Niskoemisyjna wizja przyszłości Sosnowca
Miasto Sosnowiec położone jest w południowej Polsce, w sercu największej aglomeracji
w Polsce - GZM (Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia). Liczy ok. 190 tys. mieszkańców i jest
jednym z największych miast w kraju. W związku z zaprzestaniem eksploatacji kopalń
i likwidacją innych dużych zakładów przemysłowych, w strukturze gospodarczej miasta
dominują małe i średnie przedsiębiorstwa działające zarówno w branży przemysłowej, jak
i usługowo-handlowej.
Jednym z większych wyzwań dla miasta jest
adaptacja do zmian klimatu oraz zaangażowanie
mieszkańców i innych interesariuszy w działania
zapobiegające ich negatywnym skutkom. Wizja
rozwoju miasta opisuje Sosnowiec jako miasto
zarządzane w sposób zrównoważony i przyjazny
dla środowiska, mieszkańców i przedsiębiorców.
Władze samorządowe rozumieją konieczność
transformacji lokalnej gospodarki w kierunku
niskoemisyjnym oraz poprawy warunków życia
mieszkańców Sosnowca. Szczególną wagę
przywiązują do takich kwestii jak: poprawa jakości powietrza, rozwój niskoemisyjnych źródeł
energii, poprawa efektywności energetycznej, rozwój i wykorzystanie technologii
niskoemisyjnych, zapobieganie powstawaniu odpadów i poprawa efektywności
gospodarowania odpadami, promowanie nowych wzorców konsumpcji oraz podnoszenie
świadomości społecznej w zakresie wpływu ich codziennych działań na stan zdrowia
i środowisko, w którym żyją.
W związku z tym, miasto Sosnowiec postrzega budowę „Pszczelej Ścieżki” jako szansę na
promowanie ekologicznych zachowań wśród swoich mieszkańców i zachęcanie ich do
podejmowania indywidualnych wysiłków w celu budowania zielonego i zrównoważonego
miasta. Pomimo przemysłowego dziedzictwa
Sosnowca, w mieście znaleźć można wiele miejsc
nadających się do rozwijania miejskiego
pszczelarstwa.
Niezwykle
istotne
jest
wprowadzenie
rozwiązań
wspierających
pszczelarzy oraz zbudowanie sprawnej sieci
lokalnych interesariuszy. W ostatnim czasie Pałac
Schoena Muzeum w Sosnowcu i Teatr Zagłębia
umieściły w swoich siedzibach pierwsze ule,
rozpoczęły hodowlę pszczół oraz zorganizowały
warsztaty pszczelarskie dla dzieci, aby zapoznawać
je z fascynującym światem pszczół i ich znaczeniem
dla ekosystemu. Nowo utworzone parki, tereny

zielone i łąki oraz te istniejące, które zostały niedawno zrewitalizowane, stwarzają doskonałe
warunki do ponownego wprowadzenia pszczelarstwa do Sosnowca.
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