nansowaniu z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach w ra-
mach projektu Nadleśnictwa 
Bielsko pn. „Las dla nas. My 
dla lasu”. (mk)

Jak grzyby po deszczu w 
regionie rosną „zielone pra-
cownie”, otwierane dzięki 
wsparciu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach.

30 października taką pra-
cownię otwarto w Szkole 
Podstawowej im. Jana Kli-
cha w Wieprzu. W uroczysto-
ści wzięli udział między in-
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>>> Fundusz dofi nansował

Kolejna zielona pracownia
nymi wójt Maciej Mika, rad-
ni, urzędnicy, leśnicy, dyrek-
torzy gminnych szkół oraz 
przedstawiciele rady rodzi-
ców. Nie było to nudne wy-
darzenie, bowiem uczniowie 
zaserwowali zebranym efek-
towne pokazy fi zyczne i che-
miczne (na zdjęciu).

Dzięki dofinansowaniu 
z WFOŚiGW w Katowi-
cach (30 tysięcy złotych) 

oraz Urzędu Gminy Radzie-
chowy-Wieprz (7,5 tys. zł), 
szkoła może poszczycić się 
posiadaniem sali o nazwie 
„Zielona Pracownia Hy-
dro - Eko - Life”, która za-
prasza do zdobywania wie-
dzy przyrodniczej i z wie-
lu innych dziedzin. Jej nad-
rzędnym celem jest rozwija-
nie w uczniach poczucia od-
powiedzialności za środowi-
sko, którego człowiek sta-
nowi ważne ogniwo. W pra-
cowni odbywać się będą lek-
cje chemii, biologii, przyro-
dy, fi zyki, geografi i oraz lek-
cje wychowawcze o tematy-
ce ekologicznej. Nowa sala i 
jej wyposażenie pozwoli na 
stworzenie przestrzeni dla 
uczniów łączącej funkcjo-
nalność, przyjazny klimat z 
innowacyjnością rozwiązań 
i pomysłów na nowoczesną 
edukację. (mk)

Bielska drogówka wzięła się za kierowców samochodów, za którymi ciągnie 
się chmura czarnego dymu. I zatrzymuje im dowody rejestracyjne.

Mandaty dla 
drogowych kopciuchów

14 listopada po raz ko-
lejny policjanci z 

Wydziału Ruchu Drogowe-
go Komendy Miejskiej Poli-
cji w Bielsku-Białej włączy-
li się do ogólnopolskiej ak-
cji prewencyjnej pod hasłem 
„Smog”. - Ma ona na celu 
eliminowanie z ruchu pojaz-
dów, których stan technicz-
ny w oczywisty sposób, na 
przykład poprzez nadmier-
ne zadymienie, wskazuje na 
nieprawidłowe działanie sil-
nika lub uszkodzenie ukła-
du wydechowego, co może 

wpływać na zwiększoną emi-
sję spalin. Akcja ma również 
charakter edukacyjny. Poli-
cjanci przypominają kierują-
cym, że dający się we znaki 
smog, to również „zasługa” 
niesprawnych technicznie 
pojazdów emitujących spa-
liny o nadmiernej toksyczno-
ści - informuje Elwira Jurasz, 
rzecznik bielskiej komendy.

W trwających cały dzień 
działaniach wzięło udział 39 
policjantów. Skontrolowa-
li 111 pojazdów - nie tylko 
pod kątem ochrony przyro-

dy. Wlepili 25 mandatów na 
5 tysięcy złotych i zastoso-
wali 56 pouczeń. Do sądu 
skierowali 6 wniosków o 
ukaranie. W 17 przypadkach 
zakwestionowano stan tech-
niczny samochodów, a 13 z 
nich dotyczyło właśnie szko-
dzenia środowisku. W ta-
kich też sytuacjach zatrzy-
mywano dowody rejestra-
cyjne, by właściciele samo-
chodów rozwiązali proble-
my techniczne i zweryfi ko-
wali to podczas przeglądu 
technicznego. (mk)


