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Śląskie bez smogu – zadbajmy razem o czyste powietrze 

Ruszyła kampania społeczno-edukacyjna dotycząca walki ze smogiem 
„Mogę! Zatrzymać SMOG”, której celem jest budowanie świadomości 
związanej ze zjawiskiem smogu oraz motywowanie lokalnej                         
społeczności do przeciwdziałania temu zagrożeniu: 
http://powietrze.slaskie.pl/. 

 

 

„Problematyka zanieczyszczenia powietrza oraz sposób informowania 

społeczeństwa o jakości powietrza w województwie śląskim” 

 

 

Konferencję pt. „Problematyka zanieczyszczenia powietrza oraz sposób informowania 

społeczeństwa o jakości powietrza w województwie śląskim”, zorganizowaną 16 listopada 

2017 roku przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej 

w partnerstwie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Katowicach 

Delegatura w Bielsku-Białej oraz Nadleśnictwem Bielsko otworzył Władysław Mąsior − 

dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej, który przywitał zebranych oraz przedstawił 

zagadnienia będące przedmiotem szkolenia. 

W pierwszej części konferencji Agata Bucko-Serafin − kierownik Delegatury 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach − omówiła główne zadania 

WIOŚ w zakresie monitoringu, oceny jakości powietrza i depozycji pyłów zawieszonych                        

w powietrzu. Prelegentka poinformowała, że instytucja od 15 lat sporządza roczne oceny 

jakości powietrza oraz wykonuje analizy porównawcze wskaźników oceny sytuacji                                    

w przedmiotowym zakresie.  

W województwie śląskim zostało wydzielonych pięć stref, w których wykonuje się 

ocenę jakości powietrza. W Bielsku-Białej WIOŚ realizuje swoje funkcje poprzez dwie stacje 

pomiarowe: przy ul. Kossak-Szczuckiej oraz ul. Sterniczej, a w bliskiej przyszłości ma powstać 

trzecia, która skupi się na analizie wpływu ruchu drogowego na jakość powietrza. Miejsca stacji 

http://powietrze.slaskie.pl/
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są wybierane według kryteriów zawartych  w rozporządzeniu ministra środowiska, które 

szczegółowo określa zasady lokalizacji stacji, tak aby pomiar był reprezentatywny dla 

większego obszaru. Obiekt nie może znajdować się  w okolicach, gdzie występują warunki, 

dające skrajne wyniki, ważne jest również, aby stacje były odpowiednio oddalone od 

zabudowań, wysokich drzew, ścian, dróg oraz wpływu pyłków drzew, które mogą zafałszować 

wyniki pomiarów. 

Prelegentka poinformowała uczestników konferencji, że Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Katowicach od wielu lat wykonuje również dodatkowe pomiary jakości 

powietrza za pomocą ambulansu pomiarowego, wyposażonego w urządzenia pomiarowe tego 

samego typu, jak znajdujące się w stacjach automatycznych. Ambulans wykorzystywany jest 

przede wszystkim do pomiarów związanych z interwencjami dotyczącymi zanieczyszczenia 

powietrza, przez różnego typu obiekty. Następnie kierownik Delegatury Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach zapoznała uczestników z rodzajami emisji 

wskazując ich udział w zanieczyszczeniu powietrza oraz wyjaśniła znaczenie pojęcia niskiej 

emisji, jako głównej przyczyny złej jakości powietrza w  województwie śląskim. Zostały 

również podane i omówione czynniki atmosferyczne sprzyjające powstawaniu smogu. 

 

W dalszej części Agata Bucko-Serafin przytoczyła i omówiła zapisy uchwały 

antysmogowej, podjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego i obowiązującej od                                 

1 września 2017 roku na terenie naszego województwa.  
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Zebrani zostali poinformowani o możliwościach pozyskania aktualnych wyników badań 

jakości powietrza oraz ich prognoz ze strony internetowej WIOŚ w Katowicach: 

www.katowice.wios.gov.pl, zakładka „Śląski Monitoring Powietrza” oraz pobrania darmowej, 

wielosystemowej aplikacji mobilnej na telefony komórkowe „Jakość powietrza w Polsce”, 

która udostępnia dane z automatycznych stacji monitoringu jakości powietrza.  

Agata Bucko-Serafin skierowała zaproszenia do nauczycieli, aby razem z uczniami 

odwiedzili laboratorium w celu zapoznania się z techniką wykonywanych tam, na co dzień,            

badań oraz korzystali w praktyce szkolnej z materiałów edukacyjnych zamieszczanych na 

stronie instytucji. 

Uczestnicy konferencji otrzymali również wskazówki, jak odczytywać, interpretować                        

i korzystać z informacji dotyczących jakości powietrza zawartych na stronie WIOŚ, w zakresie 

między innymi zalecanego sposobu korzystania z aktywności na zewnątrz pomieszczeń. 

 

 

W przypadku ryzyka wystąpienia przekroczenia norm progowych zanieczyszczeń 

w powietrzu WIOŚ, podlegający ministrowi środowiska, ma obowiązek zareagować 

i powiadomić o  tym fakcie centra zarządzania kryzysowego, które przekazują informację do 

samorządów, a te z kolei alarmują mieszkańców poprzez Internet i środki masowego przekazu. 

W drugiej części konferencji Irena Polok – edukator z Nadleśnictwa Bielsko − 

przedstawiła zagadnienie wpływu edukacji przyrodniczo-leśnej na kształtowanie postaw 

proekologicznych w społeczeństwie. Przypomniała, że idea zrównoważonego rozwoju 

http://www.katowice.wios.gov.pl/


 

 

 

S t r o n a  | 4 

Jednostka oświatowa Samorządu Województwa Śląskiego 

formowała się przez wieki, ale wzięła swój początek z leśnictwa. Człowiek jest zależny od 

środowiska naturalnego i terenów leśnych, stąd też w wielu momentach historii, niezależnie 

od siebie, na różnych kontynentach rozwijała się myśl o zrównoważonym korzystaniu 

z zasobów natury. To leśnicy jako pierwsi zaczęli się zastanawiać nad korzystaniem 

z zasobów przyrody, w taki sposób, aby nie ograniczać ich dla przyszłych pokoleń, 

pozyskując jednocześnie najcenniejszy i najbardziej ekologiczny surowiec, jakim jest 

drewno. 

Irena Polok podkreśliła, że ważnym jest to, aby edukację przyrodniczo-leśną prowadzić, 

pamiętając o 4 filarach zrównoważonego rozwoju: ekologii, ekonomii, społeczeństwie 

i kulturze. Prelegentka omówiła aktywność Nadleśnictwa Bielsko na rzecz edukacji, 

podkreślając że istotnym wnioskiem płynącym z szeregu przeprowadzonych przedsięwzięć, 

jest przesłanie, aby  edukacja przyrodniczo-leśna prowadzona była, w miarę możliwości 

w środowisku przyrodniczym.  

 

Prelegentka podkreśliła, że  lekcja w lesie jest najlepszą formą przyswajania wiedzy 

o ekosystemie leśnym,  ochronie przyrody oraz funkcjonowaniu współczesnego leśnictwa. 

Miejscem realizacji edukacji przyrodniczo-leśnej mogą być również ogrody przyszkolne, parki 

i skwery. Istotnym jest podkreśliła Irena Polok, aby uczniowie mogliby samodzielnie prowadzić 

obserwacje, analizować wyniki i generować na tej podstawie wnioski, czy proponować 

rozwiązania zaistniałych i dostrzeżonych problemów. Ważne jest również to, aby uczniowie 

poprzez działanie i przeżywanie samodzielne dochodzili do wiedzy.  
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Irena Polok podkreśliła, że Nadleśnictwo Bielsko chętnie współpracuje ze szkołami, 

instytucjami i organami administracji publicznej przy organizacji akcji i konkursów o tematyce 

leśnej i przyrodniczej oraz zaprosiła nauczycieli do udziału w zajęciach prowadzonych dla grup 

szkolnych w izbie edukacyjnej oraz w terenie.  

W swoim wystąpieniu, Irena Polok podała przykłady akcji ekologicznych 

organizowanych przez Nadleśnictwo Bielsko, w partnerstwie z organizacjami działającymi na 

terenie Nadleśnictwa: Fundacją Arka i Klubem Gaja. Prelegentka omówiła te przedsięwzięcia, 

które dotyczą ochrony przyrody, m.in.: Drzewko za surowce, Sprzątanie Świata, Święto 

Drzewa. Wspomniała również o ostatniej z przeprowadzonych akcji ekologicznej, tj. Dnia bez 

samochodu, organizowanej wspólnie ze Stowarzyszeniem ECODRIVE z Bielska-Białej. Celem 

akcji było między innymi uwrażliwienie społeczeństwa na ochronę lasów i drzewostanu jako 

podstawowej aktywności antysmogowej oraz wzmocnienie potencjału „zielonych płuc” 

w przydrożnej przestrzeni Bielska-Białej. 

 

Konferencję zakończyło wystąpienie Bartosza Ciopińskiego – Prezesa Stowarzyszenia 

ECODRIVE z Bielska-Białej – na temat społecznej odpowiedzialności przeciwdziałania 

występowania smogu każdego z osobna i na wielu płaszczyznach – w domowych systemach 

grzewczych, ale i w mobilności, ponieważ ok. 15% zanieczyszczeń atmosfery pochodzi 

z transportu. 

Prelegent podkreślił, że zrównoważony rozwój wymaga od mieszkańców Ziemi 

poszanowania dla jej zasobów tak, aby pozostawić jej walory przyszłym pokoleniom. 

Rewolucja technologiczna, „cyfrowa”, której jesteśmy obecnie świadkami, stwarza niezwykle 



 

 

 

S t r o n a  | 6 

Jednostka oświatowa Samorządu Województwa Śląskiego 

możliwości rozwoju cywilizacji, ale niestety doprowadza również do przyspieszonej degradacji 

środowiska. 

Prezes Stowarzyszenia ECODRIVE podkreślił, że sytuacja ta wymaga od nas wyrobienia 

pewnych nawyków w codziennym życiu, by ograniczyć negatywny wpływ na środowisko. 

Obserwowany od niedawna rozwój elektromobilności jest jednym z elementów tych działań 

w transporcie, ale w dalszym ciągu 97% pojazdów napędzanych jest paliwami płynnymi. 

Rozwiązanie stanowi filozofia ECODRIVE − styl jazdy pozwalający na oszczędności − energii, 

emisji spalin, hałasu, czasu, zużycia podzespołów i przy okazji, o ile nie należałoby kłaść na ten 

fakt większego nacisku, poprawy bezpieczeństwa drogowego. Na przykład jeden ekokierowca, 

stosując na co dzień 10 prostych zaleceń dotyczących stylu jazdy, zmieniając swoje nawyki 

użytkowania samochodu: zmniejsza spalanie o min. 1 l/100 km, ogranicza min. 1000 kg emisji 

CO2 rocznie i redukuje o 40% ryzyko wystąpienia zdarzenia drogowego! 

Bartosz Ciopiński, zachęcając nauczycieli do upowszechniania w szkołach  zasad 

ecodrivingu, poinformował zebranych, że szczegółowe informacje na ten temat oraz bezpłatny 

e-learningowy kurs ecodrivingu, znajdują się na stronie kampanii edukacyjnej 

www.ecomobilni.pl, która jest realizowana przez Stowarzyszenie ECODRIVE, dzięki środkom 

finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach. 

 

              W trakcie dyskusji poruszony został temat prawnych i finansowych możliwości 

rozwiązania trudnej sytuacji, wynikającej z zagrożeń niskiej emisji. Zebrani rozmawiali 

http://www.ecomobilni.pl/
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również na temat wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz o tym, jak 

najskuteczniej edukować lokalne społeczności w zakresie walki ze smogiem. 

             Kończąc konferencję Barbara Michałek-Piernik – konsultant RODN „WOM” 

w Bielsku-Białej poinformowała, że w ramach zaplanowanych działań statutowych, 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej będzie w dalszym 

ciągu inicjował i upowszechniał przedsięwzięcia popularyzujące działania ograniczające 

powstawanie i oddziaływanie smogu, co ma spowodować aktywizację środowisk 

przedszkolnych, szkolnych i domowych uczniów, w przedmiotowym zakresie. Przedszkole 

i szkoła to bowiem miejsca, gdzie zdobywa się wiedzę, a następnie dzieli się nią w domach 

z najbliższymi, a dzieciństwo i młodość, to wyjątkowy czas na kształtowanie dobrych 

nawyków i właściwej postawy wobec środowiska. 

            W konferencji uczestniczyli nauczyciele z 4 powiatów subregionu południowego 

województwa śląskiego, a także przedstawiciele Lasów Państwowych: Izabela Pigan – 

Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Bielsko oraz Michał Polok – specjalista służby leśnej 

Nadleśnictwa Wisła. 

W ramach kampanii społeczno-edukacyjnej dotyczącej walki ze smogiem „Mogę! 

Zatrzymać SMOG”, która potrwa do 14 grudnia 2017 roku zostały przygotowane materiały 

edukacyjne, stanowiące kompendium wiedzy i informacji na temat źródeł problemu 

i możliwych rozwiązań. Wszystkie informacje, w różnych formach znajdują się na stronie 

powietrze.slaskie.pl.  

       Dyrektor RODN „WOM” w Bielsku-Białej                                                                                                                                                        

            Władysław Mąsior  

 

Do pobrania prezentacja multimedialna z konferencji: 

Zanieczyszczenie powietrza  (zjawisko smogu) oraz sposób informowania społeczeństwa o jakości powietrza  

  

 

 

http://powietrze.slaskie.pl/

