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

Już od stycznia mieszkańcy Czechowic-Dziedzic będą płacić miesięcznie
16 złotych od osoby za wywóz śmieci. Niedługo z tak znaczącymi podwyżka-
mi, a może i większymi, będą się musieli zmierzyć mieszkańcy kolejnych gmin.

Informowaliśmy już o zdzi-
wieniu władz miasta po 

otwarciu ofert przetargo-
wych na świadczenie usług 
wywozu odpadów. Gmina 
szukała fi rmy, która podoła 
temu zadaniu przez 20 mie-
sięcy, począwszy od 1 maja 
2019 roku. Najtańszą ofertę 
przedstawił dotychczasowy 
operator - Sanit-Trans. Opie-
wa na 14 milionów złotych. 
Druga fi rma chciała o 4,5 mi-
liona złotych więcej. Już wy-
bór tej tańszej oferty ozna-
czał dla gminy zwiększenie 
miesięcznej raty za wywóz 
śmieci z 440 do 740 tysięcy 
złotych. Zdecydowano się 
przyjąć ofertę Sanit-Transu, 
zamiast organizować kolejny 
przetarg, bo była obawa, że 
w związku ze zmianą przepi-
sów i sytuacją na rynku staw-
ki poszybują jeszcze wyżej.

Rada Miejska już pogo-
dziła się z drastycznymi pod-
wyżkami i podczas dwóch 
grudniowych sesji „zakle-
pała” zmiany. Wejdą w ży-
cie nie w maju, ale już od 1 
stycznia. Każdy mieszkaniec 
zapłaci za odbiór 16 złotych 
zamiast dotychczasowych 11 
zł. Jeśli ktoś oddaje niepose-
gregowane śmieci, co mie-
siąc musi wyłożyć 32 złote. 
Żeby pokryć koszty umowy 
z fi rmą wywożącą odpady, 
podwyżki dla mieszkańców 
powinny być jeszcze wyż-
sze. Zdecydowano się wpro-
wadzić więc swoisty okres 
przejściowy. Oznacza to jed-
nak, że w 2020 roku miesz-
kańcy będą musieli płacić co 
najmniej 18 złotych.

Decyzjom o wprowadze-
niu podwyżek towarzyszyła 

burzliwa dyskusja. Wszyscy 
radni opozycyjnych klubów 
Rodzina Prawo Wspólnota i 
Prawo i Sprawiedliwość nie 
poparli zmian, ale - z racji 
tego, że większość w radzie 
ma Nowa Inicjatywa burmi-
strza - ich sprzeciw miał tyl-
ko wymiar symboliczny.

Opozycja miała swoje 
pomysły na to, by złagodzić 
mieszkańcom skutki podwy-
żek. Nie zgadzała się nawet 
z argumentem burmistrza, że 
ogłaszanie kolejnego przetar-
gu na „obsługę śmieciową” 
może skończyć się spłynię-
ciem tylko droższych ofert. 
Łukasz Dobucki z RPW 
stwierdził, że jest szansa, 
iż dzięki wynikom nowego 
przetargu cena za odbiór dla 
mieszkańca wyniesie 15, a 
nie 16 złotych. Jego klubo-
wy kolega Radosław Hu-
dziec też sugerował powtó-
rzenie przetargu i poświęce-
nie więcej czasu na analizę 
najlepszych rozwiązań.

Mariusz Sekta z PiS-u do-
magał się w umowie z 

Sanit-Transem wprowadze-
nia klauzuli o możliwości 
jej renegocjacji i większego 
wglądu w fi nanse tej fi rmy. 
Argumentował, że jej nowe 
inwestycje mogą sprawić, że 
gospodarowanie śmieciami 
przyniesie jej większe korzy-
ści niż obecnie. - Nie mamy 
prawa zaglądać do kieszeni 
przedsiębiorcy i sprawdzać, 
czy i w jaki sobie radzi z od-
dawaniem czy przetwarza-
niem odpadów. Nie można 
tego zawrzeć w umowie - od-
powiadał burmistrz Marian 
Błachut, który mówił o swo-
jej strategii. Czyli o wyko-

rzystaniu 20-miesięcznego 
okresu obowiązywania no-
wej umowy z Sanit-Transem 
na przygotowanie się do ko-
lejnego okresu. Nie wyklu-
cza możliwości powołania 
gminnej spółki śmieciowej.

Większość radnych i bur-
mistrz nie zgadzali się z in-
nymi pomysłami opozycji, 
które sprowadzały się do 
tego, by jedni mieszkańcy 
płacili więcej, aby drudzy 
mogli płacić mniej. Zmia-
nę sposobu naliczania pro-
ponował Krzysztof Szczyp-
ka z RPW. - 10-osobowe go-
spodarstwo domowe za dwa 
miesiące zapłaci ponad trzy-
sta złotych. Tu powinniśmy 
coś zrobić, by zróżnicować 
kwotę na osobę. Najwięcej 
śmieci wytwarzają gospo-
darstwa 4-osobowe. To jako 
samorząd, moglibyśmy zro-
bić, bo gros mieszkańców 
ta stawka nadwyręży. A są 
gminy, gdzie stawek jest bar-
dzo dużo i są zróżnicowa-
ne - wskazywał. - Sprawie-
dliwego systemu nie ma - za-
uważył burmistrz. - Rodzi-
ny wielodzietne mają jesz-
cze program „500+”, ale 
co na przykład z samotnymi 
starszymi osobami czy wdo-
wami? Ludzie, którzy mają 
marne emerytury i najmniej 
produkują śmieci będą mu-
sieli na siebie wziąć ten cię-
żar, by rodziny wielodzietne 
płaciły mniej? - pytał Ma-
rian Błachut. - Ja nie czuję 
się na siłach, by tworzyć mo-
del, według którego będzie-
my to tak wyliczać, by niko-
go nie skrzywdzić. Na gorąco 
nie znajdziemy mądrego roz-
wiązania - spuentował. (mk)

>>> W Czechowicach już od 1 stycznia

16 złotych za śmieci
Zamiast plastikowych ozdób, na naturalnych choinkach powieszono cu-
deńka wykonane z włóczki, piór, a nawet owoców. A żeby rozświetlić drzew-
ko, trzeba było... wsiąść na rower.

4 grudnia na pla-
cu Bolka i Lol-

ka w Bielsku-Bia-
łej Fundacja Ekolo-
giczna „Arka” zain-
augurowała czterna-
stą edycję ogólno-
polskiej akcji pod 
hasłem „Choinki na-
dziei”. Pod „Sferą” 
stanęły trzy naturalne 
choinki. Uczniowie 
z bielskich szkół podstawo-
wych najpierw powiesili na-
turalne ozdoby na świątecz-
nych drzewkach, a następnie 
rozświetlili je pedałując na 
specjalnych rowerach. 

- Nasza akcja łączy dwie 
tematyki: społeczną i ekolo-
giczną. Zachęcamy do orga-
nizowania wydarzeń świą-
tecznych w domach dziec-

>>> Owoce i włóczka zamiast plastiku

Choinki nadziei
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Uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu zaję-
li drugie miejsce podczas Finału Lekcji Obywatelskich w Katowicach. Suk-
ces był możliwy, dzięki pantomimie ukazującej szkodliwość smogu. W ubie-
głym tygodniu uczniowie przedstawili ją na żywieckim Rynku.

Drugie miejsce żywiec-
kiego „Ekonoma” była 

najwyższą lokatą ze szkół z 
Podbeskidzia. Do tak wy-
sokiego miejsca przyczyni-
li się uczniowie: Filip Jaku-
biec, Konrad Kubies, Bartło-
miej Pietura, Jan Kluczkie-
wicz, Agnieszka Kłodziej, 
Oliwia Marcjasz, Patrycja 
Porębska, Dorota Czul i Pa-
trycja Krestian pod opieką 
nauczycielek Bożeny Bed-
narz i Agnieszki Tomiczek. 
Szkoła otrzymała 2 tysią-
ce złotych na projekt doty-
czący poruszenia problemu 
smogu. W piątek, 14 grud-
nia, uczniowie w ramach 
swojego projektu „Żywiecki 
festiwal walki ze smogiem”, 
przygotowali występ na ży-
wieckim Rynku. Po prezen-
tacji uczniowie przeszli do 
kina „Janosik”, gdzie roz-
strzygnięto konkurs doty-
czący filmów o tematyce 

smogu i sportu. W kategorii 
fi lm o smogu pierwsze miej-
sce przyznano Kacprowi 
Motyce, a drugie Agnieszcze 
Drobisz. Wyróżnienie otrzy-
mał Sad Lee. Z kolei w ka-
tegorii fi lm sportowy pierw-
szą nagrodę wręczono Łu-
kaszowi Łatanikowi, a dru-
gą Erykowi Obtułowiczowi. 
Wyróżnienie otrzymał Jakub 
Selmak. (ps) FO
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>>> Żywiecki „Ekonom” o szkodliwości smogu

Pantomima i fi lmy

Akcja została zorgani-
zowana przez Zespół 

Szkolno-Przedszkolny nr 2, 
realizujący swój wieloletni 
projekt „Arboretum Inspiru-
je”, przy współpracy z Nad-
leśnictwem Bielsko. 6 listo-
pada o 9.00 z pięciu różnych 
punktów zabrzeskiego lasu, 
zwanym Czarnolesiem, wy-
ruszyły dwudziestoosobo-
we zespoły reprezentujące 
szkoły podstawowe nr 6, 8 
i 10 z Czechowic-Dziedzic 
oraz SP nr 1 z Ligoty i SP 

w Zabrzegu. - Uczniowie 
pod opieką swoich nauczy-
cieli oraz pracowników La-
sów Państwowych przemie-
rzyli łącznie kilkanaście ki-
lometrów szlaków leśnych, 
zbierając po drodze porzu-
cone przez niefrasobliwych 
uczestników wędrówek le-
śnych oraz mieszkańców 
śmieci. Trasa wszystkich 
grup zbiegała się w miejscu 
kończącym ścieżkę eduka-
cyjną u korony zapory Je-
ziora Goczałkowickiego od 

strony Zabrzega - relacjonu-
ją organizatorzy.

Jak dodają, o zaangażo-
waniu uczniów i skali efek-
tów ich trzygodzinnej pracy, 
ale tym samym o zatrważa-
jącym stosunku niektórych 
mieszkańców do środowiska 
naturalnego świadczy ilość 
zebranych śmieci - 760 kilo-
gramów. W nagrodę Izabela 
Pigan z Nadleśnictwa Biel-
sko przekazała uczniom „le-
śne upominki”, a sponsor za-
dbał o strawę dla nich. (mk)

>>> Stu uczniów w akcji

Wysprzątali Czarnolesie
Aż stu uczniów z czechowickich szkół wzięło udział w kolejnej akcji „Sprzą-
tania świata” w lesie nad brzegiem Jeziora Goczałkowickiego.

ka i domach opieki społecz-
nej. Promujemy ekologicz-
ne święta: zachęcamy do 
oszczędzania energii, ogra-
niczenia odpadów, używa-
nia naturalnych choinek i 
niemarnowania jedzenia 
- mówi Wojciech Owczarz, 
pomysłodawca akcji i pre-
zes Fundacji Ekologicznej 
ARKA. - W tym roku już po 

raz czternasty orga-
nizujemy w czasie 
przedświątecznym 
naszą  choinkową 
akcję. Jej głównym 
celem jest kształto-
wanie szlachetnych 
i otwartych postaw 
wśród młodych lu-
dzi. Cieszymy się, że 
każdego roku anga-
żują się w nią całko-

wicie bezinteresownie dzie-
ci i młodzież szkolna z ca-
łego kraju. W sumie to kil-
kaset szkół, które przygo-
towują programy świątecz-
ne dla ponad dziesięciu ty-
sięcy starszych osób. Rów-
nież i w tym roku do wielu 
domów opieki społecznej i 
domów dziecka trafi ą natu-
ralne choinki - dodaje. (mk)


