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

Bielski garnizon wzbogacił się aż o pięć ekologicznych ra-
diowozów marki Toyota. Każdy z tych hybrydowych pojaz-
dów kosztował prawie sto tysięcy złotych. Zakup dofi nan-
sował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach.

PIĘĆ HYBRYD

8 maja w Komendzie Wojewódz-
kiej Policji w Katowicach uro-

czyście przekazano aż 34 nowe ra-
diowozy dla śląskiej policji. Jak po-
wiedział Andrzej Pilot, prezes Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach, instytucja przez niego 
kierowana wsparła ten zakup kwotą 
900 tysięcy złotych. - Zakup nowo-
czesnych, a przede wszystkim ekolo-
gicznych pojazdów, które zastąpiły te 
starsze i bardziej uciążliwe dla śro-
dowiska, był możliwy w ramach pro-
wadzonej walki ze smogiem - powie-
dział. Jak tłumaczy, korzystanie z hy-
bryd jest w dwójnasób korzystne. Z 
jednej strony emitują one niewiele 
spalin, a z drugiej - oszczędza się na 
kosztach paliwa.

16 maja przed wejściem głów-
nym do Komisariatu Policji II przy 
ulicy Kamińskiego w Bielsku-Bia-
łej uroczyście przekazano jednost-
kom bielskiego garnizonu aż 5 z 
34 samochodów. Gospodarzem 
uroczystości był komendant miej-
ski Dariusz Matusiak, który wraz z 
prezydentem Jackiem Krywultem, 
członkiem Zarządu Powiatu Biel-
skiego Stanisławem Piętą, wójtem 
Jasienicy Januszem Pierzyną oraz 
dyrektorem bielskiego WORD-u 
Andrzejem Listowskim, przekazał 
nowe pojazdy policjantom. 

-Dwa nowe radiowozy zasilą ta-
bor drogówki. Pozostałe trafi ły do 
komisariatów: II w Bielsku-Białej, 
Jasienicy i Kobiernicach. W zakupie 
dwóch z nich partycypowało bielskie 
starostwo, a pozostałych samorząd 
Bielska-Białej, wójtowie gmin Ja-
sienicy i Jaworza oraz bielski Woje-
wódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. 
Nowe radiowozy zostały poświęcone 
przez policyjnego kapelana, księdza 
Tadeusza Mozora - relacjonuje Elwi-

Bielsko: nowoczesne radiowozy 
z dopłatą Funduszu

Andrzej Pilot, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podczas uroczystego prze-
kazania 34 samochodów hybrydowych śląskiej policji.
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Władze powiatu bielskiego postanowiły wspomóc fi nansowo bielską straż pożarną. Dołożą 
się do zakupu sorbentu i sprzętu łączności radiowej.

Powiat pomaga straży

Sorbent i nadajnik
R ada Powiatu Bielskiego posta-

nowiła przeznaczyć 35 tysię-
cy złotych na potrzeby Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Po-
żarnej w Bielsku-Białej. 20 tysięcy 
pomoże w zakupie sorbentu, czyli 
specjalistycznego proszku do neu-
tralizacji plam ropopochodnych, 
które pojawiają się na drogach w 
wyniku kolizji czy awarii samo-

chodów. Z kolei 15 tysięcy to do-
tacja na zakup urządzeń, które po-
mogą komendzie PSP w uspraw-
nieniu systemu łączności radiowej.

Starosta Andrzej Płonka przy-
pomniał, że powiat co roku - w za-
leżności od potrzeb - przekazuje na 
zakup sorbentu od 10 do 30 tysię-
cy złotych. - Straż pożarna likwidu-
je plamy oleju i oby było to jak naj-

dłużej. Niestety, idą zmiany w pra-
wie, że będzie to musiał robić za-
rządca drogi - poinformował. Wy-
jaśnił też skąd wzięła się potrze-
ba zakupu sprzętu łączności radio-
wej. - W rejonie Porąbki, Wilamo-
wic i częściowo Kóz jest problem z 
łącznością, nawet telefonii komór-
kowej. Trzeba więc przebudować 
nadajnik. (mk)

Jeszcze w tym roku strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrzegu zmieni się nie do po-
znania. Kosztem około dwóch milionów złotych zostanie wykonana kompleksowa termo-
modernizacja.

Teraz kolej na Zabrzeg

Docieplą strażnicę

Władze Czechowic-Dziedzic kon-
tynuują program termomoder-

nizacji obiektów gminnych OSP. W 
poprzednich latach zmodernizowa-
no już strażnice przy ulicy Barlickie-
go oraz w Ligocie i Bronowie. Już te-
raz trwają przygotowania do prac w 
OSP Dziedzice, a w dalszej przyszło-

ści do podobnej inwestycji dojdzie w 
budynku OSP Lipowiec.

Jest już gotowy projekt moderni-
zacji siedziby OSP Zabrzeg. Niedłu-
go zostanie wyłoniony wykonawca, 
który jeszcze w tym roku ma rozpo-
cząć i zakończyć prace. Wedle kosz-
torysu ich koszt może sięgać dwóch 

milionów złotych. Obejmą przede 
wszystkim docieplenie ścian i da-
chu, wymianę instalacji gazowej i 
centralnego ogrzewania oraz instala-
cji odgromowej i rynien, częściową 
wymianę okien, izolację ścian piw-
nicznych i fundamentowych, a tak-
że przebudowę przyłączy.

To był gorący marsz i głośny protest. Po raz 21. w Czechowicach-Dziedzicach rozbrzmiały 
chwytające za serce hasła i powiewały oryginalne transparenty.

Pół tony baterii i półtora tysiąca... lizaków

GŁOŚNY MARSZ
Na plac Jana Pawła II przybyły niedawno 

przedszkolaki i dzieci z czechowickich 
podstawówek. Uczestniczyły w kolejnej edycji 
lokalnych obchodów Dnia Ziemi, w ramach któ-
rych odbył się Marsz Ekologiczny. Przed budyn-
kiem ratusza małych ekologów, którzy namawia-
li dorosłych do dbania o środowisko witali przed-
stawiciele władz miasta i nadleśnictwa. Dzieci za-
prezentowały barwne transparenty i artystyczny 
talent. Od wiceburmistrza Macieja Kołoczka w 
zamian otrzymały dyplomy, nagrody i słodycze.

Jednocześnie podsumowano „Ekowalen-
tynki 2017”. Była to już siódma edycja ogól-
nopolskiej akcji zbiórki zużytych baterii i wy-
miany ich na lizaki w kształcie serca. Tutaj od-
była się pod hasłem „Czechowice-Dziedzice 
kochają recykling i dbają o środowisko”. Ak-
cja zbiórki baterii trwała ponad dwa miesiące, 
a rozpoczęła się 14 lutego. Zużyte baterie zbie-
rane były w szesnastu punktach gminy i każdy, 
kto przyniósł co najmniej dziesięć sztuk otrzy-
mał lizaka w kształcie serca. Zebrano pół tony 
baterii i rozdano półtora tysiąca lizaków!

W ramach akcji w gminnych przedszkolach 
i szkołach przeprowadzony został konkurs „Je-
stem Eko”. Najwięcej baterii w swoich szko-
łach zebrali: Wojciech Broda, Szymon Ligę-
za, Emilia Małkiewicz, Ewa Rosiek, Igor Ko-
łoczek, Milena Huhulik, Jakub i Paweł Rogu-
lowie, Emilia Twardawa, Jan Boczek i Konrad 
Bojdys. Organizatorem akcji była Barbara Mi-
chałek-Piernik (mk)

ra Jurasz, ofi cer prasowy Komendy 
Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

Każda toyota auris kombi kosz-
towała ponad 92 tysiące złotych. Jest 
napędzana hybrydowym silnikiem 
o pojemności 1,8 litra i mocy 136 
koni mechanicznych. - Samochody te 
mają bogate wyposażenie, by zapew-
nić maksimum bezpieczeństwa i kom-
fortu policjantom, którzy będą w nich 
pełnić służbę - mówi rzecznik policji.

Komenda wojewódzka już pod-
jęła starania, by zakupić jeszcze 
większą partię pojazdów hybry-
dowych. Niewykluczone więc, że 
trafi ą także na Podbeskidzie. - W 
tej chwili pracujemy nad kolejnym 
wnioskiem, dzięki któremu w przy-
szłym roku pojawią się kolejne po-
jazdy hybrydowe dla policji. Tym 
razem ma być ich aż 40. Zakupy 
te dadzą oszczędności na poziomie 
prawie 600 tysięcy złotych rocznie, 
nie licząc znaczącego zmniejszenia 
emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazo-
wych do atmosfery - informuje An-
drzej Pilot, prezes WFOŚiGW. (mk)

- Głównym celem tej i pokrew-
nych inwestycji jest zmniejszenie 
kosztów eksploatacji gminnych bu-
dynków. To inwestycja, o którą spo-
łeczność Zabrzega wnioskowała od 
lat. Bo budynek nie służy tylko po-
trzebom bojowym strażaków, ale też 
jest centrum życia prężnie działają-
cych zabrzeskich organizacji - mówi 
Paweł Mrowiec, zastępca burmistrza 
Czechowic-Dziedzic.

Władze gminy są przygotowane 
na pokrycie kosztów budowy z wła-
snego budżetu. Starają się jednak, by 
na tę inwestycję, wraz z modernizacją 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji oraz Przedszkola Publicznego nr 
10, pozyskać środki zewnętrzne. (mk)
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