
Eko-Chęciny  



     Ochrona klimatu w naszej okolicy 

(Gminie Chęciny) w ostatnich latach bardzo 

się rozwija. Coraz większa liczba osób 

wykazuje zainteresowanie ochroną 

środowiska zakładając ekologiczne kolektory 

słoneczne, pompy ciepła lub 

doprowadzając do swoich domów gaz. 

Niedawno zakończono budowę 

samowystarczalnego domu który jest 

najlepszym przykładem ochrony klimatu.  
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KOLEKTORY  SŁONECZNE 

    W naszej okolicy najczęściej wykorzystywanym 

źródłem energii są solary.  

   Jest to urządzenie do konwersji energii 

promieniowania słonecznego na ciepło. Energia 

słoneczna docierająca do kolektora zamieniana jest 

na energię cieplną. Kolektory słoneczne służą 

przede wszystkim do podgrzewania wody i 

wspomagania ogrzewania budynku. Solary są 

umieszczane w najbardziej nasłonecznionym 

miejscu, a więc najczęściej na dachu lub ścianie, od 

strony południowej. Są one tak skonstruowane, aby 

poprzez specjalnie do tego stworzony absorber 

pobierać energię ze słońca. Zastosowanie zestawu 

solarnego wraz z dodatkowym źródłem ciepła 

pozwala na uniezależnienie się od warunków 

pogodowych, szczególnie zimą kiedy okres 

grzewczy rozmija się z okresem największego 

nasłonecznienia. 



POMPY CIEPŁA 
    Coraz bardziej powszechnym źródłem energii w naszej gminie są 

pompy ciepła 

    Pompa ciepła – maszyna cieplna wymuszająca przepływ ciepła 

z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze 

wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi 

przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii 

mechanicznej lub energii cieplnej. 

   Pompy ciepła najczęściej mają zastosowanie w: 

• gospodarstwach domowych (chłodziarki, zamrażarki), 

• przetwórstwie spożywczym (chłodnie, zamrażalnie,  

fabryki lodu), 

• klimatyzacji pomieszczeń (chłodzenie pomieszczeń), 

chłodnictwie, 

• ogrzewaniu pomieszczeń ciepłem  

pobieranym z otoczenia (z gruntu, zbiorników wodnych lub 

powietrza). 

• podgrzewaniu wody użytkowej. 



GAZ ZIEMNY 

  Kolejnym pomysłem na energooszczędność w 

okolicach Chęcin jest doprowadzanie gazu 

ziemnego do naszych domów.  

  Rodzaj paliwa kopalnego pochodzenia 

organicznego, gaz zbierający się w skorupie 

ziemskiej w pokładach wypełniających 

przestrzenie, niekiedy pod wysokim ciśnieniem. 

Pokłady gazu ziemnego występują samodzielnie 

lub towarzyszą złożom ropy naftowej lub węgla 

kamiennego. 
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AUTOBUS ENERGETYCZNY 

    To mobilne centrum edukacyjno-informacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu w 

dniu 7 kwietnia zawitało do Chęcin. Z inicjatywy Urzędu Gminy, mieszkańcy naszej 

miejscowości mogli wziąć udział w szkoleniu, warsztatach i dowiedzieć się wielu 

ciekawych rzeczy na temat Odnawialnych Źródeł Energii. Głównym celem kampanii jest 

zwiększenie świadomości społecznej odnośnie zmian klimatu, przyczyn zachodzenia tych 

zmian, działań, jakie można podjąć, aby im przeciwdziałać oraz zachęcenie każdego z 

odbiorców kampanii do podejmowania kroków na rzecz przeciwdziałania zmianom 

klimatu w codziennym życiu i otoczeniu: w domu, w pracy, w szkole, lokalnym 

środowisku. Uczniowie z naszej szkoły również zapoznali się z tym tematem( autobus 

parkował na boisku szkoły). 

 



DOM SAMOWYSTARCZALNY  

    Dom pasywny to obiekt budowlany, którego zadaniem 
jest zminimalizowanie zużycia energii, poprzez zastosowanie 
szeregu rozwiązań technicznych. Jego wnętrze zawiera 
wszystkie źródła energii wcześniej wymienione.  

   Przykładem samowystarczalnego domu jest obiekt w 
Podzamczu Chęcińskim, który jest energooszczędny pod 
względem produkcji ciepła i prądu. Dom jest przeznaczony 
dla rodziny czteroosobowej a także dla osób 
niepełnosprawnych. Powierzchnia domu wynosi 140 m²  
z użytkowym poddaszem.  





Jedna strona dachu jest w całości 

pokryta solarami, które pozyskują 

energię słoneczną. 

Północna strona dachu pokryta jest 

roślinnością która ma na celu 

zapewnienie wilgotności i utrzymania 

ciepła oraz równowagi. Ponad to 

dodaje uroku budynkowi.  



Obok stawu znajduje się turbina 

wiatrowa, której zadaniem jest 

pozyskiwanie energii wiatrowej która jest 

wykorzystywana do wytwarzania prądu 

i podgrzewania wody. 

Przed domem znajduję się staw. 

Promienie słoneczne odbijają się od 

wody i wpadają do domu przez okna. 

Dzięki temu salon jest bardzo dobrze 

doświetlony. 



OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 

Ścieki w budynkach autonomicznych są 

oczyszczane przy pomocy przydomowych 

oczyszczalni, gdzie na dnie zbiornika beztlenowo 

fermentują zanieczyszczenia, a następnie są 

rozprowadzane po działce i rozsączane na 

przykład pod trawnikiem. Osady ze ścieków są 

następnie spalane. Pozostały po tym procesie 

popioły stanowią tylko 10% początkowej objętości. 

 

 



MŁODZIEŻ W GIMNAZJUM NR1 W 
CHĘCINACH PRZECIWDZIAŁA ZMIANOM 
KLIMATU: 

• Segregujemy odpady (zbieramy zużyte baterie, makulaturę, opakowania po tuszu do 

drukarek) 

• Bierzemy udział w konkursach ekologicznych i pogłębiamy wiedzę na temat 

szkodliwości „niskiej emisji” 

• W salach szkolnych wykorzystujemy żarówki energooszczędne 

• W domach oszczędzamy prąd i wodę 

• Nie palimy odpadów w naszych kotłowniach 

    Jesteśmy świadomi jakie konsekwencje niesie zmiana klimatu. 
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