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1. Wprowadzenie  

     W niniejszym opracowaniu pragniemy przybliżyć jeden z najważniejszych 

globalnych problemów współczesnego świata, jakim są zmiany klimatu, który w 

skali lokalnej dotyczy pogranicza brandenbursko-polskiego. Nie tracąc z oczu 

ogólnoświatowego wymiaru tego zjawiska, chcemy zachęcić lokalne samorządy 

do podjęcia wysiłku na rzecz ochrony klimatu.  

Wzrost koncentracji gazów cieplarnianych, zmiany średniej temperatury na 

świecie, klimatyczne negocjacje międzynarodowe są ważne. Jednak z 

perspektywy wsi, małych czy dużych miast, nie mówiąc o gospodarstwach 

domowych czy małych i średnich przedsiębiorstwach, kwestie te wydają się 

bardzo odległe oraz nieprzystające do codziennych problemów mieszkańców i 

władz małych ojczyzn. Pamiętajmy jednak, że to, co dotyczy problemów 

globalnych, wynika z decyzji podejmowanych na różnych poziomach, w tym 

także na poziomie lokalnym. 

 

Wybory dokonywane przez nas w codziennym życiu mają w ujęciu 

skumulowanym istotny wpływ na wielkość emisji gazów cieplarnianych w skali 

globalnej. To, jak mieszkamy, jak użytkujemy energię w domu, w biurze czy 

przedsiębiorstwie, jakich dokonujemy wyborów jako konsumenci czy 

przedsiębiorcy, jaki wybieramy sposób przemieszczania się, jak spędzamy czas 

wolny, czy wypoczywamy, nie jest obojętne dla zmian klimatu. Chodzi o naszą 

planetę i nasze pogranicze polsko-niemieckie!  
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Kluczowe przesłanie, które chcemy zawrzeć w opracowaniu, to pokazanie, jakie 

niosą ze sobą działania służące ochronie klimatu, oraz pozwalające przystosować 

się do niekorzystnych jego zmian. Podjęcie działań, które będą prowadzić do 

budowania lokalnej gospodarki, tworzenia miejsc pracy, a także kształtowania 

warunków do bezpiecznego i godziwego życia.  

Postrzegając problematykę ochrony klimatu znacznie szerzej niż tylko jako 

kwestię ekologii, pokazujemy cały pakiet działań, które powinny stanowić ważny 

element strategii rozwoju gminy. 

2. Zmiany klimatu 

Klimat Ziemi, tak jak i cała planeta, ulega nieustannym zmianom. Zmiany te mają 

różne przyczyny i dotyczą różnych okresów czasowych: od cyklu rocznego, 

wynikającego z ruchu Ziemi wokół Słońca, przez cykle kilkuletnie, do cykli 

trwających setki milionów lat. Jedną z przyczyn zmian warunków klimatycznych 

jest zmiana składu chemicznego atmosfery. Ważną rolę wśród gazów 

wchodzących w skład atmosfery odgrywają tzw. gazy cieplarniane. Powodują 

efekt cieplarniany, który jest zjawiskiem naturalnym. Zjawisko to polega na tym, 

że gazy cieplarniane przepuszczają w całości słoneczne promieniowanie 

krótkofalowe, które dochodzi do Ziemi i ją ogrzewa. Długofalowe 

promieniowanie cieplne, emitowane następnie z powierzchni Ziemi, pochłaniane 

jest przez te gazy, które częściowo reemitują je ku powierzchni naszej planety, 

dodatkowo ją ogrzewając; reszta tego promieniowania uchodzi w kosmos.  
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Mechanizm efektu cieplarnianego 

Dzięki obecności w atmosferze gazów cieplarnianych średnia globalna 

temperatura powietrza panująca przy powierzchni Ziemi wynosi około +15ºC, co 

umożliwia istnienie i rozwijanie się życia. Gdyby gazów cieplarnianych nie było, 

temperatura ta byłaby o ponad 30ºC niższa i wynosiłaby około –18ºC. Koniec XX 

i początek XXI wieku to najcieplejszy okres w ostatnim tysiącleciu historii Ziemi. 

Przez ostatnie 100 lat średnia temperatura Ziemi wzrosła o 0,8ºC, a w Europie 

o 0,95ºC. Zdaniem klimatologów z Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian 

Klimatu, taki wzrost jest znacznie szybszy niż zmiany temperatury Ziemi 

wywołane czynnikami naturalnymi, np. aktywnością słońca. Dlatego twierdzą 

oni, że jest to jeden z ważnych dowodów wskazujących na rolę działalności 

człowieka w wywoływaniu wzrostu globalnego ocieplenia.  

 

3. Skutki zmian klimatu 

Ponieważ efekt cieplarniany jest zjawiskiem naturalnym, dzięki któremu 

możliwe jest życie organiczne na naszej planecie, można zadać pytanie, po co 

się tym w ogóle zajmować? Po co podejmować działania na rzecz redukcji 
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emisji gazów cieplarnianych, ograniczać dotychczasowy model rozwoju i 

konsumpcji, modernizować systemy energetyczne? 

Odpowiedź jest prosta. Stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze 

warunkuje jej średnią temperaturę. Dalsza emisja tych gazów ze źródeł 

antropogenicznych spowoduje wzrost ich koncentracji, a w rezultacie wzrost 

średniej temperatury Ziemi. Według najlepszych szacunkowych projekcji 

współczesnych, jeżeli nie zostaną podjęte zdecydowane działania, średnia 

globalna temperatura powietrza może do końca tego wieku wzrosnąć o 1,8-

4,0ºC albo o 1,1-6,4ºC. To oznacza, że w atmosferze skumulowana zostanie 

dodatkowa energia cieplna, która zmieni procesy pogodowe na wiele lat – 

zmieni klimat. Skutki tego mogą być bardzo poważne. 

Skutki zmian klimatu globalnego. 

 

 Źródło: J. Cook, Przewodnik naukowy do sceptycyzmu globalnego ocieplenia, grudzień 2010: 

<www.skepticalscience.com> 

W Ministerstwie Środowiska oraz Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

zostały opracowane specjalne modele pozwalające przewidzieć, jak będzie się 

zmieniał klimat w regionie w ciągu najbliższych dziesięcioleci. Modele te są 

zgodne w przewidywaniu, że do 2050 roku możemy się w Polsce i Niemczech 
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spodziewać następujących zjawisk: 

 mniejszej liczby dni w roku z ujemną temperaturą powietrza, a co za tym idzie 

dłuższego okresu wegetacyjnego roślin; 

 większej liczby dni w roku z temperaturą maksymalną wyższą od 25ºC, czyli 

silniejszych tzw. fal upałów; 

 większego chwilowego natężenia opadów, tj. wielkości opadów w ciągu 

jednej doby, a co za tym idzie częstszych podtopień lokalnych; 

 większej prędkości wiatrów i częstszego występowania tornad (trąb 

powietrznych) czy huraganów; 

 dłuższych i silniejszych susz; 

 dalszego podnoszenia się poziomu Morza Bałtyckiego, a tym samym m.in. 

szybszej erozji brzegów morskich.  

 

Podane zjawiska to jedynie najbardziej bezpośrednie, lokalne skutki zmian 

klimatu w Polsce i Niemczech. Jako część globalnej gospodarki i środowiska 

będziemy także odczuwali skutki zmian w krajach znacznie bardziej narażonych 

na ocieplenie klimatu. Najpoważniejszą z nich będą masowe migracje ludności z 

krajów zdegradowanych przez klęski żywiołowe. Raport Sterna zwraca uwagę, że 

brak działań spowoduje, że ok. 200 mln ludzi z powodu suszy lub powodzi zostanie 

tzw. uchodźcami klimatycznymi. 
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Adaptacja do nowych, szybko zmieniających się warunków klimatycznych 

będzie powodowała zmiany w czterech sferach: społecznej, ekologicznej, 

ekonomicznej i infrastrukturalnej. Dzisiejsze normy budowlane będą musiały 

zostać rozszerzone o normy zabezpieczające obiekty (tj. kominy, wieże, mosty 

w sytuacjach rosnącej siły huraganów). Ze względu na wzrost intensywności i 

częstotliwości opadów, przepustowość istniejących systemów kanalizacyjnych 

w miastach odprowadzających wody deszczowe może okazać się 

niewystarczająca i będą one wymagać przebudowywania. Z uwagi na silniejsze 

i częstsze powodzie (zwłaszcza w okresie zimowym i wiosennym) wzrośnie 

również rola zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Upalne lata mogą 

spowodować poważne trudności w zaopatrzeniu miast w wodę, a dodatkowo 

wzrastać będzie zagrożenie pożarowe. Fale ciepła oraz pojawienie się nowych 

chorób spowodują konieczność przygotowania służby zdrowia w taki sposób, 

aby mogła sprostać tym zagrożeniom. Zasadniczych zmian, szkoleń, 

wzmocnienia kadrowego wymagać będą wszelkie służby ratownicze. Koszty z 

tym związane będą wzrastać. 

3.1. Przewidywane konsekwencje zmian klimatu w 

regionie 

 Coraz częściej budynki i budowle są uszkadzane lub niszczone w wyniku 

ekstremalnych zjawisk atmosferycznych.  

 Coraz większa powierzchnia 

pogranicza zagrożona jest suszą, a 

okresy bezdeszczowe są coraz 

dotkliwsze. Większość modeli 

klimatycznych wskazuje, że może 

nie tylko nastąpić zmniejszenie 

opadów, ale także ich przesunięcie 

w czasie – większość wody opadać 
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będzie w zimie. W wyniku rosnącej temperatury zwiększy się parowanie, co 

będzie pogłębiać efekt niedostatku wody. Oznacza to ogromne problemy dla 

rolnictwa, ale także dla gospodarki komunalnej, turystyki, transportu 

wodnego. 

 Do roku 2030 przewiduje się wzrost średniorocznej temperatury przede wszystkim w 

okresie zimowym. Będzie to miało wpływ na takie wskaźniki, jak temperatura 

ujemna, długość okresu wegetacyjnego czy liczba stopniodni. Należy się liczyć 

z wydłużaniem się okresu wegetacyjnego, tj. liczby dni ze średnią temperaturą 

wyższą niż 5⁰C.  

 

 Na skutek wzrostu do końca XXI wieku średniej temperatury w Polsce o 1ºC 

zmieni się nieco charakter polskich pór roku. W styczniu średnia temperatura 

roczna może wzrosnąć nawet o 5ºC, co spowoduje, że będzie o wiele mniej dni 

z temperaturą poniżej zera. Latem przyrost temperatury będzie mniejszy, za to 

mogą występować długie okresy upałów przerywane gwałtownymi burzami, 

co będzie skutkować z jednej strony suszami, z drugiej zaś lokalnymi 

podtopieniami oraz występowaniem szkwałów i trąb powietrznych. Zmiany te 
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będą miały bezpośrednie przełożenie m.in. na turystykę, zwłaszcza zimową 

(brak śniegu).  

 Rosnąca temperatura oznacza wydłużenie okresu wegetacyjnego roślin. Pod 

wpływem wysokich temperatur w miesiącach wczesnowiosennych szybciej 

zacznie się wegetacja roślin, co zwłaszcza w przypadku drzew owocowych 

będzie bardzo niebezpieczne ze względu na występujące jeszcze o tej porze 

roku przymrozki. Skutkować to może znacznym obniżeniem produktywności 

sadów. Zmianie ulegnie również skład gatunkowy upraw.  

 Zmieni się także polska przyroda. Lasy będą zajmować swoim zasięgiem coraz 

wyższe piętra gór, zagrażając tym samym pozostałym rodzajom roślinności 

wysokogórskiej. Dodatkowo wzrośnie zagrożenie pożarami lasów, zarówno ze 

względu na wyższe temperatury, jak i długotrwałe susze. Zmianie ulegnie 

również skład gatunkowy w ekosystemach, tak roślinny, jak zwierzęcy. 

Organizmy zimnolubne będą coraz bardziej ustępować miejsca ciepłolubnym, 

przesiedlając się dalej na północ. Już obecnie można zaobserwować, że różne 

gatunki drzew liściastych stopniowo wypierają świerk.  
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Zmiany klimatyczne oddziałują na całe społeczeństwo, jednakże szczególnie 

wrażliwe na związane z nimi 

dolegliwości są osoby starsze, 

chorzy, osoby bezdomne i ubogie 

oraz dzieci. Wzrost temperatury 

w sezonie letnim może skutkować 

wzrostem m.in.: zatruć 

salmonellą, liczby zachorowań na 

choroby odkleszczowe, objawów 

alergii, zachorowalności na raka 

skóry, liczby zgonów na czerniaka oraz zgonów związanych z chorobami 

układu krążenia i oddechowego. Pozytywne skutki, choć o znacznie mniejszym 

znaczeniu niż negatywne, będą też odczuwalne. Dotyczą przede wszystkim 

wydłużenia okresu wegetacyjnego, skrócenia okresu grzewczego oraz 

wydłużenia letniego sezonu turystycznego, a także zmniejszenia liczby 

zgonów spowodowanych wychłodzeniem organizmu. 

Konsekwencjami zmian klimatu są poważne przekształcenia nie tylko w przyrodzie, 

ale również, a może przede wszystkim, w sferze społecznej i gospodarczej. 

Zagrożone będzie nasze zdrowie, nasze domy, miejsca pracy.  
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W pewnym zakresie niekorzystnym zjawiskom można przeciwdziałać, 

niektóre negatywne konsekwencje będą jednak trudne lub wręcz niemożliwe 

do zlikwidowania. Dlatego, tak jak pisano wcześniej, pilne stają się zarówno 

działania minimalizujące negatywny wpływ tych zmian na nasze życie, 

umożliwiające przygotowanie się do nowych warunków, jak i adaptacja, czyli 

wdrażanie działań pozwalających na jak najlepsze wykorzystanie 

pozytywnych aspektów prognozowanych zmian. Pojęcie „działań 

adaptacyjnych” zawiera w sobie szeroki wachlarz możliwości, począwszy od 

tworzenia odpowiednich podstaw regulacyjnych – krajowych, czy 

regionalnych strategii adaptacyjnych, poprzez działania inwestycyjne, np. 

budowę odpowiedniej infrastruktury ochronnej na wybrzeżu, a skończywszy 

na działaniach do zrealizowania bezpośrednio przez społeczeństwo, m.in. 

zmianę struktury uprawianych przez rolników roślin. Powinny one objąć 

przede wszystkim sektory najbardziej narażone na negatywne skutki zmian 

klimatu, czyli gospodarkę wodną, ochronę wybrzeża i rolnictwo, a także duże 

miasta. 

 

Konsekwencją zmian klimatu będzie częstsze zalewanie terenów nisko 

położonych. 
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4. ZMIANY KLIMATU – zalecenia i propozycje 

rozwiązań oraz działań adaptacyjnych 

 

4.1. Koordynacja działań chroniących klimat 

Polski i niemieckie gminy, powiaty i regiony mają pewne uprawnienia, które 

mogą wykorzystywać do wprowadzania działań pro klimatycznych. Aby 

działania te miały sens i większą skalę oddziaływania, potrzebna jest ich 

koordynacja i strategiczne planowanie. W hrabstwie Kornwalia (Anglia) 

samorząd wyznaczył lokalnego koordynatora ds. zmian klimatu. W wielu 

gminach mało kto myśli o działaniach dotyczących ochrony klimatu w sposób 

perspektywiczny, widzi się w nich tylko wyzwania i konieczność, a nie źródło 

oszczędności i rozwoju. W Kornwalii było inaczej, mimo iż to jeden z 

biedniejszych regionów Wielkiej Brytanii.  
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Rada Kornwalii powierzyła zadania związane z ochroną klimatu na swoim terenie 

dwóm osobom w ramach urzędu. Osoby te mają za zadanie planować, 

nadzorować i koordynować działania proklimatyczne. Ich decyzje i pomysły 

implementowane są w całym urzędzie, zarówno na poziomie wydawania decyzji 

na budowę, zamówień publicznych, jak i zwykłego funkcjonowania biura 

urzędu. Z ich inicjatywy realizowane są także programy publiczne skierowane do 

przedsiębiorstw i mieszkańców.  

W Kornwalii udało się skutecznie ochronić klimat, a przy okazji obniżono 

wydatki na służbę zdrowia. Stworzono system doradztwa i wsparcia dla 

mieszkańców, którzy przeprowadzili termomodernizację swoich domostw. 

Okazało się, że częsta zachorowalność i korzystanie z publicznej służby 

zdrowia miały związek z zimnymi i zawilgoconymi domami. Gdy 

wyeliminowano ten problem, stan zdrowia mieszkańców poprawił się. Jeden 

pens wydany na poprawę ogrzewania domów (np. montaż kolektorów, izolację 

cieplną) obniżał wydatki służby zdrowia na leczenie chorób związanych z 

zimnem o 3,41 pensów. To jeden z przykładów jak ochrona klimatu wpływa na 

pozornie niezwiązane z ochroną środowiska wydatki samorządu.  

W Polsce działania proklimatyczne są podejmowane, instaluje się kolektory 

słoneczne na dachach urzędów, ociepla szkoły i budynki publiczne. Jak 

wynika z obserwacji wieloletnich, działaniom tym brakuje jednak spójności i 

określonego, strategicznego planu działania, który mógłby służyć budowaniu 

silnej lokalnej gospodarki. Całościowy program ochrony klimatu w Kornwalii 

został opracowany siłami dwóch osób w konsultacji z pozostałymi 

pracownikami urzędu, tylko z niewielką pomocą ekspertów zewnętrznych. 
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4.2. Inicjowanie edukacji ekologicznej dla 

najmłodszych 

W wielu szkołach czy przedszkolach na pewno już prowadzone są zajęcia 

dotyczące ekologii, a nawet ochrony klimatu. Nauczyciele często i chętnie 

sięgają po nowe tematy dla urozmaicenia lekcji i zajęć dla dzieci i młodzieży. 

Jaka więc mogłaby być rola samorządu w zachęcaniu szkół do podejmowania 

tego typu inicjatyw?  

   

 

Najprostszą formułą jest organizowanie konkursów dla uczniów i 

przedszkolaków lub nauczycieli na najlepsze inicjatywy, prace lub lekcje 

dotyczące tematów ekologicznych. W konkursach można zaoferować 

zwycięzcom lub wszystkim uczestnikom ciekawe i praktyczne nagrody, które 

przyczynią się do oszczędzania energii lub innych zasobów. Dobrą nagrodą 

mogą być np. żarówki LED, mini-ogniwa fotowoltaiczne albo perlatory. 

Można połączyć konkretne działania w zakresie ochrony klimatu z edukacją. 
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Budynki szkolne i przedszkolne są własnością samorządów, w związku z tym 

samorządy ponoszą koszty ich utrzymania. Czym wyższe koszty utrzymania 

tych budynków, tym potencjalnie niższy może być wkład finansowy samorządu 

w merytoryczne działania podejmowane na terenie szkoły. Ten dylemat można 

spróbować rozwiązać poprzez ciekawą formułę współpracy pomiędzy 

samorządem i szkołami, zaproponowaną w modelowym projekcie 

zapoczątkowanym w Hamburgu pod nazwą: „50/50 – oszczędność energii w 

szkołach”. 

Formuła projektu jest prosta. Szkoła 

opracowuje program oszczędności 

zużycia energii i innych mediów w 

swoim budynku w stosunku do stanu 

istniejącego i wdraża go, a samorząd 

przekazuje co roku 50% 

zaoszczędzonej na rachunkach za 

energię i media kwoty na cele 

edukacyjne w szkole. Przy czym pod 

hasłem „opracowania programu 
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oszczędnościowego” nie kryje się zwykłe opracowanie eksperckie, ale program 

edukacyjny realizowany programu rozpoczyna się spotkaniem wszystkich 

użytkowników szkoły (uczniów, nauczycieli, personelu) i podziałem zadań przy 

przeprowadzaniu analiz i wypracowywaniu pomysłów na oszczędności. 

Wybrane klasy szkolne lub koła zainteresowań mogą np. inwentaryzować stan 

żarówek, sprawdzać szczelność okien lub analizować szkolne rachunki za 

energię. W ramach programu mogą być także organizowane szkolenia dla 

personelu szkolnego. 

 

Ze względu na charakter działań edukacyjnych program tego typu dobrze jest 

realizować w starszych klasach szkół podstawowych, gdzie młodzież posiada już 

wiedzę niezbędną do rozpoznania i rozwiązania problemów energetycznych w 

budynku szkoły.  

4.3. Wspieranie organizacji pozarządowych przez 

samorząd 

Organizacji społecznych działających na rzecz ochrony klimatu czy adaptacji 

do zmian klimatu nie ma na polsko-saksońskim pograniczu wiele. W Niemczech 

ochrona klimatu stała się ważnym tematem także dla związków zawodowych, a 
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w Wielkiej Brytanii – także polem działania dla organizacji charytatywnych. Od 

2004 roku podstawowym narzędziem służącym organizacji współpracy 

samorządów powiatowych i gminnych w Polsce z organizacjami społecznymi 

jest roczny program współpracy. Dokument taki zawsze konsultowany jest z 

aktywnymi na terenie danego samorządu organizacjami. Zazwyczaj tego typu 

programy są wyrazem kompromisu pomiędzy potrzebami lokalnych 

organizacji społecznych a warunkami związanymi z działalnością lokalnych 

samorządów i ich możliwościami finansowymi. Problem z ochroną klimatu 

polega na tym, że najczęściej nie jest ona priorytetem dla lokalnie działających 

organizacji. Wydaje się zatem, że w Polskich realiach bardziej prawdopodobne 

będzie uwzględnienie tematu ochrony klimatu (czy nawet szerzej – 

środowiska) w takim programie, jeśli z inicjatywą wyjdzie samorząd. 

 

Należy przy tym zaznaczyć, że ochrona klimatu nie musi być od razu 

przedmiotem osobnego konkursu na projekty realizowane przez organizacje 

społeczne na podstawie programu współpracy. Wystarczy, aby akcenty 

dotyczące ochrony klimatu pojawiały się w ramach realizacji różnego rodzaju 

projektów mających całkiem inne cele priorytetowe. Chodzi o to, aby 
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tematyką ochrony klimatu mogły zainteresować się także organizacje 

niemające ochrony środowiska za swój podstawowy cel. Być może organizacja 

lokalnego pikniku czy festynu powinna zawierać akcenty ekologiczne i 

proklimatyczne? W organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży 

również można zawrzeć wymagania dotyczące edukacji ekologicznej w 

odpowiedniej do okresu wakacyjnego formie. 

Należy także wspomnieć, że organizacja konkursów dla organizacji społecznych 

na podstawie programu współpracy ma wiele wspólnego z organizacją 

przetargów. Warto rozważyć zawarcie w nich ekologicznych wymagań 

dotyczących realizacji przedsięwzięcia, na wzór zielonych zamówień 

publicznych. Wielu gości pikniku czy festynu na pewno doceni to, że będą mieli 

możliwość zjedzenia posiłku czy spożycia napoju nie z plastikowej tacki czy 

kubka, ale z ceramicznego talerza czy szklanego kufla bądź nawet z naczynia 

jadalnego, np. z prasowanej kaszy gryczanej. W konkursach dla organizacji 

społecznych organizowanych przez Komisję Europejską czy innych 

grantodawców krajowych często istnieje konieczność opisu ekologicznych 

standardów realizacji przedsięwzięcia lub sposobu uwzględnienia zagadnień 

horyzontalnych w projektach niedotyczących bezpośrednio ochrony 
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środowiska. Być może taki punkt mógłby się pojawić w lokalnych formularzach 

konkursów na realizację zadań publicznych przez organizacje społeczne. 

  

Ciekawą możliwością rozwinięcia wyżej opisanej formuły współpracy jest 

zaproszenie lokalnych organizacji społecznych do wspólnej realizacji strategii, 

ogólnej lub tematycznej, rozwoju terytorium powiatu czy gminy. Taki zabieg 

skutecznie udało się wdrożyć w Kornwalii, gdzie jej władze przeprowadziły 

szeroko zakrojony proces konsultacji pomysłu utworzenia partnerstwa na 

rzecz zrównoważonej energii. W rezultacie ponad 50 różnego rodzaju 

organizacji, w tym władze wszystkich dystryktów regionu, podpisało się pod 

dokumentem powołującym takie partnerstwo. W ramach partnerstwa sprawnie 

przygotowano strategię rozwoju zrównoważonej energetyki. Dokument zawiera 

32 działania i ambitne cele m.in. w zakresie: integracji polityki energetycznej 

z lokalnymi strategiami rozwoju, lokalnej produkcji energii, rozwoju rynku 

biomasy, promocji pojazdów napędzanych ze źródeł odnawialnej energii. 
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Partnerstwo rozszerzyło się także na ponad 80 organizacji, w dużej mierze 

takich, które pierwotnie nie były związane z rynkiem energii czy ochroną 

środowiska. Wszyscy postawili na zrównoważoną energię.  

 

Działalność partnerstwa była w niewielkim stopniu sformalizowana, ale 

polegała na stałej współpracy merytorycznej w postaci warsztatów, seminariów i 

konferencji. Członkowie organizacji nieustannie analizowali stopień wdrażania 

wspólnej strategii, wspólnie omawiali pomysły na lepszą jej realizację, a w 

grupach roboczych wypracowywali pomysły nowych projektów. 

Zróżnicowani partnerzy (np. organizacje społeczne, gminy, przedsiębiorcy) 

mogli aplikować do różnego rodzaju źródeł finansowania, umożliwiając 

tworzenie kompleksowych rozwiązań finansowych, co wpływało na wzrost 

prawdopodobieństwa ich 

realizacji. Uczestnictwo 

w partnerstwie pomogło 

także pojedynczym 

partnerom w dostępie do 

funduszy oraz w zdobyciu 

nowych klientów. Dla 

wielu partnerów była to 

silna motywacja, aby 

włączyć się w działania. 

Dla samorządu takie 

partnerstwo może być formą służącą skuteczniejszej realizacji celów 

publicznych, poprzez łatwiejszy dostęp do źródeł oddziaływania na środowiska 

biznesowe i mieszkańców za pośrednictwem organizacji społecznych. 
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4.4. Współpraca z mediami w zakresie ochrony 

klimatu 

Zmiany klimatu są obecnie jednym z głównych tematów prasowych. 

Doniesienia o najnowszych odkryciach naukowych w tej dziedzinie, postępach 

polityki klimatycznej i negocjacji międzynarodowych trafiają bez problemu na 

pierwsze strony takich gazet, jak: „New York Times”, „Washington Post”, 

londyński „The Times”, „Le Figaro” czy „Frankfurter Algemeine Zeitung”. 

Również polscy i niemieccy dziennikarze podejmują coraz częściej ten trudny 

temat, zwłaszcza w związku z krajową lub unijną polityką energetyczną. W skali 

lokalnej także jest wiele okazji do zainteresowania prasy ochroną klimatu. Warto 

informować prasę o następujących działaniach lub zjawiskach leżących w gestii 

lokalnego samorządu: 

 

Klęski żywiołowe i ekstremalne zjawiska pogodowe (powodzie, susze, trąby 

powietrzne, huragany, nawałnice, wyjątkowo obfite opady śniegu, fale upałów), 

których w związku ze zmianami klimatycznymi przybywa i na które często  

reaguje samorząd, podejmując działania  z zakresu zarządzania kryzysowego. Ich 

skutki nie muszą być od razu katastrofalne, żeby media to zainteresowało. 
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Wystarczy, że incydentalnie dojdzie do niewielkich, lokalnie występujących 

podtopień lub że z powodu suszy ludziom schną ogródki i miejscami zaczyna 

brakować wody, by lokalne i regionalne media zaczęły się na ten temat rozpisywać. 

Warto wtedy podać informacje i materiały wskazujące przyczyny tych 

negatywnych zjawisk i ich związek ze zmianami klimatycznymi. Nie należy 

rezygnować z pytań trudnych, dotyczących tego, czy zaistniałe skutki można było 

przewidzieć, czy można było lepiej się przygotować organizacyjnie, czy 

zagrożone miejscowości i domostwa ostrzegano o możliwości wystąpienia danego 

zjawiska?  

 

Odnawialne źródła energii (OZE). W Polsce rośnie zainteresowanie nimi, m.in. z 

uwagi na dotacje rządowe do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych. Coraz 

więcej osób wykorzystuje odnawialne źródła energii: kotły na biomasę, kolektory 

słoneczne, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, mikro-wiatraki. Głównie ze 

względów ekonomicznych. W coraz większej liczbie polskich miejscowości 

powstają też większe instalacje OZE – fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, 

biogazownie, często staraniem lokalnych  samorządów  lub przy ich współudziale.  

Media,  także  lokalne,  dość chętnie i często piszą na ten temat, zazwyczaj 

pozytywnie, pomijając protesty przeciwko budowie farm wiatrowych i biogazowni. 

Rzetelność informacji na temat OZE jest bardzo istotna. Prawdą jest, że wymagają 
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one dużego kapitału do zakupu instalacji, ale trzeba podkreślić, że później koszty 

ich utrzymania są już bardzo niskie. Zawsze można znaleźć ich słabe strony, ale 

jeśli mówimy o rzetelności, należy pokazać też zalety.  

 

Wpływ zanieczyszczenia środowiska naturalnego na zdrowie człowieka, szczególnie 

zanieczyszczenia powietrza (problem niskiej emisji, smogu itd.). Dla mediów 

jest to temat atrakcyjny. Działania na rzecz ochrony klimatu związane m.in. z: 

rozwojem energetyki odnawialnej, zastępowaniem przez nią oraz przez gaz 

węgla i oleju opałowego jako surowca energetycznego, zwiększaniem 

efektywności energetycznej, wprowadzaniem mniej paliwożernych aut, skutkują 

także tym, że mamy czystsze, bardziej zdrowe powietrze.  

 

Pyły pochodzące z niskiej emisji są przyczyną przedwczesnych zgonów osób 

chorujących na schorzenia układu krążenia (np. miażdżycę) czy oddechowego 
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(np. astmę), a także wywołują liczne uczulenia. I o tym koniecznie trzeba media 

informować (przywołując konkretne dane, statystyki), chcąc je zainteresować 

działaniami samorządu na rzecz ochrony klimatu. Dobrze jest poprosić 

lokalnego lekarza, aby powiedział, co sądzi o danym zagadnieniu. Jego 

publiczne wystąpienie będzie wiarygodne  i znaczące dla okolicznych 

mieszkańców. Dobrym przykładem są działania prowadzone w Kornwalii w 

Wielkiej Brytanii, gdzie regionalne inwestycje w termomodernizację i 

odnawialne źródła energii przeliczano nie tylko na redukcję misji dwutlenku 

węgla, ale także na redukcję kosztów w publicznej służbie zdrowia (dzięki 

liczbie unikniętych chorób). 

 

Wiele samorządów ma relacje partnerskie w krajach zachodniej Europy, które na 

ogół są bardziej zaawansowane w działaniach na rzecz ochrony klimatu niż np. 

Polska. Polacy uważają na ogół, że kraje te cywilizacyjnie stoją wyżej od nich, 

że to dla nas wzór do naśladowania, że powinniśmy do nich równać. Polskie 

media, także te lokalne, chętnie opisują, jak z różnymi problemami, które 

dotykają nasz kraj, radzą sobie nasi zachodni sąsiedzi. Warto byłoby więc, żeby 

szczególnie polskie samorządy przekazywały mediom informacje i materiały o 

działaniach na rzecz ochrony klimatu ich samorządów partnerskich w tych 

krajach. Można by też posłużyć się przy tym fenomenem społeczno-

gospodarczym Niemiec i krajów skandynawskich. Na Niemcy oraz 



26 

 

Skandynawię – ich politykę społeczną, ich zdrową, silną w obliczu kryzysu w 

strefie euro gospodarkę – patrzy z podziwem wiele krajów, także wielu 

Polaków. Niemcy i Skandynawowie osiągają to, realizując jednocześnie bardzo 

ambitną politykę klimatyczną, będąc światowym liderem w energetyce 

odnawialnej.  

 

Gospodarka odpadami także ma wiele wspólnego z ochroną klimatu i można o 

tym wspomnieć w kontekście realizowanych przez samorząd obowiązków w 

zakresie odbioru odpadów od mieszkańców. Nieposegregowane odpady 

dostarczane na składowiska stają się na długie lata źródłem 

niewykorzystywanej emisji metanu i innych gazów cieplarnianych – 

segregacja i minimalizacja ilości odpadów temu zapobiega. Jednocześnie 

pozwala w wyniku odmetanowania składowisk wykorzystać ten gaz do 

produkcji energii.  

 

Zieleń miejska i budownictwo. Coraz częściej dochodzi do sytuacji, że gdzieś chce 

się okroić park pod zabudowę, zabudować skwer, wyciąć drzewa pod jakąś 

inwestycję, między domy jedno- rodzinne dostawić bloki, pozostawiając bardzo 

mało powierzchni biologicznie czynnej. A mieszkańcy miast zwykle walczą, gdy 

chce się im takie tereny zabierać. To rodzi ostre konflikty, które lokalne media 
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chętnie opisują. Zapobiegać takim sytuacjom mają gminne plany 

zagospodarowania przestrzennego i zawarte w nich zapisy, np. o minimalnym 

udziale powierzchni biologicznie czynnej na danym obszarze. Warto więc 

informować lokalne media o takich planach, o ich zapisach, o tym, skąd one się 

biorą, a przy okazji wyjaśniać, jak to się ma do zmian klimatycznych. 

Tereny zielone, zwłaszcza w połączeniu z wodą, to element adaptacji do zmian 

klimatu – w czasie fal upałów dają wytchnienie mieszkańcom zabetonowanych 

miast. A często przyczyną klęsk – tych lokalnych, choć bardzo dotkliwych – jest 

błędna polityka betonowania coraz to większych połaci miast. To pozornie 

„nowoczesne” rozwiązanie powoduje trudności z odprowadzaniem wody i 

wchłanianiem jej przez czynny biologicznie grunt. Systemy kanalizacyjne nie są 

przystosowane do odbioru ulewnych deszczy i jakże często wybrukowany 

sztuczną kostką plac zamienia się w rwącą rzekę, niszcząc wszystko dookoła. 

Tymczasem restytucja terenów zielonych bywa kosztowna – w Legnicy w 2009 

roku wichura zniszczyła miejski park, na którego odbudowę wydano ponad 3 mln 

złotych.  
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Rynek pracy – nowe miejsca pracy i zawody, nowe szanse zawodowe dla wielu 

ludzi, związane z wdrażaniem działań na rzecz ochrony klimatu (np. produkcją, 

budową, montażem i nadzorowaniem instalacji OZE). W zakresie działań 

samorządu leżą kwestie pomocy osobom bezrobotnym i o niskich zarobkach. 

Warto wiedzieć i pisać o tym, że w ramach działań w zakresie termomodernizacji, 

montowania małych instalacji OZE czy budowy dużych tego typu instalacji na 

zachodzie Europy powstają obecnie liczne nowe miejsca pracy, zarówno dla osób 

o stosunkowo niewysokich kwalifikacjach, jak i dla naukowców.  

4.5. Zachęcanie gospodarstw domowych do 

ochrony klimatu 

Nie ma wątpliwości, że odpowiednie zarządzanie energią może przynosić 

zarówno korzyści dla środowiska (ochrona klimatu), jak i finansowe zyski dla 

gminy oraz jej mieszkańców. Poza działaniami realizowanymi przez samorząd, 

istotna jest postawa i zaangażowanie osób prywatnych. Jak zatem zachęcić 

mieszkańców do oszczędzania energii i inwestowania w instalacje OZE? 

Najczęściej o podjęciu proekologicznych działań decyduje posiadana wiedza 

lub względy finansowe. Dlatego 

najskuteczniejsze będą zachęty 

obejmujące te właśnie aspekty.  

Najłatwiej dotrzeć z informacjami 

i przekonać mieszkańców o ich 

ważności, gdy informacje te 

przekazywane są przez osobę 

znajomą i godną zaufania. W 

Kornwalii w ramach projektu 

„Home health” informowano o efektywności energetycznej i korzyściach 

wynikających z jej wdrażania w gabinetach lekarskich i punktach usługowych. 
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Skuteczne może być również przekazanie wiedzy poprzez dzieci – zainspirowane 

i zachęcone   w szkołach i przedszkolach do oszczędzania energii, z pewnością 

będą chciały podzielić się wiedzą z rodzicami i wykorzystać ją w domu.  

Szkolenia z zakresu poprawy efektywności energetycznej w gospodarstwach 

domowych warto prowadzić wśród pracowników spółek energetycznych, 

mających bezpośredni kontakt z klientami, oraz pracowników jednostek pomocy 

społecznej – oszczędzanie energii to również oszczędności w budżecie 

domowym, co w przypadku rodzin najbiedniejszych ma istotne znaczenie. Można 

zatrudnić doradców energetycznych, którzy bezpłatnie przeprowadzaliby audyt 

energetyczny w domach i mieszkaniach zainteresowanych osób oraz 

podpowiadali najskuteczniejsze sposoby oszczędzania energii. Doradcami 

takimi mogłyby zostać – po przeszkoleniu – osoby mające problem ze spłatą 

zaległych rachunków za energię lub osoby bezrobotne. Taki program dla 

biednych rodzin w Niemczech prowadzą regionalne Agencje Energii 

Odnawialnej wspólnie z Caritas.  

 

Skuteczne mogą okazać się również zachęty finansowe, takie jak wspomniane 

wyżej bezpłatne porady i audyty energetyczne, ale również dotacje (a nawet 
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pełne finansowanie dla najbiedniejszych) na termomodernizację – docieplenie 

ścian, dachów, wymianę okien, zmianę instalacji i źródeł ciepła oraz prądu na 

bardziej efektywne energetycznie, zwłaszcza oparte na odnawialnych źródłach 

energii. Środki na taką pomoc można czerpać bezpośrednio z budżetu gminy 

lub ubiegać się o dofinansowanie z funduszy krajowych i unijnych.  

Przy dotacjach na zdejmowanie dachów azbestowych można wprowadzić 

dodatkowe zachęty, aby mieszkańcy jednocześnie instalowali kolektory 

słoneczne lub panele fotowoltaiczne.  

 

4.6. Ochrona powietrza 

Zanieczyszczenie powietrza jest poważnym problemem na pograniczu polsko-

saksońskim. Według jednego z raportów Europejskiej Agencji Środowiska 

opisującego stan powietrza, zanieczyszczenie pyłem PM2.5 prowadzi w Polsce 

do przedwczesnej śmierci ponad 40 tys. ludzi rocznie. Gminy mogą lokalnie 

przyczynić się do poprawy jakości powietrza, którym oddychają ich mieszkańcy. 

Pomimo zanieczyszczeń występujących w aglomeracjach miejskich większość 

emitujących zanieczyszczenia pozaklasowych kotłów znajduje się na terenach 

małych gmin i wsi. Bez ich udziału walka za smogiem będzie bardzo utrudniona. 

Oczywiście opisane poniżej propozycje podjęcia działań różnego rodzaju, 

zależnie są od możliwości finansowych i organizacyjnych gminy. 
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Benzo(a)piren co to jest? 

Związek chemiczny złożony z węgla i wodoru (C20H11). Znajduje się w smole 

pogazowej, spalinach samochodowych, gazach koksowniczych i dymie 

tytoniowym, produkty jego utleniania odznaczają się silnym działaniem 

rakotwórczym. 

 

Opracowanie programu walki ze smogiem 

Celem Programu walki ze smogiem (dalej PWS) jest pilne wdrożenie działań 

mających na celu wymierną poprawę jakości powietrza na terenie gminy. Należy 

podjąć działania edukacyjne, informacyjne, profilaktyczne oraz inwestycyjne 

związane z wymianą pieców i instalacją odnawialnych źródeł energii (OZE). 
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Drogą do osiągnięcia wyznaczonego celu jest wdrożenie działań profilaktycznych 

i prewencyjnych oraz, co równie ważne, podniesienie świadomości społecznej w 

zakresie potrzeby ochrony powietrza i ograniczenia emisji substancji 

niebezpiecznych z domowych palenisk i małych przedsiębiorstw. Mieszkańcy 

powinni również mieć zwiększony dostęp do informacji o zagrożeniach dla 

zdrowia i życia w wyniku ekspozycji na smog.  

Równie istotnym narzędziem do spełnienia celu PWS jest kontynuacja działań 

związanych z wymianą pieców oraz instalacją odnawialnych źródeł energii w 

budynkach jednorodzinnych (układy solarne, panele fotowoltaiczne, pompy 

ciepła). Jednocześnie wskazuje się, że układy solarne i fotowoltaiczne nie 

stanowią kompleksowego rozwiązania ekologicznego ogrzewania budynków, 

jako że nie są w stanie zupełnie zastąpić przestarzałego ogrzewania całego 

budynku, stąd nie stanowią alternatywy przy wymianie pieców. 
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Podstawowym wskaźnikiem rezultatu będzie osiągnięcie efektu ekologicznego 

poprzez likwidację nie ekologicznych źródeł ciepła rocznie (włączając tylko 

źródła służące ogrzewaniu całych domostw) oraz poprawa jakości powietrza, 

mierzona wskaźnikiem stężenia pyłu zawieszonego PM10, lub PM2.5. Jako 

wskaźnik można rozważyć np. średnioroczną wartość stężenia pyłów 

zawieszonych PM10, PM2.5, lub liczbę dni, w których przekroczone zostało 

stężenie średniodobowe pyłu PM10 (50 ug/m3). 

Powołanie zespołu do spraw ochrony powietrza  

Powołanie w danej gminie Zespołu ds. Ochrony Powietrza zajmującego się 

koordynowaniem realizacji Programu Walki ze Smogiem jest niezbędne do 

prawidłowego wdrożenia PWS oraz koordynowania realizacji poszczególnych 

działań przez gminne komórki. Zespół powinien odbywać okresowe spotkania.  

Powołanie Rady Społecznej do monitorowania i oceny postępu działań zespołu 

ochrony powietrza 

Rada Społeczna to organ złożony z przedstawicieli lokalnych organizacji 

społecznych i osób zaangażowanych w działania antysmogowe. Proponuje się, by 

w jej skład weszli także przedstawiciele Rady Gminy.  
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Informowanie o postępach  

Niezwykle istotne jest sprawozdawanie Radzie Społecznej i mieszkańcom 

efektów z realizacji Programu - co najmniej raz na trzy miesiące, w tym 

sprawozdawanie podsumowujące zakończony okres zimowy i sprawozdanie 

przed rozpoczęciem nowego sezonu.  

Zapewnienie finansowania wymiany kotłów 

Ustanowienie specjalnej pozycji w budżecie gminy na nadchodzące lata, 

obejmującej realizację działań „Programu walki ze smogiem w gminie” oraz 

zadysponowanie na ten cel maksymalnie możliwych nakładów. Szczególnie 

istotne jest wpisanie tej pozycji nakładów do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

gminy. Wprowadzenie na terenie, na którym znajduje się gmina Uchwały 

Antysmogowej powoduje konieczność przyśpieszenia realizacji działań 

związanych z wymianą nieefektywnych źródeł ciepła. 

Transfer środków  

Niewykorzystane w danym roku środki na wymianę kotłów, powinny 

przechodzić na lata następne, do czasu zakończenia programu walki ze smogiem. 

Należy podjąć wszelkie działania, aby rozszerzyć możliwość finansowania 

programu również o środki pochodzące z zewnątrz. 
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Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy w 

zakresie ochrony powietrza 

Prowadzenie kampanii edukacyjnej i informacyjnej w celu podnoszenia 

świadomości mieszkańców w zakresie szkodliwości spalania w przydomowych 

kotłowniach odpadów, mułów, flotokoncentratów, węgla brunatnego oraz węgla 

kamiennego o słabej kaloryczności i wysokiej zawartości siarki. 

1. Edukacja pracowników gminy na temat regulacji prawnych związanych z 

kontrolą palenisk w domach i na posesjach. 

2. Informowanie mieszkańców odwiedzających siedzibę gminy poprzez 

plakaty, obwieszczenia i ekrany wyświetlające komunikaty o poziomie 

zanieczyszczeń na terenie gminy.  

 

3. Wprowadzenie w ramach zajęć szkolnych na terenie gminy lekcji 

omawiających problemy zanieczyszczenia powietrza, powstawania smogu, 

jego przyczyn i efektów zdrowotnych. 
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4. Dystrybucja ulotek edukacyjnych dla dzieci i rodziców w szkołach i 

przedszkolach. 

5. Współpraca z lokalnymi ośrodkami zdrowia – edukacja poprzez ulotki, 

tablice informacyjne i ekrany multimedialne w poczekalniach dla 

pacjentów. 

6. Współpraca z przedstawicielami lokalnych parafii, księżmi i zakonnikami 

w celu promowania etycznego i ekologicznego zachowania oraz 

piętnowanie spalania odpadów. 

7. Kontrole przeprowadzane przez gminnych pracowników wydziału 

środowiska dotyczące przestrzegania zakazu spalania odpadów w 

urządzeniach grzewczych i na otwartych przestrzeniach, głównie odpadów 

zielonych. 

8. Informowanie mieszkańców gminy o dostępnych programach pomocy i 

dofinansowania do wymiany kotłów. Dotarcie z informacją również do 

osób nie posiadających Internetu i niewychodzących z domu. 

9. Powstanie filmu edukacyjnego Chroń powietrze/STOP SMOG i jego 

promocja wśród mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego. 
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Uruchomienie skutecznych kanałów informowania mieszkańców o 

zagrożeniu 

Konieczne jest uruchomienie skutecznych 

kanałów informowania mieszkańców o 

przekroczeniach dopuszczalnego poziomu 

stężenia pyłu PM10 w powietrzu (powyżej 

50μg/m3) oraz pyłu PM2.5 (po uruchomieniu 

pomiaru na odpowiedniej stacji), jak również o 

sposobach postępowania w przypadku 

wystąpienia smogu. Niska świadomość 

społeczna w zakresie szkodliwości zanieczyszczeń powietrza jest wynikiem 

braku informacji o negatywnych skutkach oddziaływania smogu na życie i 

zdrowie mieszkańców. Jednym z rozwiązań jest instalacja tablic informacyjnych, 

która pozwoli na uzyskanie informacji o smogu przez mieszkańców, a zwłaszcza 

osoby nie posiadające dostępu do internetu i rozwiązań mobilnych. 

Niskokosztowe tablice manualne pozwolą na rozmieszczenie informacji w wielu 

punktach gminy. Ogłaszanie informacji przez megafon, system SMS czy 

„automatycznego eko doradcę” pozwoli zbudować świadomość problemu oraz 

zachęci mieszkańców do wsparcia oraz podejmowania działań antysmogowych. 

 

Niezbędnik Antysmogowy dla mieszkańca pogranicza  

Proponuje się opracować wzorem innych samorządów np. miasta stołecznego 

Warszawa – Niezbędnik Antysmogowy zawierający 10 najważniejszych działań 

mieszkańca na rzecz walki ze smogiem w tym: likwidacji kotłów węglowych, 

ograniczenia w paleniu kominkiem, nie spalania odpadów, oszczędzania energii, 
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korzystania z komunikacji zbiorowej zamiast z samochodu, przekazywania 

dobrych praktyk i wiedzy w otoczeniu lokalnym.  

 

Przygotowanie lokalnego programu edukacji ekologicznej 

mieszkańców (przy współpracy z organizacjami pozarządowymi) 

zawierającego poniższe działania: 

1. Szkoły prowadzą sukcesywnie zajęcia/wykłady/prelekcje obejmujące tematykę 

odnawialnych źródeł energii. Należy doprowadzić do uwzględnienia w 

ramowych programach nauczania zajęć z zakresu ekologii i OZE.  

 

2. Szkoły organizują regularne wyjazdy studyjne „podróże kształcą” będące 

formą edukacji poprzez poznanie dobrych praktyk w zakresie ochrony klimatu 

takich jak: zielone ściany, łąki kwietne, sposoby zagospodarowania wód 

opadowych, retencja wód, strefy zieleni, oszczędzanie wody, domy 

samowystarczalne energetycznie, centra informacyjne OZE, kompostowniki, 

gospodarstwa ekologiczne, targi Zero Waste itp.   
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3. W każdej gminie powinna się znajdować 

co najmniej jedna łąka kwietna i ogród 

przyjazny owadom, założone przez placówkę 

edukacyjną, która jednocześnie opiekuje się 

tymi miejscami, które stanowią ważny stały 

element edukacyjny gminy.  

4. W szkołach są regularnie wyświetlane 

(minimum dwa razy w roku szkolnym dla 

każdej klasy) krótkie filmy edukacyjne 

obejmujące przykłady dobrych zachowań 

ekologicznych w tym: czym są zmiany 

klimatyczne i jak się do nich adaptować, błędy w segregacji śmieci, kochasz 

dzieci nie pal śmieci, przykłady 

negatywnych zachowań 

wyrzucania śmieci z pojazdów i 

pozostawiania śmieci na 

parkingach turystycznych, jak 

nie marnować żywności, pij 

kranówkę, skutki palenia 

odpadów i wypalania traw, jak 

zastąpić woreczek foliowy torbą 

wielorazowego użytku, po co nam pszczoły?, nie wycinaj drzew, nie niszcz 

papieru, jak oszczędzać energię itp. Po każdej prezentacji/filmie wręczane są 

drobne upominki ekologiczne dla najaktywniejszych uczestników.  
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5. Samorząd lokalny organizuje w porozumieniu z własnymi jednostkami oraz 

innymi Partnerami (sołectwa, 

organizacje pozarządowe, 

Nadleśnictwa, itp.) co najmniej 

dwa razy w roku akcję 

klimatyczną np. sprzątanie lasu/ 

jeziora/ rzeki/ skweru/placu itp.  

6. Każdy program gminnej edukacji ekologicznej zawiera regularne (co roku) 

nasadzenia drzew i zieleni w miejscach publicznych np. przystanki autobusowe, 

miejsca rekreacji, nasadzenia przydrożne i śródpolne itp. odbywające się zgodnie 

z uproszczonym planem nasadzeń zieleni.   

 

7. Uczniowie każdej szkoły gminnej redagują i wydają gazetkę ekologiczną z 

treściami obejmującymi działania jakie można podejmować na rzecz ochrony 

klimatu oraz działania jakie prowadzi w tym zakresie szkoła w tym jej uczniowie.  
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8. Program edukacji ekologicznej zawiera odrębny rozdział skierowany do 

seniorów, który obejmuje wyjazdy studyjne celem poznawania dobrych praktyk 

ekologicznych: uprawiania sportu, zdrowego odżywiania, nie wypalania traw, 

odpowiedniej segregacji śmieci, paliw grzewczych, ograniczania w stosowaniu 

nawozów sztucznych, oszczędzania energii, robienia świadomych zakupów, 

kompostowania odpadów itp. Seniorzy otrzymują broszury informacyjne na ten 

temat. 

  

9. Podczas zajęć technicznych w szkołach, uczniowie wykonują samodzielnie 

domki dla owadów i ptaków oraz montują je w odpowiednich miejscach 

sprawując jednocześnie opiekę nad nimi.  
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10. Gminy przeprowadzają raz w roku akcję „Dzień z rowerem” służącą promocji 

tego środka transportu do codziennej komunikacji (dojazd do szkoły, pracy, 

sklepu itd.)  

11. Gminy prowadzą współpracę z innymi samorządami z Polski i Niemiec 

korzystając z dobrych rozwiązań i praktyk w zakresie działań na rzecz ochrony 

klimatu. 

12. Każda szkoła organizuje minimum raz w roku spotkanie z osobą/osobami, 

które będzie dobrym przykładem dla uczniów placówki w zakresie działań 

związanych z ochroną klimatu np. zaproszenie ekologa, który opowie, jak chronić 

klimat przedstawiając konkretne przykłady. 

13. Gmina prowadzi minimum raz w roku 

w dowolnej placówce szkolnej, akcję 

edukacyjną na temat elektroodpadów 

(prelekcje i zbiórka) nagradzając osoby 

przynoszące odpady – drobnymi 

upominkami.  
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14. Gmina za pośrednictwem szkół promuje występujące na terenie gminy 

pomniki przyrody, zwracając 

szczególną uwagę na ich ochronę. 

Poza tym podejmuje współpracę z 

organizacjami pozarządowymi w 

celu rozszerzenia listy obiektów 

(szukajmy więzi z drzewami).  

15. Program gminnej edukacji 

ekologicznej powinien zawierać odrębnie działania na rzecz współpracy 

lokalnego samorządu z przedsiębiorcami funkcjonującymi na jej terenie. 

Przedsiębiorcy powinni być Partnerem gminy wspierającym wszelkie działania 

ekologiczne poprzez: sponsoring, konsultowanie programów ekologicznych, 

popularyzację programu wśród swoich pracowników, promocję programu ich 

kanałami itp.  

16. Gmina prowadzi na bieżąco zestawienie parków znajdujących się na jej 

terenie i wykorzystuje ich lokalizację do prowadzenia różnych akcji 

edukacyjnych (usuwanie nieczystości, lekcje w terenie, ścieżki edukacyjne itp.)  
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17. Naturalnym Partnerem samorządu lokalnego w realizacji PEE są 

przedstawiciele Lasów Państwowych. Są oni włączeni w prowadzone działania 

edukacyjne, ale też w inne szersze przedsięwzięcia jak np. budowę miejsc 

parkingowych dla turystów, retencję wód, akcje klimatyczne itp.  

18. W programie edukacji ekologicznej dla gminy znajdują się pomysły na 

promocję  programu i jego zapisów, które są wskazówką dla mieszkańców danej 

społeczności lokalnej do jego realizacji poprzez np. publikacje, promocję w 

mediach społecznościowych, środkach komunikacji lokalnej, murali 

edukacyjnych itp. 

19. Realizacja programu Zielona Gmina (więcej zieleni wzdłuż dróg i chodników, 

dbanie o odpowiednią konserwację zieleni, więcej kwiatów dla zapylaczy, 

ustanowienie zakazu stosowania szkodliwych oprysków chemicznych, 

maksymalne wstrzymanie wycinki jakiejkolwiek zieleni, zielone ściany wokół 

pojemników na śmieci, nasadzanie żywopłotów zamiast instalowania słupków do 

ograniczania parkowania,  sadzenie drzew zamiast stosowania donic, tworzenie 

małych obszarów zieleni na kształt małych założeń parkowych, różnorodność w 

zieleni gminy).   
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Każda gmina powinna mieć opracowany i regularnie monitorowany program 

edukacji ekologicznej. Powinien on stanowić zbiór najciekawszych lokalnych 

pomysłów mających na celu prowadzenie drobnych akcji edukacyjnych służących 

ochronie klimatu.  

Wykonanie drobnych materiałów reklamowo-edukacyjnych z 

recyklingu  

Każda gmina wydaje regularnie na promocję część swojego budżetu. Bardzo 

często z tych pieniędzy wykonywane są różnego rodzaju gadżety, które po ich 

użyciu trafiają na wysypisko, by wiele lat ulegać rozkładowi. Alternatywą na tego 

rodzaju pomysłów są nowoczesne i innowacyjne materiały reklamowe 

produkowane z odpadów lub recyklingu np. torby, opakowania i wiele innych.  

 

Gmina powinna dokonać inwentaryzacji wydatków na materiały promocyjne i 

kierować zamówienia do tych podmiotów, które mogą dostarczyć produkty 

pochodzące z recyklingu. Tego rodzaju wydatki powinny być popularyzowane w 

środowisku lokalnym i powinny stanowić przykład do naśladowania.  
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Społeczne ogrody 

Ogrody społeczne to jedna 

z miejskich inicjatyw, które cieszą 

się rosnącą popularnością. Trudno 

się dziwić, bo kogo nie męczy już 

wielka, miejska, betonowa 

pustynia? 

Niektórych ta pustynia jednak 

motywuje do tworzenia 

w publicznej przestrzeni zielonych enklaw. Dzięki współpracy i zaangażowaniu 

chętnych, powstają ogrody: warzywne, owocowe, kwiatowe. Z darów takiego 

miejsca mogą bez ograniczeń korzystać osoby, mające swój wkład w jego rozwój, 

zaś goście zobligowani są do przestrzegania regulaminu. 

 

Niektóre źródła podają, że miejskie ogrody w których uprawia się owoce 

i warzywa, często są wydajniejsze od tradycyjnych pól – czasami nawet 15 razy 

bardziej niż wiejskie gospodarstwa. Jednym z powodów może być mniejsza ilość 
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szkodników, które szkodzą hodowlom. Nie bez znaczenia jest także fakt, że ogród 

jest doglądany częściej – zajmuje się nim wiele osób w kooperatywie, dodatkowo 

często mieszkają one blisko działki, szybciej więc reagują na ewentualnie 

problemy. Ziemię w mieście wykorzystuje się intensywniej (chociażby sadząc 

rośliny w mniejszych odstępach), można ją też nawozić i uprawiać ręcznie, bez 

użycia maszyn. 

Realizacja lokalnych akcji pielęgnacji oraz nasadzeń drzew i 

krzewów przy drogach publicznych    

Realizację takich kompleksowych działań zainicjowała wiele lat temu Fundacja 

Ekologiczna „Zielona Akcja”, która podjęła współpracę z dolnośląskimi gminami 

w ramach projektu „Drogi dla Natury – kampania na rzecz zadrzewień”.  

 

Głównym celem projektu było odwrócenie trendu zanikania zadrzewień 

liniowych, poprzez: podniesienie świadomości decydentów, społeczności 

lokalnych i społeczeństwa na temat ich znaczenia i funkcji, jako siedlisk i zielonej 
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infrastruktury, jak też poprzez poprawę umiejętności planowania i utrzymania 

zadrzewień odpowiedzialnych władz.  

 

Tworzenie miejskich dziedzińców zieleni 

W przygranicznym mieście Görlitz (Saksonia) powstały przepiękne, wewnętrzne 

dziedzińce, stanowiące prawdziwe oazy zieleni, pełne kwiatów, które są 

miejscami wypoczynku. Dodatkową zaletą umieszczania zieleni w śródmiejskiej 

zabudowie, jest poprawa jakości powietrza w obrębie centrum miasta.  
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Uniwersalny charakter dziedzińców z okresu grynderskiego przejawia się w 

bogactwie gatunków i rodzajów roślinności, jaka tam porasta. Obok wrażeń 

czysto estetycznych, związanych z widokiem soczystej, zdrowej zieleni, jest 

jeszcze inna zaleta. Śródmiejska zieleń pochłania znaczną część CO2, przez co 

przyczynia się do poprawy jakości powietrza w mieście.   

Liczne drzewa i krzewy stają się naturalnym siedliskiem lęgowym  

i schronieniem dla różnych gatunków ptactwa, zwłaszcza w okresie zimowym. W 

takich miejscach przyroda zapewnia sobie przetrwanie oferując ptakom  

i owadom miejsca lęgowe. Dzięki zieleni równiez małe dziedzińce zyskują na 

swej atrakcyjności.       

               

Obok młodych krzewów, drzew i innej roslinności, troską otoczono również stare 

drzewa. Dzięki temu udało sie stworzyć miejsca przyjazne do wypoczynku 

mieszkańców.  

Dbałość o dziedzińce może przybierać różne formy. Jednak w zamyśle ma to być 

miejsce relaksu pośród zieleni wkomponowane w przestrzeń miejską.  
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Tworzenie ogrodów deszczowych 

Dzięki budżetowi obywatelskiemu w centrum Gdyni powstało już kilka ogrodów 

wykorzystujących deszczówkę. Gdynianie, którzy zdecydują się na założenie 

własnego ogrodu deszczowego, dostaną nie tylko kompleksowe porady 

techniczne, ale też dofinansowanie do realizacji projektu. To pokazuje, 

że mieszkańcy mają wpływ na to, jak będą wyglądać ekologiczne miasta. 

Założenie miejskiego ogrodu deszczowego jest proste i tanie - część wody 

opadowej jest zatrzymywana, oczyszczana i infiltrowana w głąb ziemi. Co to 

daje? Rośliny naturalnie wspomagają zagospodarowanie i oczyszczenie nadmiaru 

wody, tym samym zmniejsza się ilość deszczówki, która trafia 

do kanalizacji. Pomysł wyszedł od mieszkańców i właśnie im jest dedykowany.  
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Ogród deszczowy poprawia czystość wód podziemnych i powierzchniowych, 

pozytywnie wpływa na miejski mikroklimat, a do tego wspomaga infrastrukturę. 

Ponieważ miasta są coraz bardziej zabetonowane i wyasfaltowane, wodzie jest 

dużo trudniej wsiąkać w podłoże, a gdy jest jej 

za dużo na powierzchni, to wyrządza nam 

szkody. Jednocześnie woda należy do naszych 

najważniejszych zasobów, dlatego nie warto, 

żeby tak po prostu przepadała. Gdynianie 

decydujący się na taki ogród nie tylko zyskują 

zielony skwer, ale też przyczyniają się 

do mniejszego zużycia wody z wodociągów - 

zastępuje ją bowiem zebrana deszczówka.  

Poza dofinansowaniem gdynianie otrzymają kompleksowe ogrodnicze know-

how. W ramach realizacji budżetu eksperci podpowiedzą mieszkańcom, jak 

dobrać do swojego samowystarczalnego ogrodu odpowiednie gatunki roślin, 

podłoże, rury spustowe i drenażowe, a nawet – wielkość donic. We własnoręcznie 

zbudowanym ogrodzie deszczowym 

sprawdzą się tzw. rośliny hydrofitowe, 

które przechwytują i zatrzymują szkodliwe 

substancje w kłączach lub korzeniach 

i dzięki temu oczyszczają wodę, oraz 

te, które świetnie znoszą suszę i okresowe 

zalewanie, na przykład niezapominajka 

leśna, kosaciec żółty i wierzba wiciowa. 

Poza przyczynieniem się do mądrego 

gospodarowania wodą miejską gdynianie 

zyskali przyjazną zieloną przestrzeń do 

życia.  


