DZIAŁANIA GMINY ŚWIĘCIECHOWA
W ZAKRESIE
OCHRONY POWIETRZA

Działania Gminy Święciechowa w zakresie ochrony powietrza skupiają się na
trzech głównych aspektach:
1) pomoc finansowa ,
2) edukacja,
3) monitoring.
Pomoc finansowa
W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa założono
wymianę 55 indywidualnych systemów grzewczych.
Udzielono dotacji do 57 systemów grzewczych.
Kwota dofinansowania : 228.000,00 zł
Przyznawana kwota dofinansowania : 4.000,00 zł

Program „Czyste Powietrze”
W lipcu Gmina Święciechowa podpisała porozumienie z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Wydelegowano pracownika, który udziela wszelkich informacji związanych
z programem, pomaga w przygotowaniu wniosków pod kątem spełnienia
określonych wymagań oraz weryfikuje wnioski złożone o dofinansowanie.
Od lipca złożono 30 wniosków.
Wartość złożonych wniosków : 634 646,40 zł
na dotację w wysokości: 318 608,51 zł
na pożyczkę w wysokości : 89 117,38 zł

W celu dotarcie z informacją o możliwości skorzystania z dofinansowania
Gmina dostarcza ulotki do każdego podatnika w zakresie możliwości uzyskania
dofinansowania.

Edukacja
Edukacja dzieci i młodzieży
Zorganizowano lekcje pokazowe dla uczniów szkół podstawowych
przeprowadzane z użyciem profesjonalnych zestawów OZE wykorzystujących
energię słoneczną. Lekcje łączyły ze sobą teorię z praktyką w myśl zasady
,,nauka w praktyce kluczem do szybszego zapamiętywania’’.
Zajęcia miały na celu zwiększenie wiedzy z zakresu działania OZE poprzez
eksperymenty z realnymi komponentami systemu fotowoltaicznego,
kształtowania postaw proekologicznych, popularyzację odnawialnych źródeł
energii.
Wystawiono spektakl teatralny pt: ,, Czarownica Niska Emisja''. Przedstawienie
poruszało najważniejsze zagadnienia ekologii, a mianowicie: smog- jakie są
przyczyny powstawania i jak możemy przyczynić się do jego redukcji,
segregacji odpadów- jakie korzyści przynosi środowisku, jak ważna dla ludzi
jest dzika przyroda oraz jak dbać o lasy.

W szkołach podstawowych organizowane są spotkania z przedstawicielami
KZGRL, na których prowadzone są pogadanki na temat ochrony środowiska.
Przekazano 2.600 szt. poradników dla szkół o segregacji odpadów.

Edukacja dorosłych
Zorganizowano stoisko ekologiczne na Dniach Święciechowy. Eksperci
zaprezentowali pokazy związane z energią pochodzącą ze słońca – kolektorów
słonecznych oraz PV (fotowoltaika).
Zainteresowani mieszkańcy samodzielnie przeprowadzali eksperymenty.

Udział w kampanii społecznej ,, Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci’’.

Gmina dołączyła do inicjatywy ,, Gmina Przyjazna Pszczołom’’.

W ramach poparcia manifestu w roku 2018 zasadziliśmy 150 drzew przyjaznych
pszczołom. Inicjatywę kontynuowano w roku 2019 sadząc kolejne 150 drzew.
Ponadto zachęcano mieszkańców do sadzenia roślin przyjaznych pszczołom
poprzez umieszczanie na oficjalnej stronie gminy materiałów edukacyjnych
i udostępnianie ulotek.
W roku 2020 akcja będzie kontynuowana.

Przykładowe artykuły dotyczące smogu w lokalnej prasie:
,, Kurier Święciechowski’’

Przykładowe informacje zamieszczane na oficjalnych stronach internetowych
oraz w gablotach dotyczące walki ze SMOGIEM

Monitoring
Bieżące informacji o jakości powietrza :
Czujnik jakości powietrza – ul. Rynek
http://looko2.com/tracker.php?search=a020a632f202
Czujnik jakości powietrza – ul. Strzelecka
http://looko2.com/tracker.php?search=60019458d705
Kontrole
Upoważniony pracownik w zależności od mobilności policji średnio 1 raz
w tygodniu w godzinach popołudniowych oraz wieczornych przeprowadza
kontrolę w gospodarstwach domowych.
Po przeprowadzonej kontroli pracownik dodatkowo wręcza ulotki informacyjne
o przyznawanych dotacjach, uchwałę antysmogową, przekazuje informację
jak palić w piecu oraz ulotki o SMOGU.
W roku 2019 stwierdzono nieprawidłowości w paleniu w piecach w blisko 29%
kontrolowanych gospodarstw. W takich przypadkach nakładane są mandaty
przez Policję.
Plany na przyszłość
1. Promocja i akcja edukacyjna ( programy).
2. Pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania : Czyste powietrze, Mój prąd, premie
termomodernizacyjne.
3. Partnerstwo z PGNiG.
4. Współdziałanie z policją oraz kominiarzami.
5. Pokazy prawidłowego palenia w piecu.
6. Dalsze kontrole.

