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Ekologiczna
strategia
miasta
W trakcie opracowywania jest
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”.
To strategiczny dokument na lata 2014–
2020 wyznaczający kierunki działań
ograniczających niską emisję
w transporcie publicznym i prywatnym,
budownictwie publicznym, gospodarce
przestrzennej, zaopatrzeniu w ciepło
i energię, gospodarce odpadami. Plan
wyznacza także cele dotyczące redukcji
emisji gazów cieplarnianych, efektywności
energetycznej oraz wykorzystania
odnawialnych źródeł energii.

D

la miast i gmin, które poważnie myślą
o swoim rozwoju
w najbliższych latach,
to jeden z kluczowych dokumentów w kontekście wykorzystania
funduszy Unii Europejskiej –
mówi Anna Warzecha, naczelnik
Wydziału Komunalnego, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miasta Tychy. – Plan jest po prostu konieczny do pozyskania funduszy z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego lub z innych programów
europejskich. Dla mieszkańców
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to w dłuższej perspektywie
lepszy i tańszy transport miejski,
bardziej ekologiczna energia elektryczna i ciepło, a także możliwość
skorzystania z dotacji na indywi-

dualne cele, np. wymianę źródła
ciepła w budynkach prywatnych
czy instalację odnawialnych źródeł energii.

Program z efektami
Warto przypomnieć, iż w latach 2002 – 2007 realizowany był
w Tychach dwuetapowy „Program
ograniczenia niskiej emisji”, który
miał na celu ograniczenie niskiej
emisji poprzez wymianę starych
źródeł ciepła na nowe. Programem objęto budownictwo jednorodzinne i inne budynki mieszkalne wyposażone w indywidualne
nieekologiczne i niskoenergetyczne kotłownie węglowe. W pierwszym etapie wymieniono 1.500 kotłów węglowych na ekologiczne
źródła ciepła, w drugim – 700 kotłów. Efekt programu był znakomity – średnia emisja zanieczyszczeń z jednego kotła zmniejszyła

Niska Emisja – Wielki
Problem
Polski Klub Ekologiczny – Koło w Tychach realizuje program
„Niska Emisja – Wielki Problem”.
– Prowadzimy akcję ankietową i informacyjną w dzielnicach
obrzeżnych miasta – powiedziała Ewa Dziekońska, prezes
tyskiego Koła. – Zaczęliśmy od dzielnicy Czułów, następnie
był Żwaków, Suble, Glinka, a teraz program realizowany jest
w Jaroszowicach i Wygorzelu. Chcemy od mieszkańców
uzyskać informacje dotyczących zarówno tego, w jaki sposób ogrzewają domy, co spalają w piecach, ale także o ociepleniu domów, rodzaju zastosowanych okien w budynkach,
itd. Chodzi nam także o uświadomienie mieszkańcom, jak
poważnym problemem jest szkodliwy wpływ niskiej emisji
na zdrowie ludzi i przyrodę. Nadal zdarzają się bowiem przypadki palenia odpadami czy węglem złej jakości. W naszej
akcji wykorzystujemy plakaty, ulotki dotyczące programu,
prowadzimy anonimowe badania ankietowe, organizujemy
spotkania z mieszkańcami i uczniami. Najbliższe prelekcje
odbędą się w jaroszowickiej szkole 9 i 16 kwietnia. Zapraszamy na nie lekarza, który opowiada o szkodliwym wpływie niskiej emisji na zdrowie, są specjaliści, którzy informują m.in. o odnawialnych źródłach energii i zmianach ustawy
w tej dziedzinie oraz przedstawiciele PEC i firm oferujących
proekologiczne urządzenia.

się rocznie z 1.339 kg (łączna emisja tlenku węgla, dwutlenku siarki
i tlenków azotu) do 154 kg czyli
o 1.184 kg! Rocznie do atmosfery
trafia 95 proc. mniej tlenku węgla
niż przed modernizacją, o 16 proc.
zredukowano tlenki azotu, o 8,8
proc. dwutlenek siarki. Nastąpiła
także redukcja pyłu o 90,6 proc.

Mieszkańcy i radni
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” jest dokumentem znacznie
szerszym niż „Program ograniczenia niskiej emisji”, bo dotyczy
wielu zagadnień i dziedzin życia.
Z jednej strony ma na celu poprawę czystości powietrza i zmniejszenie negatywnego wpływu substancji szkodliwych w powietrzu
na zdrowie mieszkańców, zmniejszenie udziału węgla kamiennego
i jego pochodnych w pokrywaniu
zapotrzebowania na ciepło gospodarstw domowych, ale poza
tym dotyczy obniżenia kosztów
eksploatacji budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej, transportu publicznego
i prywatnego, budownictwa publicznego, oświetlenia, gospodarki przestrzennej, czy gospodarki
odpadami.

Ważne – trwają
konsultacje
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej poddany został strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
Konsultacje społeczne dotyczące projektu planu gospodarki
niskoemisyjnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko rozpoczęły się 19 marca i będą trwać do 9 kwietnia.
Każdy ma możliwość wnoszenia
uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub
za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym. Organem właściwym do rozpatrzenia
uwag i wniosków jest Prezydent
Miasta Tychy.
Projekt dokumentu dostępny
jest na stronie www.bip.umtychy.
pl w zakładce zamierzenia władzy – środowisko – programy, jest
też wyłożony do wglądu w Urzędzie Miasta, al. Niepodległości
49, w Wydziale Komunalnym,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa (VIII. p. pokój 803) od poniedziałku do środy w godzinach
od 8 -15, w czwartek od 8 – 17 oraz
w piątek od 8 – 13.
Plan ma zatwierdzić Rada
Miasta do 30 czerwca br.
Leszek Sobieraj

W M A J U I C Z ERWC U W T YCH ACH

Obchody 25-lecia samorządu
W 1990 roku przywrócono
w Polsce samorząd terytorialny. Od tej pory miasta,
gminy, powiaty i województwa w dużej mierze same
decydują o kierunkach własnego rozwoju. Reformę samorządową uważa się dziś
za jedną z najbardziej udanych reform przeprowadzonych w Polsce w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Są więc
powody do świętowania 25lecia samorządu i przypominania o tej rocznicy wszystkim mieszkańcom.

N

a miesiące maj i czerwiec
Urząd Miasta Tychy zaplanował szereg wydarzeń związanych z tą rocznicą. W dniach od 18
do 22 maja trwać będzie Tydzień
Obywatelski – cykl wykładów,
warsztatów i spotkań poświęconych zaangażowaniu mieszkańców w sprawy społeczne i współtworzenie miejskiej przestrzeni.
Poruszane będą takie zagadnienia,
jak: konsultacje społeczne, działalność organizacji pozarządowych czy budżet partycypacyjny.
Centrum tych wydarzeń stanowić
będzie Pasaż Kultury Andromeda
przy pl. Baczyńskiego.

Wystawa, imprezy
27 maja, również w Pasażu
Kultury Andromeda, odbędzie
się właściwa inauguracja obchodów 25-lecia samorządu. Będzie
to debata o samorządności oraz
wernisaż wystawy fotograficznej,
prezentującej 25 zdjęć: po jednym
z każdego roku ostatniego 25-lecia. – Każda fotografia będzie nawiązywać do tego, co było ważne
w danym roku i co angażowało
mieszkańców, do charakterystycznego dla danego roku wydarzenia
– mówi Iwona Ciepał, naczelnik
Wydziału Promocji Urzędu Miasta Tychy. – Jesteśmy w trakcie
przygotowań do tej wystawy i wybierania materiałów fotograficznych.
Imprezy związane z samorządowym jubileuszem będą widoczne również w przestrzeni
miasta.

W dniach 6 i 13 czerwca
na placu św. Anny i ryneczku
na osiedlu K odbywać się będą
eventy: występy, pokazy tańca,
gry zespołowe dla mieszkańców.
– Chcielibyśmy, żeby te miejsca,
które zostały w ostatnim czasie zmodernizowane, zaistniały w świadomości mieszkańców
jako przestrzeń do wspólnego
spędzania czasu, podobnie jak
Plac Baczyńskiego – mówi Iwona Ciepał.

Finał pod „Żyrafą”
Cykl imprez zakończy Święto Miasta na placu pod „Żyrafą”,
27 czerwca.
Jednym z punktów tej imprezy będzie terenowa gra dla
całych rodzin, rozgrywająca się
w charakterystycznych punktach
Tychów, jak Park Niedźwiadków
czy Andromeda.
Szczegółowy program imprez z okazji 25-lecia samorządu
zaprezentujemy wkrótce. Wśród
wydarzeń towarzyszących obchodom jubileuszu będzie m.in.
sonda „Z czym kojarzy Ci się samorządność?”, z której powstanie film. Z okazji rocznicy miasto
planuje też wydać grę planszową
o Tychach.
SW

Tychy: dwie i pół dychy
Pamiętacie kampanię „Tychy 2 Dychy” zorganizowaną z okazji dwudziestolecia samorządu?
Wzięli w niej udział młodzi tyszanie, którzy w 2010 roku kończyli (podobnie jak samorząd)
20 lat. Wystąpili w filmie promocyjnym, byli też bohaterami kampanii billboardowej. Teraz
miasto ponownie zaprasza
ich do współpracy.
– Chcemy przypomnieć bohaterów tamtej kampanii,
dowiedzieć się, co u nich słychać i zaprosić do udziału
w wydarzeniach przygotowywanych z okazji obchodów 25-lecia samorządu
– mówi Iwona Ciepał. –
Prosimy te osoby o kontakt z Wydziałem Promocji
Urzędu Miasta Tychy pod
numerem tel. 32 776 3918
lub adresem mailowym promocja@umtychy.pl.

Młodzi tyszanie, którzy w 2010 roku kończyli 20 lat, wystąpili w filmie
promocyjnym, byli też bohaterami kampanii billboardowej.

