
Zapylenie powietrza w Polsce 
wiąże się ściśle ze spalaniem 

węgla kamiennego

Analiza stanu powietrza w Jaworzynie Śląskiej oraz 
kształtowanie świadomości ekologicznej jej mieszkańców
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Środowisko przyrodnicze składa się 
z elementów abiotycznych, takich jak podłoże 
skalne (litosfera), ukształtowanie powierzchni 
(morfologia), zasoby wodne (hydrosfera) oraz 
otaczająca Ziemię powłoka gazowa 
(atmosfera), a także z elementów 
biotycznych, czyli świata roślin (flory) i świata 
zwierząt (fauny), zaś elementem 
przejściowym jest gleba (pedosfera). 
[K. Małachowski (red.), 2012, str.9]

Nieodłącznym elementem środowiska 
przyrodniczego jest powłoka gazowa, która 
otacza kulę ziemską - atmosfera (gr. atmos: 
para, wyziew; sphaira: kula). Jest ona 
układem dynamicznym. Najniżej położoną 
warstwą jest troposfera, w której zachodzi 
ciągłe przemieszczanie mas powietrza. 
[J. Wójcik, 2020, str. 206]

Środowisko przyrodnicze, spojrzenie na atmosferę
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Atmosfera składa się z mieszaniny gazów - powietrza, w skład którego wchodzą także różne 
substancje w stanie lotnym oraz stałym. Głównymi składnikami suchego i czystego powietrza 
przy powierzchni Ziemi są:
• azot (78,08%)
• tlen (20,95%)
• argon (0,93%)
• CO2 (około 0,03%)

Azot, tlen, argon i CO2 stanowią 99,9% objętości atmosfery, więc są nazywane pierwszorzędnymi. 

Natomiast jej składnikami drugorzędnymi są m.in. neon, wodór, hel, ksenon, krypton, radon oraz CH4, O3, 

N2O i CO.

Materię atmosfery tworzą składniki i domieszki. Pierwsze z nich to wymienione wyżej gazy, 

a domieszki (pochodzące ze źródeł naturalnych i antropogenicznych) to para wodna, NH3, SO2, H2S, pyły, 
różne aerozole itp. [J. Wójcik, 2020, str. 207/208]
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Znaczenie atmosfery wynika z jej 

warstwowej budowy i składu, dzięki tym 
dwóm czynnikom chroni organizmy żywe 
przed wysokoenergetycznym 
promieniowaniem elektromagnetycznym 
i cząstkami promieniowania kosmicznego. [0]

Jednym z ważniejszych elementów 
usuwającym promieniowanie nadfioletowe 
z promieniowania słonecznego, które dociera 
do Ziemi, jest warstwa ozonowa. [S.E. 
Manahan, 2006, str. 69] W innym razie 
promieniowanie powodowałoby liczne 
przypadki raka skóry, oparzenia czy zmiany 
pigmentacji. [1]

rys. J. Babicki/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
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Wprowadzane do atmosfery zanieczyszczenia sprawiają, że nie pełni ona swoich funkcji 

ochronnych oraz może oddziaływać w sposób niepożądany na środowisko. Takimi zjawiskami są: smog, 

kwaśne opady, efekt cieplarniany czy powiększanie się dziury ozonowej.

O zanieczyszczeniu powietrza mówimy wtedy, gdy stężenie/ilość wprowadzonych substancji 

przekracza ich poziom naturalnego występowania oraz przyjęte normy dla danej substancji w czystym 

powietrzu. Zanieczyszczenie jest także, gdy obecna w powietrzu substancja jest szkodliwa dla organizmów 

żywych lub powoduje negatywne zmiany środowiskowe.

Zanieczyszczenia mogą być pochodzenia naturalnego lub antropogenicznego.

ZANIECZYSZCZENIA

NATURALNE:
• erupcje wulkanów
• pożary lasów, sawann, stepów
• wyładowania atmosferyczne
• gejzery
• rozkład substancji organicznych

ANTROPOGENICZNE:
• gospodarka komunalno-bytowa
• energetyka zawodowa
• transport i komunikacja
• przemysł
• rolnictwo

Zanieczyszczenia powietrza
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Substancjami zanieczyszczającymi powietrze są m.in.:

• gazy – przede wszystkim związki chemiczne takie jak SO2, CO, CO2, NOX

• metale ciężkie (m.in. arsen, cynk, kadm, ołów, rtęć) 

• pyły i inne ciała stałe (np. kurz, dym, popioły, sadza, pyłki i zarodniki roślin, drobnoustroje, bakterie, 

pył kosmiczny, itp.) [J. Wójcik, 2020, str. 225]

Pyły są tworzone przez cząsteczki stałe o średnicy 0,001-100 μm i można je podzielić ze 

względu na wielkość [J. Wójcik, 2020, str. 227-228]:

PYŁY:

PYŁ OPADOWY
o średnicy 35-100 μm opada 
stosunkowo szybko na ziemię 

PYŁ ZAWIESZONY
o średnicy 0,1-35 μm długo 

unosi się w powietrzu

PYŁ o średnicy mniejszej niż 

0,1 μm nie opada na ziemię
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Przy badaniach oddziaływania pyłu 
zawieszonego na organizm człowieka również 
wykorzystuje się podział ze względu na wielkość 
cząstek, które go tworzą. Jest to spowodowane tym, że 
w różny sposób mogą one przenikać w głąb jego 
organizmu oraz prowadzić do innych jego uszkodzeń. 
Najczęściej wyróżnianymi grupami pod względem 
wielkości są:

• PM10 – o średnicy poniżej 10 μm 

o jest szkodliwy najbardziej ze względu na  wysoką 
zawartość takich elementów jak benzopireny, 
furany, dioksyny 

• PM2,5 (pył drobny) – o średnicy poniżej 2,5 μm 

o podrażnia drogi oddechowe i przenika do płuc, 
powoduje interakcje fizyczne i chemiczne 
z tkankami płuc, wywołując ich podrażnienia lub 
uszkodzenia

• PM1 (pył submikronowy) – o średnicy poniżej 1 μm

o może wniknąć nawet do pęcherzyków płucnych, 
a z nich wprost do krwioobiegu [2]
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https://www.gios.gov.pl/images/aktualnosci/Pyly_drobne_w_atmosferze.Kompendium_wiedzy.pdf


W zależności od pochodzenia pył może mieć różną zawartość 
pierwiastków i substancji, które negatywnie oddziałują na środowisko 
przyrodnicze. Przykładem mogą być obecne w pyle metale ciężkie, m.in.:

• ołów (Pb)

• arsen (As)

• kadm (Cd)

• nikiel (Ni)

• rtęć (Hg)

• arsen (As)

• cynk (Zn) [J. Wójcik, 2020, str. 228]

Metale ciężkie są szczególnie niebezpieczne dla człowieka, ponieważ mają zdolność akumulacji 

w organizmie, a ich sole i tlenki mogą wywoływać choroby układów: krążenia i nerwowego, a także 

prowadzić do raka. [3]

Toksycznym związkiem chemicznym, który również znajduje się w pyle zawieszonym, jest 

benzo(a)piren. Powstaje on w wyniku niepełnego spalania materii organicznej. Jest zaliczany do 

substancji rakotwórczych, ponieważ jego metabolity epoksydowe diolu reagują z DNA, powodując 

mutacje. [4]  
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Pył zawieszony jest ściśle powiązany z chorobami układu krążenia i układu oddechowego 
człowieka. Według licznych badań krótkotrwałe narażenie na duże stężenia pyłu zawieszonego 
powoduje gwałtowną i ostrą reakcję organizmu najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa, zaś 
długotrwała ekspozycja na stosunkowo niskie stężenia pyłu wiąże się z występowaniem skutków 
chorób przewlekłych. 

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem IARC (ang. International Agency for 
Research on Cancer) zaliczyła narażenie na zanieczyszczone powietrze ogółem, a pył zawieszony 
jako osobny czynnik do 1. grupy substancji rakotwórczych dla człowieka, wskazując głównie na 
nowotwór płuc. W tej samej grupie znalazły się metale ciężkie i benzo(a)piren zawarte w pyle 
zawieszonym.

Według informacji podawanych przez WHO (ang. World Health Organization) choroby 
powiązane z zapyleniem powietrza to nie tylko zaburzenia w układzie oddechowym, układzie 
krążenia czy zmiany nowotworowe, ale również „spowolnienie rozwoju płodu i ryzyko 
przedwczesnego porodu oraz wiele konsekwencji zdrowotnych w dorosłym życiu (m.in. chorób 
układu nerwowego, alergii, astmy oraz cukrzycy) u dzieci narażonych na pył zawieszony i jego 
toksyczny skład w okresie prenatalnym oraz w okresie okołoporodowym.” [2] 

Odziaływanie zapylenia powietrza na organizm człowieka 
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Jak podaje ScienceDirect w artykule Numerical analysis of factors, pace and intensity of 
the corona virus (COVID-19) epidemic in Poland, jednym ze skutków wysokiego poziomu 
zanieczyszczeń powietrza, według badań udostępnionych 29 marca br., jest cięższy przebieg 
choroby wywołanej wirusem COVID-19 oraz większa śmiertelność. W badaniach były wzięte pod 
uwagę także inne czynniki, takie jak gęstość zaludnienia, wiek społeczeństwa, odległość od 
lądowych przejść granicznych, atrakcyjność turystyczna, procent społeczeństwa pracujący w 
przemyśle oraz dostęp do pomocy medycznej. Jednak to właśnie stężenie zanieczyszczeń w 
postaci pyłu PM2,5 miało najbardziej widoczny związek z przebiegiem pandemii COVID-19. [5]

Numerical analysis of factors, pace and intensity of the corona virus (COVID-19) epidemic in Poland
(Analiza numeryczna czynników, tempa i nasilenia epidemii wirusa koronowego (COVID-19) 

w Polsce)

10

Artykuł:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574954121000753


Pyły zawieszone w powietrzu 
tworzą aerozol atmosferyczny, który 
rozprasza i absorbuje promieniowanie 
słoneczne, w ten sposób zmniejszając ilość 
energii docierającej do powierzchni Ziemi. 
Powoduje to mniejsze temperatury 
powietrza na obszarach, gdzie jest duże 
zapylenie powietrza w porównaniu do 
sytuacji bez aerozoli. Taki stan rzeczy ma 
miejsce, gdy brana pod uwagę powierzchnia 
ma niskie zdolności odbijania promieni, 
jednak jest jeszcze druga możliwość. Gdy 
dana powierzchnia ma duże zdolności 
odbijania promieni (np. warstwa śniegu), to 
aerozol obecny w powietrzu zmniejsza ilość 
promieniowania ziemskiego prowadząc tym 
samym do podwyższenia temperatury 
powietrza. [2]
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Oddziaływanie zapylenia powietrza na klimat

Rysunek przedstawia sytuację bez aerozolu atmosferycznego.

https://www.gios.gov.pl/images/aktualnosci/Pyly_drobne_w_atmosferze.Kompendium_wiedzy.pdf


Pyły podlegające procesowi depozycji mają największy wpływ na ekosystemy:  

• Pył, który dostaje się do aparatów szparkowych roślin może powodować ich zatykanie, co może 
mieć wpływ na zachodzenie fotosyntezy i innych procesów metabolicznych. Bądź właśnie przez 
nie dostawać się do wnętrza tkanek roślin i powodować wzrost temperatury liści oraz zmianę ilości 
chlorofilu i składników mineralnych w liściach.

• Pyły oraz inne zanieczyszczenia powietrza to czynniki zwiększające podatność roślin na choroby  
grzybowe, wirusowe, patogeny i szkodniki poprzez zmniejszanie ich odporności.

• Pyły wpływają głównie na wzrost liczebności bakterii i grzybów biorących udział w obiegu 
składników odżywczych oraz pobieraniu składników pokarmowych przez rośliny. 

• Zmniejszanie zakwaszenia gleby, w wyniku depozycji kationów zasadowych zawartych w pyle, 
wpływa na konieczność zmian gatunkowych roślin. Przykładem może być zanikanie wrzosowisk, 
które wymagają niskich wartości pH (3-4), co pośrednio wpływa również na zwierzęta 
zamieszkujące tereny wrzosowisk.

• Metale ciężkie (zawarte w deponowanych pyłach) akumulują się w osadach dennych i 
organizmach żywych, dostając się do łańcucha pokarmowego, a ich stężenie wzrasta wraz z 
przejściem na wyższy poziom troficzny. [2]
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Obszar Gminy Jaworzyna 

Śląska położony jest w środkowej części 

Przedgórza Sudeckiego, pomiędzy 

masywem Ślęży na wschodzie, a 

krawędzią w środkowej części Sudetów 

na południowym zachodzie i Równiną 
Świdnicką na południu.

Geologicznie rejon Jaworzyny 

Śląskiej leży w obrębie tak zwanego 

bloku przedsudeckiego składającego się 
z trzech elementów strukturalnych:

•południowo-wschodniego (fragment gór 

prekambryjskich)

•północno-imbramowickiego

(zbudowany z zieleńców i amfibolitów)

•środkowego (stanowi go granitowy 

masyw Strzegom-Sobótka, wykształcony 

w hercyńskim okresie górotwórczym). [6]

Gmina 

Jaworzyna 

Śląska

Gmina 

Świdnica

Miasto 

Świdnica

Gmina 

MarcinowiceMiasto 

Świebodzice

Gmina 

Strzegom
Gmina 

ŻarówGmina 

Dobromierz

Gmina Jaworzyna Śląska - jak tu jest?
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Jednymi z największych miast Dolnego Śląska są Wrocław i Legnica, od których 

Jaworzyna Śląska w linii prostej jest oddalona kolejno 45 km i 37 km. Natomiast sama 

gmina należy do Aglomeracji Wałbrzyskiej (od Wałbrzycha jest oddalona o 20 km) oraz 

Powiatu Świdnickiego (odległość od Świdnicy to niespełna 9 km).*

*pomiary dokonane przy użyciu strony internetowej https://jaworzynaslaska.e-mapa.net/
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Gmina Jaworzyna Śląska to gmina 

miejsko-wiejska, składa się z trzynastu 

miejscowości:

• Jaworzyna Śląska 

• Bagieniec

• Bolesławice

• Czechy

• Milikowice 

• Nowice

• Nowy Jaworów 

• Pasieczna 

• Pastuchów

• Piotrowice Świdnickie 

• Stary Jaworów 

• Tomkowa 

• Witków

Według danych na 3.06.2004 gmina 

liczyła 10 442, a z tego 5 320 osób mieszkało w 

samej Jaworzynie Śląskiej. 
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piece kaflowe
50%

inne piece 
węglowe 

34%

ogrzewanie 
gazowe

15%

ogrzewanie 
elektryczne

1%

Wykres wykonany na podstawie danych 

udostępnionych przez Urząd Miejski 

Jaworzyny Śląskiej przedstawia sposoby 

ogrzewania w mieszkaniach komunalnych. Na 

235 sprawdzonych przeze mnie lokali 197 jest 

ogrzewanych przy użyciu pieców, a 118 z nich 

to piece kaflowe. Tylko 2 mieszkania są 

ogrzewane z wykorzystaniem grzejników 

elektrycznych, natomiast pozostałe 36 lokali 

ma zainstalowane ogrzewanie gazowe.

We wskazanych mieszkaniach piece 

najczęściej opalane są niskiej jakości węglem 

kamiennym, a niejednokrotnie zdarza się, że 

są tam palone także odpady. Wskazuje to na 

wysoki poziom emisji niskiej.
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Jaworzyna Śląska – źródła zanieczyszczeń i stan powietrza



Jak wynika z raportów przedstawianych na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu, głównym źródłem zanieczyszczeń na Dolnym Śląsku jest gospodarka 

komunalno-bytowa. To prowadzi do stwierdzenia, że zapylenie powietrza w największym stopniu 

jest spowodowane właśnie tym, co jest spalane w domowych piecach. Bardzo często jest to niskiej 

jakości węgiel kamienny, a nawet odpady, a wszystko z chęci oszczędności. [7]
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https://www.wroclaw.pios.gov.pl/pliki/powietrze/ocena_roczna_2019.pdf


Innym źródłem informacji na
temat sposobów ogrzewania w naszej
gminie są dane Zakładu Usług
Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej, 
który oferuje zarządzanie wspólnotami
mieszkaniowymi. Na 106 wspólnot
nadzorowanych przez ZUK tylko 41 
(39%) ma podłączenie do gazu
ziemnego, co często nie oznacza, że w 
danym budynku wszystkie mieszkania
korzystają z tego rodzaju ogrzewania.
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mieszkania 
wielorodzinne 

1%

mieszkania 
jednorodzinne 

6% usługowe
3%

komunikacyjne
3%

zieleni i wód
10%

użytkowania 
rolniczego

74%

Dane na rok 2019 przedstawiają 

przeznaczenie powierzchni pod określone 

funkcje w skali terenów całej Gminy 

Jaworzyna Śląska. Jak wynika z wykresu 

jest to gmina rolnicza o słabym zalesieniu, 

dlatego tak ważne jest utrzymywanie 

obecnych terenów zielonych w dobrej 

kondycji.

W związku z tym w gminie 

podjęte działania doprowadziły do 

powstania pomników przyrody ożywionej:

• Jaworzyna Śląska – aleja kasztanowa

• Nowy Jaworów – aleja lipowa

• Stary Jaworów – aleja 

robiniowo-kasztanowa 

• Bagieniec – trzy stare dęby

• Milikowice – dąb oraz dwa parki 

zabytkowe o powierzchni 6,3 ha

• Nowice – dąb szypułkowy [6]

19

http://www.bip.jaworzyna.net/strony/prawo_lokalne_os.htm


Jednak ilość pomników przyrody w stosunku do 
prowadzonej aktualnie w Jaworzynie Śląskiej wycinki 
drzew z lasu jest znikoma. W tej sprawie grupa 
mieszkańców złożyła wniosek do przygotowanego planu 
urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Świdnica na lata 2021-
2030.

Nadleśnictwo Świdnica zapewnia, że działania są 

przemyślane i kierowane są głównie porządkowaniem kompleksu 

leśnego po wichurze, która miała miejsce 5 września 2020 roku. 

W swojej wypowiedzi nadleśniczy Roman Bereźnicki mówi także 

o odnowie na powierzchni 1,10 ha w 2021 roku. [8]

“Postulujemy aby prowadzenie cięć rębnych i trzebieży w tych 

fragmentach lasu powinno zostać zaniechane, a wykonywane 

wyjątkowo tylko w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub w 

sytuacjach nadzwyczajnych. Ma to istotne znaczenie w kontekście 

planowanych rębni (PUL 2021-30), które przewidują pozyskanie 

niemalże trzykrotnie więcej drzewa niż w poprzednim, 

zakończonym w 2020 roku planie. Nawałnica która przeszła przez 

Gminę Jaworzyna Śląska dnia 5 września 2020 roku wyrządziła 

spore szkody w drzewostanie. Dlatego też powyższy postulat 

dotyczący zaniechania rębni na tych obszarach wydaje się jak 

najbardziej uzasadniony. Ponadto uważamy, że dalsze wycinki 

drzew będą agresywną ingerencją w tamtejszą faunę i florę” –
podkreślili autorzy wniosku.
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https://swidnica24.pl/2021/04/chca-ocalic-las-przed-wycinka-w-jego-obronie-staneli-mieszkancy-i-radni/


Lasy tworzą nie tylko oddzielne 
ekosystemy, w których żyją charakterystyczne 
gatunki zwierząt i roślin, ale również pełnią ważną 
rolę w oczyszczaniu powietrza. Liście drzew 
działają jak naturalne filtry. Pochłaniają one wraz z 
powietrzem zawieszone w nim pyły i związki 
chemiczne lub absorbują je na powierzchni liści. 

Drzewa na obszarach miast mogą 
zredukować zapylenie o 75%, jeśli będzie ich 
wystarczająca ilość, dlatego tak ważne jest 
utrzymywanie terenów zielonych szczególnie w 
miastach o wysokim poziomie zanieczyszczenia 
powietrza czy o małym zalesieniu.  

Dodatkowo wykorzystują one w procesie 
fotosyntezy dwutlenek węgla, który jest gazem 
cieplarnianym, a w zamian produkują tlen. 

Warto zauważyć, że jedno niewielkie 
drzewo wytwarza rocznie około 118 kg tlenu, 
natomiast jeden dorosły człowiek w tym samym 
czasie zużywa około 176 kg tlenu. [9]
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Jaworzyna Śląska jest znana jako miasto kolei. Mieści się tutaj Muzeum
Kolejnictwa na Śląsku, w którym znajduje się wiele sprawnych maszyn. Atrakcją turystyczną
szczególnie w okresie wakacyjnym są przejazdy zabytkowymi, czynnymi lokomotywami
spalinowymi. Jednak ze względu na panującą pandemię COVID-19 w roku 2020 
zorganizowano niewiele takich przejazdów. Lokomotywa przejechała około 500 km według
informacji uzyskanych w muzeum. Na przejechanej trasie maszyna zużyła blisko
60 ton węgla kamiennego. Natomiast w latach przed pandemią pociągi retro przejeżdżały
nawet do 4000 km. 
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Innym źródłem zanieczyszczeń
powietrza są pożary sadzy, które są
konsekwencją zaniedbania czyszczenia
przewodu kominowego, ale również
używania słabej jakości paliwa – węgla
kamiennego, wilgotnego drewna oraz
spalanie odpadów. 

Pożarowi sadzy towarzyszy głośny 
szum spowodowany gwałtowną reakcją 
spalania, a wydobywający się z komina ogień 
z iskrami oraz czarny dym zagrażają nie tylko 
pożarem całego budynku, ale też zatruciem 
jego mieszkańców. [10]

W gminie Jaworzyna Śląska 
w 2020 roku zgłoszonych pożarów sadzy w 
kominie, w której interweniowała lokalna 
Ochotnicza Straż Pożarna było 15. W skali 
całkowitej ilości wyjazdów do pożaru (47) jest 
to 32%. Większość z nich miało miejsce 
w tzw. sezonie grzewczym. 
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Działania podejmowane przez władze
gminy Jaworzyna Śląska skupiają się przede
wszystkim na zapewnianiu mieszkańcom ciągłej
możliwości korzystania z funduszów na wymianę
pieców. W 2020 roku 123 wnioskodawców
otrzymało dofinansowanie w ramach projektu pod 
nazwą „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła
w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie
gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Z informacji
uzyskanych w Urzędzie Miejskim wynika, że na
terenie miejskim była to wymiana głównie na
ogrzewanie gazowe, natomiast na obszarach
wiejskich tzw. „kopciuchy” były zastępowane
piecami opalanymi pelletem. W roku 2021 gmina
zgłosiła się do programu „Czyste Powietrze”, a 
pracownicy Urzędu Miejskiego zapewniają, że
wokół tego projektu jest duże zainteresowanie
mieszkańców.
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Działania podejmowane na terenie Jaworzyny Śląskiej 



Jednym z działań w zakresie 

monitorowania stanu powietrza na terenie 

gminy było zamontowanie czujnika jakości 

powietrza na dachu budynku Szkoły 

Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej, przy ulicy 

Jana Pawła II. Od marca każda 

zainteresowana osoba może sprawdzić 

aktualne zapylenie powietrza, a także 

temperaturę, ciśnienie atmosferyczne oraz 

wilgotność na platformie Airly.org na stronie 

internetowej jaworzynka.info.

Dzięki temu gmina może prowadzić 

własne statystyki, ponieważ wcześniej 

najbliższy czujnik jakości powietrza, na 

podstawie którego wnioskowano podobny stan 

w Jaworzynie, był umiejscowiony w Świdnicy, 

przy ul. Folwarcznej.  
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Innym sukcesywnie usuwanym źródłem zapylenia powietrza jest azbest obecny
na dachach budynków. Władze gminy co roku oferują bezpłatne usunięcie i utylizację
azbestu, zaś właściciel budynku ponosi jedynie koszt nowego pokrycia dachu. W 2020 
roku z terenu gminy zebrano 67,84 Mg, natomiast w latach 2018-2019 łącznie usunięto
222,508 Mg azbestu.
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Władze gminy prowadzą również 

działania podnoszące świadomość 

mieszkańców w zakresie potrzeb i możliwości 

ochrony powietrza, w tym oszczędności energii 

i stosowania odnawialnych źródeł energii oraz 

szkodliwości spalania odpadów w 

gospodarstwach domowych. W Urzędzie 

Miejskim dostępne są ulotki informacyjne. 

Rozwieszane są także plakaty (zarówno na 

terenie miasta Jaworzyna Śl. jak i na terenach 

wiejskich). Na stronie internetowej 

jaworzyna.net pojawiają się informacje 

dotyczące zakazu spalania odpadów, 

dostępnych funduszy oraz rozliczeń 

z ubiegłorocznych projektów wymiany 

ogrzewania. 
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Działania poszerzające 
wiedzę ekologiczną są także 
podejmowane w szkołach 
i przedszkolach,  najczęściej są to 
organizowane zajęcia tematyczne 
oraz konkursy szkolne w Dzień Ziemi 
(22.04), ale również akcje takie jak 
„Sprzątanie świata” czy wycieczki 
edukacyjne. Na początku roku 
szkolnego 2020/2021 uczniowie 
dwóch klas Szkoły Podstawowej 
w Jaworzynie Śląskiej odwiedzili  
Centrum Edukacji Ekologicznej 
„Salamandra” w Myśliborzu, gdzie 
mieli zorganizowane zajęcia 
w terenie. Realizowanym projektem 
w Szkole Podstawowej są 
„Ekomaniacy”, dzieci i młodzież 
w ramach różnych konkursów 
i zadań aktywnie poszerzają swoją 
wiedzę i zaczynają wykształcać 
własne poglądy. [11]
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Myślę, że ważne jest zwiększanie świadomości 

społeczeństwa, ponieważ nawet przy wsparciu finansowym to właśnie 
stan wiedzy i prezentowane stanowisko w sprawie ekologii sprawia, 
że ludzie chcą korzystać z funduszy oferowanych przez gminę czy 
państwo.

Moją propozycją jest stworzenie tablic edukacyjnych o 
tematyce proekologicznej, które można umieścić w okolicach szkół, 
placów zabaw, Urzędu Miejskiego czy innych miejscach w gminie, 
które są często odwiedzane przez mieszkańców. Projekty powinny 
być wykonane właśnie przez mieszkańców, może być to 
zorganizowane w formie konkursu plastycznego w różnych 
kategoriach wiekowych (dzieci w wieku przedszkolnym, klasy 1-3, 4-6 
oraz 7-8 szkoły podstawowej oraz dorośli), którego tematem byłyby 
nakazy i zakazy ekologiczne. Dodatkowo, jeżeli prac byłoby 
wystarczająco dużo można zrobić nawet kilka projektów takich tablic. 
Jestem pewna, że szczególnie młodsi uczestniczy tego 
przedsięwzięcia, gdy zobaczą swoją pracę na takiej tablicy, będą 
chcieli się pochwalić tym przed swoją rodziną czy znajomymi. Tego 
typu projekt nie tylko angażuje większą grupę osób uświadamiając im
cel działania, ale również pozostawia widoczny ślad.   

Moja propozycja działań
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Drugą propozycją jest zorganizowanie 
spotkań, na początku których osoba zaznajomiona 
z ochroną środowiska i funduszami na wymianę 
ogrzewania na proekologiczne przedstawi 
korzyści płynące z wymiany pieca opalanego 
węglem kamiennym i możliwe środki finansowe do 
zdobycia. A w drugiej części spotkania osoby, 
które w ubiegłych latach zmieniły swoje 
ogrzewanie ze „starego kopciucha” na inne, 
bardziej ekologiczne opiszą swoje doświadczenia. 
Aby to właśnie te osoby wypowiedziały się czy są 
zadowolone ze zmian, jak zmieniły się ich wydatki 
na ogrzewanie, powiedziały o sprawach 
związanych z samym remontem, który był 
konieczny w związku z tymi działaniami. To byłby 
sposób na poszerzenie swojej wiedzy, ale również 
na wymianę poglądów i doświadczeń. Może mieć 
to duże znaczenie dla ludzi, którzy nie są 
nastawieni przychylnie do urzędników lub wahają 
się w podjęciu decyzji. Rozmowa ze znajomą 
osobą jest bardziej wiarygodna, a temat 
ogrzewania raczej nie jest wątkiem poruszanym 
przy przypadkowym spotkaniu czy jakiejś 
uroczystości. 
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