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Letnim koszmarem Jeziora Paprocań-
skiego jest zakwit sinic. Od wielu lat 
władze miasta podejmują działania, 
by poprawić jakość wody i nie dopu-
ścić do zakwitu. Jednak brak możli-
wości zasilania akwenu dopływającą 
z innych gmin zanieczyszczoną wodą 
Gostynki oraz specyfika tyskiego jezio-
ra znacznie utrudniają zadanie. Kilka 
zastosowanych metod – np. chemicz-
na, mechaniczna (napowietrzanie), czy 
budowa studni głębinowych nie roz-
wiązały problemu.

Szeroki front
obecnie, w oparciu o wyniki badań na-
ukowych specjalistów z Uniwersytetu 
Śląskiego, zawartych w pracy „wyko-
nanie badań naukowych dotyczących 
oceny stanu ekologicznego jeziora Pa-
procany w Tychach wraz z programem 
naprawczym i wytycznymi do jego wdro-
żenia”, miasto planuje podjąć działania 
w dwóch kierunkach: poprawy jakości 
wód zbiornika oraz działań napraw-
czych w zlewni jeziora.

Udrożnienie koryt
Efektem pracy naukowców są konkretne 
działania, które miasto podejmie w naj-
bliższych 2-3 latach. zdaniem anny wa-
rzechy, naczelnik wydziału Komunal-
nego, ochrony Środowiska i rolnictwa 
Um, skupią się one na poprawie bilan-
su wodnego zbiornika Paprocańskiego. 
Stanie się tak dzięki zwiększeniu ilości 
wody dopływającej do zbiornika oraz 
poprawie jakości wód dopływających 
do zbiornika przez odtworzenie histo-
rycznych rozwiązań hydrotechnicznych, 
wprowadzeniu dobrych praktyk gospo-
darowania w zlewni zbiornika.
– ważne będzie także zabezpieczenie 
brzegów przed spływem powierzch-
niowym przez odbudowę szuwarowisk 
i optymalizację zarybień. realizacja 
tych działań powinna ograniczyć wy-
stępowanie zakwitów, poprawić stan 
ekosystemu zbiornika, a w efekcie do-
prowadzić do poprawy i utrzymania do-
brej jakości wody – mówi.

Zakazy dla wędkarzy
ważnym etapem było podpisanie anek-
su do umowy z Polskim związkiem 
wędkarskim.
– wyznaczenie stref turystycznych i re-
kreacyjnych oraz koncentracja stano-
wisk wędkarskich w ściśle wyznaczo-
nych odcinkach linii brzegowej to jedno 
z działań sprzyjających rozwojowi zbio-
rowisk szuwarowych, które są biofil-
trem do pochłaniania fosforu i azotu 
ze zlewni zbiornika – stwierdził wice-
prezydent Tychów, miłosz Stec. – wy-
niki badania warunków siedliskowych 
ujawniły możliwość maksymalnego 
zwiększenia powierzchni szuwarów 
do ok. 7,7 ha, co mogłoby zwiększyć 
ich zdolność do wiązania biogenów po-
nad trzykrotnie.
zmiany w zasadach wędkowania do-
tyczyć będą ograniczenia miejsc, jak 
i czasu połowu. zakaz wędkowania 

ma obejmować dopływ tzw. Czarną 
Gostyń, teren moSir z molem i pomo-
stami (cały wschodni brzeg), wędko-
wanie jedynie od świtu do zmierzchu 
na terenie od strefy ochronnej w Prom-
nicach do budynku Przystani Sportów 
wodnych „marina”, zakaz wędkowania 
przy urządzeniach hydrotechnicznych 
(50 m od jazu spustowego). Ponadto 
planuje się wprowadzić zakaz wędko-
wania od czerwca do września w godz. 
7-21 na mini plażach, a także w sobo-
ty i niedziele oraz święta w godz. 7-21 
od czerwca do września na terenie 
zapory czołowej od jazu spustowego 
do jazu na Gostyni. zakazane ma być 
wędkowanie w odległości co najmniej 
10 m od wyznaczonych bojami aerato-
rów oraz wyznaczonymi bojami pasami 
ich zasilania.
zmian w przepisach ma być więcej, 
np. zakaz stosowania zanęt w ilości 
większej niż 2 kg przez jednego węd-
karza na dzień, zakaz spinningowania 
oraz połowu na żywe i martwe ryby 
od 1 stycznia do 30 kwietnia, ograni-
czenia liczby łodzi Pzw, zakaz używania 
łodzi prywatnych i innych.

Umowa z marszałkiem
rozpoczęto także działania zmierza-
jące do udrożnienie koryt potoków 
i kanałów w zlewni zbiornika. obec-
nie prowadzone są rozmowy z zarząd-
cą starego koryta Gostynki, tj. Ślą-
skim zarządem melioracji i Urządzeń 
wodnych oraz Nadleśnictwem Kobiór. 
Kolejnym krokiem będzie podpisanie 
umowy z Urzędem marszałkowskim, 
co powinno nastąpić w ciągu najbliż-

szych tygodni. Podczas majowej sesji 
rm podjęto uchwałę o udzieleniu pomo-
cy finansowej na ten cel woj. śląskiemu 
w wysokości 126.800 zł, a na sesji 22.06 
przeznaczono kwotę 30 tys. zł na wyko-
nanie projektu na osłonięcie kąpieliska 
na Paprocanach biomembranami.
– Chcemy zabezpieczyć kąpielisko spe-
cjalnymi mechaniczno-biologicznymi 
osłonami (membranami) przed napły-
wem glonów i sinic w rejon kąpieliska. 
Podobne rozwiązanie zostało zastoso-
wane np. w Holandii – dodaje miłosz 
Stec.

Plan na lata
Poza oczyszczeniem koryta Starej Go-
styni planowana jest jeszcze naprawa 
kanałów śródleśnych oraz oczyszczenie 
przepustów pod drogami. administra-
torem przepustów pod dK1 na terenie 
gminy Kobiór jest Gddia, więc Um zwró-
cił się do administratora drogi o podjęcie 
pilnych działań związanych z udrożnie-
niem przepustów pod drogą.
Kolejnym zadaniem ma być skierowanie 
wód Potoku Żwakowskiego do zlewni 
bezpośredniej Jeziora Paprocany. zada-
nie wymaga jednak budowy syfonu i ka-
nałów doprowadzających wodę z potoku 
Żwakowskiego do koryta Starej Gostyni, 
budowę stawu o pow. 4 ha i wykona-
nia przewiertu. Będzie on realizowany, 
po przeprowadzeniu badań ilości prze-
pływu wody w zbiorniku. w kolejnych 
latach ma powstać także bajpas łączący 
Górną Gostynię ze Starą Gostynią oraz 
przyłączenie dopływu Spod Chałup 
do zlewni Starej Gostyni.

Leszek sobieraj

Batalii o czystą wodę ciąg dalszy

Co roku w Jeziorze Paprocańskim pojawiają się sinice, które uniemożliwiają kąpiel. 

Święto miasta już 
w weekend

1 i 2 lipca w Parku Miejskim przy ul. Edu-
kacji odbędzie się tradycyjne Święto Mia-
sta – dwudniowa impreza z mnóstwem 
atrakcji zarówno dla małych, jak i tych 
większych mieszkańców Tychów.

Choć prognozy meteo na najbliższy 
weekend nie są zbyt optymistyczne, 
to z pewnością nie zabraknie chętnych 
do wybrania się w te dni na plac „pod ży-
rafą”. magnesem dla publiczności mają 
być m.in. wesołe miasteczko, stoiska 
handlowe i gastronomiczne, ale przede 
wszystkim koncerty, których harmono-
gram przedstawia się następująco:
1 lipca (sobota)
16.00 – dawid Kwiatkowski
17.50 – double Blind
19.00 – mrozU
21.00 – Grubson
2 lipca (niedziela)
15.00 – Jose Torres & Havana dreams
17.20 – Krzysztof Kulbicki & Bad Habits
18.30 – Happysad
20.30 – Łąki Łan
22.10 – dyemotion – teatr światła.

Prezydent w piętnastce
19 czerwca we Wrocławiu, podczas 
Kongresu Regionów wręczono hono-
rowe dyplomy laureatom corocznego 
rankingu „Newsweeka”, klasyfikujące-
go najlepszych prezydentów polskich 
miast. Wśród nich po raz kolejny zna-
lazł się prezydent Tychów, Andrzej 
Dziuba. Włodarz naszego miasta skla-
syfikowany został na 13. pozycji (w ub. 
roku był ósmy).

znalezienie się ponownie w ścisłej 
czołówce rankingu „Newsweeka” jest 
kolejnym sukcesem andrzeja dziuby, 
wielokrotnie wcześniej honorowanego 
w różnego rodzaju zestawieniach i jed-
nocześnie potwierdzeniem powszechnej 
wśród tyszan opinii, że miasto pod 17-
letnimi już rządami obecnego prezyden-
ta rozwija się i funkcjonuje właściwie.
Na pierwszym miejscu zestawienia, 
podobnie jak przed rokiem, znalazł 
się prezydent Sopotu Jacek Karnowski. 
Tuż za nim -  ryszard Brejza (Inowro-
cław) i wadim Tyszkiewicz (Nowa Sól). 
w czołowej piętnastce poza andrzejem 
dziubą pojawili się jeszcze dwaj samo-
rządowcy z woj. śląskiego: prezydent 
Gliwic zygmunt Frankiewicz (na miej-
scu 5.) i dąbrowy Górniczej – zbigniew 
Podraza (14. lokata). WW
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