Po debacie kandydatów na wójtów gminy
Wilkowice: „Problem walki ze smogiem –
kluczowy dla mieszkańców”
Przy pełnej sali i w obecności mediów odbyła się w Bystrej debata kandydatów na wójtów gminy
Wilkowice. Zarówno frekwencja, jak i zaangażowanie w dyskusję pokazały wyraźnie, że problemu
smogu nie można bagatelizować.
Poniżej przedstawiamy informację prasową obywatelskiego ruchu Smog w Bystrej na temat debaty
kandydatów na urząd wójta gminy Wilkowice, która odbyła się w niedzielę, 14 października br., w
Stacji Ekologicznej naszego Stowarzyszenia. Cieszymy się, że mogliśmy służyć pomocą przy
organizacji tak ważnego wydarzenia oddolnej inicjatywy społecznej w szalenie istotnym temacie
smogu i zmian klimatycznych.
Przy pełnej sali i w obecności mediów odbyła się w Bystrej debata kandydatów na wójtów
gminy Wilkowice. Zarówno frekwencja, jak i zaangażowanie w dyskusję pokazały wyraźnie,
że problemu smogu nie można bagatelizować.
W części pierwszej trójka kandydatów: Anita Błachut z KW Wyborców Kukiz 15, Marek Rączka z KW
Wyborców Strażaków Gminy Wilkowice oraz Janusz Zemanek z KW Wyborców Gmina na Tak –
Inicjatywa 3 Sołectwa otrzymała 3 pytania:
Jaki ma Pani/Pan pomysł na ograniczenie niskiej emisji?
Jaki ma Pani/Pan pomysł na edukowanie społeczeństwa w temacie niskiej emisji?
Jaki ma Pani/Pan pomysł na adaptację do zmian klimatu, czyli w jaki sposób radzić sobie z suszami,
nawałnicami, itp?
Przed każdym z pytań, prowadzący spotkanie profesor Piotr Skubała z Wydziału Biologii i Ochrony
Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, omawiał każde z zagadnień od strony naukowej, odnosząc się
chociażby do najnowszego raportu IPCC (Intergovernemental Panel on Climate Change, czyli
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu). Następnie każdy z kandydatów otrzymywał 3 minuty
na odpowiedź. Kolejność w jakiej odpowiadali kandydaci była losowana.
Druga część była przeznaczona na pytania z sali:
Pytań było więcej niż początkowo zakładaliśmy. Mało tego, ludzie nie tylko chętnie
podnosili kwestie problemu ze smogiem, ale sugerowali także pomysły na rozwiązanie
ich. To dowód na to, jak bardzo wzrosła świadomość sprawy i potrzeba wypracowania
konkretnej strategii na poziomie gminy – skomentowała organizatorka debaty Jolanta
Kasprzyk z inicjatywy obywatelskiej Smog w Bystrej.
Spotkanie trwało dwie godziny. Obecne były także media – Kronika Beskidzka i Radio Bielsko.
Organizatorzy byli bardzo zadowoleni z frekwencji i przebiegu debaty:
Debata była udana. Po frekwencji, aktywnym uczestnictwie publiczności oraz
zainteresowaniu w internecie widać, że tema walki ze smogiem jest bardzo ważny, a
może wręcz kluczowy. Nie da się ukryć, że sytuacja jest dramatyczna. Zeszłej zimy tylko
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przez 3 dni normy stężeń szkodliwych pyłów nie przekroczyły dopuszczalnej wartości, co
dla zdrowia mieszkańców, pacjentów szpitala pulmonologicznego w Bystrej i turystów, a
w konsekwencji dla całej gminy jest sprawą priorytetową do rozwiązania. Nie ulega
zatem wątpliwości, że sprawa smogu to będzie największe wyzwanie nowych włodarzy
gminy Wilkowice. Razem możemy dużo zdziałać. Pierwszym krokiem niech będzie
uczestnictwo w wyborach – podsumowała Jolanta Kasprzyk.
Kontakt:
Jolanta Kasprzyk, tel. 509 405 701, jola@pracownia.org.pl
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