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

„Kronika” informo-
wała już ze szczegóła-
mi o problemach zwią-
zanych z niemożnością 
przeprowadzenia re-
montu dachu Zespołu 
Szkolno-Przedszkol-
nego w Grodźcu. Na 
strychu ponad 100-let-
niego budynku miejsce 
do życia znalazły sobie 
podkowce małe - nie-
toperze objęte ścisłą 
ochroną i zagrożone 
wymarciem. To jeden 
z najmniejszych ga-
tunków nietoperzy w 
Polsce. Te wyjątkowe 
ssaki potrzebują spo-
koju, ale z drugiej stro-
ny - budynek wymaga 
remontu. Sypie się i dach, i więźba.

Pierwotnie władze Jasienicy chciały prze-
prowadzić remont w wakacje. - To najlepszy 
czas na tego typu prace, bo nie przeszkadza 
się dzieciom w nauce - tłumaczy Krzysztof 
Wieczerzak, zastępca wójta Jasienicy. Lato 
to jednak okres lęgowy nietoperzy, co oka-

zało się nie do prze-
skoczenia. Nie wypa-
liła bowiem koncepcja, 
aby na okres remontu 
nietoperzom wybudo-
wać... lokale zastęp-
cze, czyli budki lęgo-
we w pobliskim parku. 
W końcu nietoperzom 
postanowiono ustąpić 
i dostosować się do ich 
rytmu życia.

Władze gminy zle-
cą remont, gdy tylko za-
kończy się okres lęgo-
wy. Prace mają potrwać 
do końca roku. Będą 
kosztować gminę nie-
spełna ćwierć miliona 
złotych. Jak informuje 
zastępca wójta, w tym 

czasie zostaną wymienione spróchniałe czę-
ści więźby. Ponadto dach będzie miał nowe 
pokrycie. Odnowienia doczeka się też elewa-
cja, wraz z rynnami i gzymsami zabytkowego 
budynku. - Niestety, trzeba się będzie liczyć z 
tym, że prace mogą utrudnić codzienne życie 
szkoły - zastrzega Krzysztof Wieczerzak. (mk)

Grodziec: ćwierć miliona na nowy dach

Nietoperze wygrały
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P iąta odsłona budżetu obywatelskiego 
opiera się na sprawdzonych rozwiąza-

niach z poprzednich edycji oraz przewidu-
je wyższe niż poprzednio kwoty na zada-
nia osiedlowe. Budżet ten to - jak już infor-
mowaliśmy - w sumie 4,5 mln zł. Z puli 1,5 
mln  przeznaczono na projekty o charakterze 
ogólnomiejskim, a 3 mln  na przedsięwzię-
cia o charakterze lokalnym tj. osiedlowym. 
Wśród projektów ogólnomiejskich znalazła 
się propozycja bielskiej Koalicji Antysmo-
gowej, która dotyczy gorącej kwestii ogrze-
wania i zanieczyszczeń powietrza. 

Projekt ten składa się z dwóch części. 
Pierwsza zakłada zakup oczyszczaczy po-
wietrza dla przedszkoli i żłobków. Zadaniem 
tych urządzeń będzie wyłapywanie i ograni-
czanie rozwoju bakterii, wirusów, alergenów 
i roztoczy na które narażone są dzieci. Pro-
jekt pozwoli na ochronę najmłodszych przed 
rozwojem chorób układu oddechowego oraz 
alergii, których źródłem jest kontakt dziec-

ka z mikroorganizmami w czasie przebywa-
nia w żłobku lub przedszkolu. Czyste i na-
wilżone powietrze ogranicza rozwój kataru 
siennego, zapalenia spojówek, suchego kasz-
lu czy wysypki na skórze. 

Część druga to cykl szkoleń w domach 
kultury dla osób chcących wymienić kotły 
grzewcze na urządzenia bardziej wydajne i 
mniej szkodliwe dla środowiska. Szkolenia, 
prowadzone przez specjalistów, dotyczyć 
będą kwestii praktycznych: ograniczenia 
kosztów przy zakupie, instalacji i serwiso-
waniu kotła grzewczego: doboru odpowied-
niego paliwa: termomodernizacji budynku. 
Projekt obejmuje również promocję szkoleń. 

Warto wspomnieć, że z powodu smogu, 
głównie na choroby krążeniowo-oddechowe 
umiera rocznie około 45 tys. Polaków, nato-
miast Bielsko-Biała znalazło się na 27. pozy-
cji najbardziej zanieczyszczonych miast Unii 
Europejskiej według raportu Światowej Or-
ganizacji Zdrowia. (nat)

M imo że Regionalna Izba 
Obrachunkowa rzuca-

ła władzom Jasienicy kłody 
pod nogi, samorząd szybko 
zrobił drugie podejście do 
programu, który ma umoż-
liwić mieszkańcom uzyska-
nie dofinansowania na za-
kup nowego kotła centralne-
go ogrzewania.

W Urzędzie Gminy opra-
cowano program wsparcia 
finansowego na wymianę 
urządzeń grzewczych przez 

mieszkańców. Założono, że 
każdy chętny może otrzymać 
do 2,5 tysiąca złotych na za-
kup ekologicznego pieca ga-
zowego lub węglowego.

6 lipca uchwalono regu-
lamin udzielania dofi nanso-
wania, ale sprzeciw wyraziła 
Regionalna Izba Obrachun-
kowa, wskazując, że pie-
niędzy nie mogą otrzymać 
rolnicy i przedsiębiorcy. 
Rada Gminy musiała uchy-
lić uchwałę i zasięgnąć sze-

regu opinii, w tym od rzą-
du. Jak się wkrótce okaza-
ło, żaden z podmiotów, któ-
re wskazała RIO, do sprawy 
się nie odniósł albo uznał, 
że nie leży to w jego kom-
petencjach.

7 września radni po raz 
drugi uchwalili regulamin 
dotyczący zasad udzielania 
dofi nansowania na wymia-
nę kotłów. I teraz mają na-
dzieję, że już bez przeszkód 
wejdzie w życie. (mk)

Do zanieczyszczenia rze-
ki doszło 29 sierpnia 

tuż po 14.00. Ze wstępnych 
ustaleń policjantów wynika, 
że 53-letni kierowca fi ata du-
cato wjeżdżał na parking dla 
dostawców przy ulicy Mo-
stowej. Wjechał w uszko-
dzoną kratkę ściekową, która 
zniszczyła układ wydechowy 
pojazdu i zbiornik paliwa. 

Pech chciał, że olej napędo-
wy popłynął prosto do rzeki.

Strażacy otrzymali zgło-
szenie o 17.30. Plama w re-
jonie ulicy Komorowickiej 
rozciągała się na długości 
300 metrów. - Działania spe-
cjalistycznej grupy chemicz-
nej polegały na rozłożeniu 
zapory oraz próbie zlokalizo-
wania miejsca wycieku. Kon-

trolowano także nurt rzeki od 
strony Czechowic-Dziedzic. 
Zastępy plutonu ratownic-
twa chemicznego przystąpiły 
do neutralizacji wycieku - re-
lacjonuje Krzysztof Grygiel, 
zastępca komendanta miej-
skiego Państwowej Straży 
Pożarnej w Bielsku-Białej.

Na miejscu zdarzenia 
obecni byli przedstawicie-

le delegatury Wojewódzkiej 
Inspekcji Ochrony Środowi-
ska w Bielsku-Białej, którzy 
pobrali próbki do zbadania w 
laboratorium. Jednocześnie 
zlokalizowano źródło wy-
cieku, po czym zabrano się 
do oczyszczenia kanału od-
pływowego prowadzącego z 
parkingu do rzeki. Akcja stra-
żaków trwała do 22.00. (mk)

Dach szkoły w Grodźcu zostanie wymieniony dopiero pod koniec roku. To 
nietypowy okres na tego rodzaju prace, ale decydujące słowo miały tu... nie-
toperze.

Jasienica: RIO kontra kotły

Drugie podejście

Kratka-pułapka
Biała zalana ropą

Plama ropy w Białej rozciągała się na długości aż trzystu metrów. Wszystko przez pechowy manewr 
kierowcy dostawczaka...

Antysmogowy
projekt

Trwa kolejna już edycja budżetu obywatelskiego w Bielsku-Białej, który umoż-
liwi realizację zwycięskich projektów w 2018 roku.

Czyste powietrze w bielskich przedszkolach
i żłobkach

M ożesz przejechać się po-
jazdem elektrycznym, 

zaliczyć... dachowanie samo-
chodem, a na koniec odebrać 
sadzonkę drzewa.

22 września na parkin-
gu leśnym przy ulicy Tar-
tacznej w Bielsku-Białej od-
będzie się „Dzień bez samo-
chodu”, organizowany przez 
bielskie stowarzyszenie Eco-
drive przy współudziale Nad-
leśnictwa Bielsko. Patronem 
honorowym przedsięwzię-
cia jest Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach. 

Od 10.00 do 17.00 na od-
wiedzających Dolinę Wapie-
nicy czeka moc atrakcji. Ko-
menda Miejska Policji w Biel-
sku-Białej otworzy „miastecz-
ko rowerowe”, a załoga Biel-
skiego Pogotowia Ratunko-
wego zorganizuje pokazy ra-
townictwa pod hasłem „Gra 
o życie”. Będzie okazja, aby 
wsiąść do symulatora i prze-
konać się, jak wygląda... da-
chowanie osobówki. Ekolo-
giczną ciekawostką będzie 
prezentacja pojazdów elek-
trycznych. Przewidziano też 
jazdy testowe. Młodzi miesz-
kańcy mogą sobie ostrzyć 
zęby na konkursy i gry eduka-

Dzień bez auta w Dolinie Wapienicy

Dachowanie z sadzonką
cyjne. Pracownicy nadleśnic-
twa nie tylko przygotują sto-
isko edukacyjno-informacyj-
ne, ale też zaproszą mieszkań-
ców do wspólnej akcji zale-
siania. A na tych, którzy oka-
żą bilet Miejskiego Zakładu 
Komunikacyjnego (jednora-
zowy lub okresowy) czeka-
ją bezpłatne sadzonki drzew 
lub leśne gadżety. 

- Chcemy uwrażliwić spo-
łeczeństwo na konieczność 
ochrony lasów i drzewostanu 
jako podstawowej aktywno-
ści antysmogowej i wzmocnić 
potencjał „zielonych płuc” w 
przydrożnej przestrzeni Biel-
ska-Białej. Jednocześnie za-
leży nam na popularyzowa-
niu zrównoważonego roz-
woju w transporcie poprzez 
zwiększanie wiedzy na temat 
„ecodrivingu” czyli eko-jaz-
dy,  transportu miejskiego 
oraz elektromobilności, którą 
dają samochody i rowery. Na-
szym celem są też działania 
ograniczające wjazd pojaz-
dami silnikowymi na tereny 
leśne - o założeniach przed-
sięwzięcia opowiada koordy-
nator Bartosz Ciopiński.

„Dzień bez samochodu” 
to część kampanii edukacyj-
nej „Ecomobilni 2017” na 
rzecz obniżania emisji dwu-

tlenku węgla w transporcie.  
W jej ramach zorganizowa-
no już konferencję „Ecomo-
bilność”, a prowadzone są 
ponadto warsztaty i konkur-
sy dla młodzieży. Do koń-
ca roku można wziąć udział 
w bezpłatnym internetowym 
kursie ecodrivingu (www.
ecomobilni.pl). 

Kampanię wspiera fi nan-
sowo Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Katowi-
cach. (mk)


