Instytut
na rzecz Ekorozwoju

Fundacja
Pole Dialogu

Prezydent Miasta
Starogard Gdański

zapraszają

na

WYSŁUCHANIE PUBLICZNE
czyli
spotkanie mieszkańców dotyczące radzenia sobie z problemem
tzw. „niskiej emisji” w mieście Starogard Gdański
w dniu 16 czerwca 2015 r. o godzinie 18.00
w Starogardzkim Centrum Kultury
W PROGRAMIE:
Otwarcie spotkania z udziałem Prezydenta Miasta
Przedstawienie projektu „Włącz się Kociewie”
Prezentacja rekomendacji społecznych – propozycji działań
wypracowanych przez grupę mieszkańców gminy podczas spotkań
energetycznej narady obywatelskiej
Dyskusja na temat poszczególnych rekomendacji
Głosowanie na najważniejsze rekomendacje
Oficjalne przekazanie rekomendacji na ręce władz miasta
Poczęstunek
Specjalnie dla uczestników spotkania krótki koncert francuskiej piosenki
w wykonaniu: śpiew Elżbieta Piskorska, akompaniament Grzegorz Piskorski.
Zapraszamy!

Sam możesz decydować o swojej gminie!
Podczas wysłuchania publicznego mieszkańcy gminy zaprezentują oddolne rekomendacje
dotyczące ważnych zagadnień i wyzwań związanych z energetyką, a w szczególności z
radzeniem sobie z problemem tzw. „niskiej emisji” w Starogardzie Gdańskim. Lokalna
społeczność będzie mogła się z nimi zapoznać, uzupełnić je oraz wskazać działania
najważniejsze. W taki sposób każdy będzie miał wpływ na ostateczną formę rekomendacji,
które następnie zostaną przekazane na ręce Prezydenta Miasta i Radnych, aby mogły być
uwzględnione w lokalnej polityce energetycznej.
Przygotowane rekomendacje są efektem pracy grupy mieszkańców podczas cyklu czterech
spotkań energetycznej narady obywatelskiej. Narada obywatelska, jako metoda partycypacji
społecznej, daje szansę na zdobycie rzetelnej wiedzy i zabranie głosu w tematach, które
zwykle zarezerwowane są dla ekspertów – w tym wypadku lokalnej polityki energetycznej.
Energetyczne narady obywatelskie są organizowane w ramach projektu „Włącz się Kociewie”
realizowanego w gminie miejskiej Starogard Gdański przez dwie fundacje – Instytut na rzecz
Ekorozwoju i Pole Dialogu.
Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.wlacz-sie.pl

Partnerzy projektu:
Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) jest pozarządową organizacją typu
think-tank, której misją jest budowanie pomostów między ochroną środowiska
a gospodarką i społeczeństwem.
Motto Instytutu brzmi: „W interesie przyszłych pokoleń”.
Fundacja Pole Dialogu (FPD) powstała, by wspierać udział obywateli w życiu
publicznym oraz tworzyć narzędzia rzetelnych konsultacji społecznych.
Wykorzystuje wiedzę akademicką dla dobra obywateli, społeczeństwa i jego
instytucji.

Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.

Skróty rekomendacji
opracowanych przez mieszkańców gminy miejskiej STAROGARD GDAŃSKI
1. Promowanie ruchu pieszego i rowerowego w mieście w celu ograniczenia emisji
z transportu. Tworzenie ścieżek rowerowych i zielonych przestrzeni publicznych,
modernizacja i przedłużanie chodników, akcje edukacyjne dla mieszkańców, głównie
kierowców, estetyzacja ciągów pieszych i budowa systemu wypożyczalni i parkingów
rowerowych.
2. Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców i zwiększenie ich wiedzy na
temat sposobów ograniczania niskiej emisji poprzez opracowanie programu edukacyjnego
dla dzieci i dorosłych mieszkańców z podziałem na grupy zawodowe z naciskiem
na popularyzowanie energooszczędnego i pasywnego budownictwa wśród inwestorów
i wykonawców. Zachęcanie mieszkańców do inicjatyw sąsiedzkich oraz organizacja masowych
imprez takich jak targi, festyny, spotkania z ekspertami, warsztaty, konkursy.
3. Rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta w celu zmniejszenia tzw. niskiej emisji.
Maksymalizacja dostępu do sieci ciepłowniczej powinna być priorytetem dla miasta.
Spowoduje to likwidację niskiej emisji, obniżkę cen energii cieplnej, poprawę zdrowia
publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców.
4. Motywowanie do działań obniżających tzw. „niska emisję” w celu poprawy jakości
powietrza. Tworzenie tzw. banków energii dla najuboższych mieszkańców, wprowadzenie
talonów na ogrzewanie i preferencyjnych warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej
dla najuboższych, by wyeliminować spalanie odpadów. Edukacja o skutkach niskiej emisji.
5. Zbudowanie lokalnej tożsamości i stworzenie atmosfery, w której mieszkańcy czują,
że miasto jest ich wspólnym domem. Uruchomienie zasobów i energii lokalnej społeczności.
Integracja mieszkańców i usprawnienie komunikacji między Urzędem Miasta a obywatelami.
6. Ograniczenie uciążliwości w ruchu drogowym w mieście. Zmniejszenie zanieczyszczenia
powietrza w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez budowę
obwodnicy miasta, modernizację lokalnych dróg żużlowych, budowę węzła przesiadkowego
i parkingów rowerowych oraz lokalizowanie stref płatnego parkowania w centrum
Starogardu.
7. Zbudowanie w mieście spójnej polityki przestrzennej z naciskiem na rozwój terenów
zielonych. Opanowanie chaosu inwestycyjnego w drodze zbudowania zespołu specjalistów
oraz opracowanie wytycznych do realizacji i kontroli inwestycji.

Szczegółowe rekomendacje można znaleźć na stronie projektu:
www.wlacz-sie.pl

Serdecznie zapraszamy do dyskusji!

