
Jak działamy dla dobrego 
klimatu ?



Utrzymanie stanu czystości 
powietrza

Zanieczyszczenia powietrza w istotny sposób 
wpływają na społeczeństwo. Grupy najbardziej 

narażone to: dzieci, osoby starsze oraz ludzie z 
chorobami dróg oddechowych. Zanieczyszczone 

powietrze wpływa bowiem, na zdrowie ludzi 
powodując choroby i dolegliwości związane z 

układem oddechowym. Pomimo systematycznej 
poprawy jakości powietrza w Polsce istotnym 

problemem nadal pozostaje jego zanieczyszczenie. 





Mając na względzie ochronę zdrowia ludzkiego i 
środowiska jako całości, szczególnie ważna jest 
walka z emisjami zanieczyszczeń u źródła oraz 
identyfikacja i wdrażanie najskuteczniejszych 

środków mających na celu poprawę jakości 
powietrza. Głównym źródłem zanieczyszczenia 

pyłami i benzopirenem jest tzw. niska emisja, czyli 
zanieczyszczenia pochodzące z pieców 

przydomowych czy lokalnych kotłowni węglowych, 
gdzie spalanie paliwa odbywa się w nieefektywny 
sposób. Należy więc, biorąc pod uwagę zdrowie 

społeczeństwa, zapobiegać spalaniu paliwa w 
piecach przydomowych i kotłowniach. 





Identyfikacja źródeł emisji 
substancji do powietrza

Ważnym czynnikiem mającym ogromny wpływ zarówno 
na klimat, jak i na zakwaszenie gleb i wód 

powierzchniowych, zdrowotność lasów, 
zanieczyszczenie upraw oraz jakość naszego życia 
jest czystość powietrza. To właśnie poprzez nie 

zanieczyszczenia mogą być przenoszone na bardzo 
duże odległości i mieć niekorzystny wpływ również na 

warstwę ozonową atmosfery. 





W naszym regionie zanieczyszczenie powietrza jest 
na szczęście stosunkowo niskie, gdyż na terenie Gminy 

Chęciny nie stwierdzono obecności zakładów, które 
byłyby wyjątkowo szkodliwe dla środowiska. W 

ostatnich latach można było zaobserwować 
modernizację kotłowni węglowych, które zostały 

zastąpione przez olejowe lub gazowe. Należy 
pamiętać, że my sami również mamy wpływ na czystość 

powietrza. Każdy z nas posiada w domu system 
grzewczy lub piec. Niestety nie posiadają one żadnych 

urządzeń ochrony powietrza.



Działania w celu dotrzymania 
standardów jakości powietrza

W gminie Chęciny jest brak zakładów przemysłowych, 
które górowałyby na liście zakładów uciążliwych dla 

środowiska z uwagi na emisję zanieczyszczeń do 
powietrza. Przede wszystkim sprawcą takowych emisji 

jest Cementownia Nowiny, leżąca w pobliżu gminy 
Chęciny. Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń pyłów 
mineralnych powodują także zakłady wydobywcze w 

Jaźwicy i Bolechowicach. Jest ono jednak emitowane 
w ograniczeniu do wyznaczonego terenu górniczego.
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Na ogół, stan czystości powietrza ulega 
systematycznej poprawie. Przy finansowym 

wsparciu ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach zrealizowało wiele akcji 

dotyczących wymiany kotłów węglowo-
koksowych na olejowo-gazowe. W gminie 

Chęciny dokonano 47 udoskonaleń zbiorczych 
kotłowni. Do wymiany pozostało jeszcze 12. 



Istotnym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest 
również komunikacja drogowa. Waga tego 

problemu z czasem będzie coraz większa ze 
względu na przewidywany wzrost liczby 

samochodów. Najbardziej zagrożone pod tym 
względem są miejscowości przy trasach o dużym 

natężeniu ruchu pojazdów. 
Zmniejszenie nieczystości emitowanych do 

środowiska nastąpi w wyniku modernizacji dróg. 
Istotne jest również poprawienie stanu 

technicznego pojazdów.





Alternatywne źródła energii

Jak jeszcze może poprawić stan czystości powietrza? 
Dobrym sposobem jest wykorzystywanie energii ze 

źródeł odnawialnych. W Polsce obecnie najpopularniejsza 
jest biomasa i energia wodna. Największe szanse na 

energetyczne wykorzystanie w woj. świętokrzyskim ma w 
tej chwili pierwsza z nich. Do wytworzenia jej planuje 

się wykorzystać szybkorosnące gatunki wierzby i malwy 
pensylwańskiej. 







Choć póki co w naszym regionie nie funkcjonują jeszcze 
zakłady produkcji paliwa wtórnego z biomasy, to istnieje 

bardzo duża szansa na znaczny popyt na tego rodzaju 
paliwa, ze względu na planowane wykorzystanie go do 

produkcji energii w Elektrociepłowni w Kielcach. Dzięki 
temu część gospodarstw w Chęcinach ma również duże 

szanse rozwoju, ponieważ mogłyby one przestawić się na 
tego typu produkcję. Dodatkowo w naszym regionie 

rozpowszechniana jest promocja biopaliw. Zadania tego 
podjął się Zakład Usług Starostwa Powiatowego. Powstało 
także Centrum Promocji Paliw Odnawialnych, na którego 

potrzeby wierzbą obsadzony zostanie obszar wzdłuż 
rzeki Nidy w Podzamczu Chęcińskim.



Czarna Nida 



Identyfikacja zanieczyszczeń 
spowodowanych środkami transportu

Zanieczyszczenie ze źródeł transportowych głównie 
składa się z emisji gazów z systemów wydechowych 

samochodów, pociągów i statków. Gazy te, 
przemieszczające się drogą powietrzną, zawierają tlenki 
azotu, dwutlenek siarki, lotne związki organiczne (w tym 
kilka toksycznych, trwałych i akumulowanych biologicznie 
substancji), metale i dwutlenek węgla. Sektor transportu 
przyczynia się do 40 - 80% ogólnej emisji tlenków azotu. 

Do tego spaliny samochodowe. Każdy silnik spalinowy 
produkuje spaliny. W obecnej pogoni za ekologią i jak 

najmniejszą ilością substancji toksycznych 
wydobywających się z pojazdów rzadko się 
zastanawiamy, z czym naprawdę walczymy.





W naszym regionie coraz więcej 
gospodarstw korzysta z energii słonecznej 
i solarów. Dodatkowo w szkołach, również 
naszej , w Chęcinach używa się ledowego

oświetlenia, segreguje się odpady, a 
uczniowie pogłębiają wiedzę, aby już od 
najmłodszych lat przygotowywać się do 

efektywnej ochrony klimatu.





Dziękujemy za uwagę 


