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12 projektów o wartości blisko 140 tysięcy złotych prowadzonych przez 12 or-
ganizacji pozarządowych w 18 miejscowościach w Polsce – to efekty drugiego 
roku działania programu „Nasze powietrze”.

Program „Nasze Powietrze” realizowany jest przez Stowarzyszenie Krakowski 
Alarm Smogowy w ramach projektu zintegrowanego „Wdrażanie Programu 
ochrony powietrza dla województwia małopolskiego – Małopolska w zdrowej  
atmosferze”, wspieranego z programu LIFE Unii Europejskiej.

„Nasze powietrze” to program, w ramach którego społeczności lokalne są 
wspierane  w podejmowaniu działań na rzecz czystego powietrza. Program 
realizowany jest na terenie dwóch województw: małopolskiego i śląskiego. To 
właśnie te dwa regiony należą do obszarów o najbardziej zanieczyszczonym 
powietrzu nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej.

Program ukierunkowany jest na edukację oraz aktywizację społeczności lokal-
nych, ponieważ to zrozumienie i zaangażowanie ze strony mieszkańców jest 
jednym z kluczowych czynników wpływających na powodzenie działań na 
rzecz ochrony powietrza. 

W ramach programu przyznawane są dotacje od 3 000 do 15 000 zł. Nie jest 
wymagany finansowy wkład własny. O dotacje mogą ubiegać się zarówno or-
ganizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne działające przy organizacjach 
pozarządowych.

W drugim roku działania programu w otwartym konkursie grantowym na pro-
jekty realizowane przez organizacje pozarządowe, samodzielnie lub w part-
nerstwie z grupami nieformalnymi wpłynęły 22 wnioski o dotację. W ich ocenę 
zaangażowane było grono niezależnych ekspertów. Dofinansowanie przyzna-
no 12 najwyżej ocenionym projektom.
        
Od listopada 2017 r. do kwietnia 2018 r., 12 organizacji pozarządowych 
uczestniczących  w programie zrealizowało 12 projektów o wartości 137 697,77 zł 
( 33 017,70 €) . Działania prowadzone były w 18 miejscowościach w wojewódz-
twach małopolskim i śląskim. 

Efekty drugiego roku 
działania programu 
„Nasze powietrze”.

Główne cele programu: 
1.  Podniesienie świadomości wśród członków społeczności lokalnych na 

terenie województwa małopolskiego i/lub śląskiego na temat zanie-
czyszczenia powietrza i rozwiązań służących poprawie jakości powietrza, 
ze szczególnym uwzględnieniem niskiej emisji; 

2.  Podniesienie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych na terenie 
województwa małopolskiego i/lub śląskiego w działania na rzecz po-
prawy jakości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem niskiej emisji;

3.  Rozpowszechnianie informacji na temat przepisów zawartych w uchwałach 
antysmogowych dla województw małopolskiego i/lub śląskiego; 

4.  Rozwój ruchów i inicjatyw społecznych działających na rzecz poprawy 
jakości powietrza w województwie małopolskim i/lub śląskim.

   12 projektów 
                          140 tysięcy złotych
12 organizacji 
                                       18 miejscowości



Co udało się osiągnąć dzięki programowi?

Duża część inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe 
koncentrowała się na wspieraniu działań służących informowaniu o zanieczy- 
szczeniu powietrza w regionie i wchodzących w życie uchwałach antysmogowych, 
monitorowaniu zmian, promowaniu dobrych praktyk. Starano się zainteresować 
problemem lokalne autorytety i władze.

Działania służące edukacji oraz uwrażliwianiu na problem zanieczyszczenia pow-
ietrza skierowane były zarówno do szerokiej opinii publicznej, jak i do wybranych 
grup społecznych. Zorganizowano warsztaty i szkolenia dla urzędników, służb 
mundurowych, lekarzy, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, czy hotelarzy. 
W działaniach edukacyjnych wzięło udział blisko 11 000 osób. Kampanie me-
dialne osiągnęły zasięg 100 000.

Rezultaty programu

  Edukacja i szkolenia

Istotne były działania edukacyjne i szkoleniowe, adresowane zarówno do 
mieszkańców, jak i do przedstawicieli władz (głównie radnych i urzędników 
samorządowych, posłów) czy funkcjonariuszy służb patrolowych (straż gminna, 
straż miejska, policja), lokalnych przedsiębiorców, jak i liderów opinii (blogerzy, 
dziennikarze). Dotyczyły one m. in. takich zagadnień, jak egzekwowanie prze-
pisów ochrony środowiska,  sposób pobierania i przeprowadzania badań próbek 
popiołu czy składania wniosków o dofinansowanie wymiany kotła, ale także 
kwestii zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem powietrza.  

Dzięki szkoleniom mieszkańcy byli lepiej przygotowani do reakcji na problem, 
ale także świadomi jego wagi.  Nieco inny charakter miały działania edukacyjne 
adresowane do dzieci i młodzieży. Skupiały się one w dużej mierze na przekazy-
waniu wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony środowiska i zdrowia, przygotow-
ywania młodych ludzi do prowadzenia konkretnych działań na rzecz swojej 

społeczności. W sumie w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym brało 
udział blisko 11 000 osób (w tym ponad 9000 dzieci i młodzieży)

  Działania na rzecz lokalnych społeczności 

Mieszkańcy i mieszkanki zachęcani przez organizacje pozarządowe brali też 
udział w działaniach na rzecz lokalnych społeczności oraz podejmowali „oddolne” 
inicjatywy mające na celu poprawę jakości powietrza jak np. złożenie wniosku do 
budżetu obywatelskiego, w ramach którego do przedszkoli i klas I-III w Rybniku 
mają zostać zakupione oczyszczacze powietrza. Jednym z takich zrealizowanych 
działań oddolnych był także pomysł na własną akcję antysmogową rysowania 
przez przedszkolaków smogu dla premiera.

  Konsultacje społeczne

W proces konsultacji społecznych uchwał antysmogowych dla województw 
małopolskiego i śląskiego w aktywny sposób zaangażowały się organizacje 
pozarządowe biorące udział w programie we współpracy z  instytucjami 
samorządowymi. 

  Uczestnicy 

W inicjatywach służących zwiększaniu aktywności mieszkańców i mieszkanek 
wzięło udział ponad  11 000 osób (w tym dzieci i młodzież). W działaniach wzięło 
udział ponad 40 organizacji pozarządowych (jako liderzy projektów, partnerzy 
bądź uczestnicy) i  instytucji publicznych (takich jak: samorząd lokalny, OSP, 
domy kultury, szkoły).

  Dokumentowanie i upowszechnianie

Organizacje wydawały własne publikacje i promowały wydarzenia zarówno  
w mediach konwencjonalnych, jak i społecznościowych, co służyło dokumen-
towaniu i upowszechnianiu programu.



Nagrodzone projekty
Czyste powietrze dla Tuchowa
Stowarzyszenie „Eko-Aura Małopolska

Głównym celem projektu było podniesienie świadomości i zaangażowania 
społeczności lokalnej w działania na rzecz poprawy jakości powietrza. 
Projekt składał się z szeregu działań: akcji informacyjnych z pomocą 
materiałów edukacyjnych, spotkań z lokalnymi liderami (służba zdrowia, 
nauczyciele, przedsiębiorcy, osoby duchowne, policjanci, strażacy, przed-
stawiciele fundacji i stowarzyszeń) oraz mieszkańcami. 

W ramach projektu zorganizowano konferencję dla lokalnych liderów: 
nauczycieli, służby zdrowia, osób duchownych, przedsiębiorców, 
strażaków i policjantów. Zaprezentowane zostały aspekty zdrowotne 
oddychania zanieczyszczonym powietrzem, aspekty ekonomiczne dla 
przedsiębiorców, aspekty techniczne dla mieszkańców.  Dzięki utwor-
zonej w ramach projektu stronie internetowej (www.ekopiecing.pl) oraz 
profilu na portalu społecznościowym sukcesywnie docierano do wszyst-
kich grup społecznych.

Oprócz konferencji zorganizowano też “Zakończenie sezonu grzewczego” 
w formie wydarzenia sportowego - marszu na Brzankę. Marsz został zor-
ganizowany przy udziale LKS BURZYN oraz Stowarzyszenia PTG Sokół 
Świat Pracy.



Nagrodzone projekty
EKO CHALLENGER 
Tatrzańska Izba Gospodarcza 

EKO CHALLENGER to pierwsze w Polsce spotkanie blogerów, dziennikarzy, 
środowisk zajmujących się gł. środowiskiem naturalnym, ekoturystyką,  
zdrowiem i ekolifestylem poświęcone głównie tematyce zrównoważonego ro-
zwoju, minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko, ochrony przy-
rody i zasobów naturalnych, ekologicznego stylu życia i turystyki, a szczególnie 
tematyce smogu i rozwiązań służących poprawie jakości powietrza. 

To próba stworzenia platformy społecznej, której celem jest integracja, edu-
kacja i ułatwienie przepływu informacji m.in. dot. przepisów uchwał antys-
mogowych, kreowanie proekologicznych i prozdrowotnych postaw, moty-
wowanie do działań wpływających pozytywnie na środowisko. Organizatorzy 
wykorzystali nowe i popularne kanały komunikacji - blogosferę. Blogerzy, 
których narzędziami są strony www, blogi, vlogi i portale społecznościowe są 
obecnie liderami w kreowaniu opinii. Budują tożsamość marek  (czyste po-
wietrze jako marka) i wspomagają decyzje odbiorców. Sami deklarują, że ich  
priorytetem jest chęć uświadamiania ludzi i pozytywny wpływ na rzeczywistość. 
Inspirują i motywują do działania, dlatego postanowiono zaangażować 
właśnie ich zapraszając na spotkanie do Zakopanego. 

EKO CHALLENGER był rodzajem study tour połączonego z konferencją na 
temat poprawy jakości powietrza i przepisów uchwał antysmogowych oraz 
pokazem dobrych praktyk na przykładzie rozwiązań w hotelarstwie tj. obiek-
tów posiadających certyfikat ECO Zakopane.



Nagrodzone projekty
Katowicka Liga Antysmogowa 
Działania aktywizujące i edukacyjne dla dzieci i młodzieży  
na rzecz #czystepowietrze w Katowicach
Stowarzyszenie BoMiasto

Projekt służył zaktywizowaniu i podniesieniu wiedzy u  młodych ludzi 
(przedszkolaków,  uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych i liceów) na temat uchwały antysmogowej dla woj. śląskiego 
poprzez organizację: Katowickiej Ligii Antysmogowej Koszykówki, Kato-
wickiej Szkolnej Ligi Debat Oksfordzkich, 3 konkursów: „Pocztówka o czyste 
powietrze”, „Plakat Antysmogowy w Katowicach” oraz „Katowice w smogu”. 

Ideą projektu było uruchamianie mechanizmów rywalizacyjnych, 
stymulujących do twórczego rozwiązywania problemów oraz działalności 
informacyjnej i rozwijania kreatywności. Wydarzenia aktywizujące (liga ko-
szykówki, liga debat oksfordzkich, konkursy artystyczne) angażowały dzieci 
i młodzież oraz upowszechniały wśród mieszkańców i użytkowników Kato-
wic wiedzę o problemach zanieczyszczenia powietrza. Dla organizatorów 
ważnym było, by młodzi byli świadomi tego, jak ich decyzje dotyczące 
wyboru sposobu ogrzewania domu wpływają na ich najbliższe otoczenie. 



Nagrodzone projekty
Nie kopcę, chcę odetchnąć - KONTYNUACJA  
Stowarzyszenie Pura Vida
         
Projekt był kontynuacją projektu „Nie kopcę, chcę oddychać” z poprzedniej 
edycji programu „Czyste Powietrze”. Tym razem organizatorzy edukowali 
mieszkańców gmin Podhala odnośnie konkretnych sposobów walczenia  
z zanieczyszczeniem powietrza (szczególnie niską emisją) oraz przepisami 
zawartymi w małopolskiej uchwale antysmogowej. 

Poprzedni projekt miał na celu wstępną zmianę postaw względem zanie-
czyszczenia powietrza – teraz przedstawiano konkretne rozwiązania. 

W projekcie w ramach cyklu szkoleń przedstawiono mieszkańcom Pod-
hala kroki, jakie należy podjąć, aby walczyć ze smogiem we własnym za-
kresie, jak oddziaływać na otoczenie, by aktywnie i wspólnie podejmować 
walkę o czyste powietrze oraz zaprezentować jak dostosować się do 
obowiązujących od 2023 postanowień uchwały antysmogowej. Aktywi-
zowano również młodzież do promowania świadomości odnośnie smogu  
w społecznościach poprzez powołanie Szkolnych Alarmów Smogowych.  



Nagrodzone projekty
Od przedszkola do seniora
Muszyna wypowiada walkę przeciwko smogowi 
Stowarzyszenie na rzecz ochrony  
dziedzictwa przyrodniczego EKO POPRAD 

Kluczowymi założeniami projektu były: 
a)  przeprowadzenie aktywnej kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat 

stanu powietrza i czynników wpływających na ten stan, oddziaływania 
powietrza na stan zdrowia mieszkańców, 

b)  przekazanie informacji na temat obowiązujących przepisów, promowanie 
działań, które mają na celu poprawę stanu powietrza, realizowanych 
przez gminę programów i dotacji w obszarze jakości powietrza. Kampa-
nia była skierowana do wszystkich grup społecznych począwszy od dzie-
ci przedszkolnych w myśl zasady „Czym skorupka za młodu nasiąknie 
tym na starość trąci..”, a skończywszy na seniorach, osobach o niskiej 
świadomości ekologicznej, niejednokrotnie postępujących wbrew 
obowiązującym zasadom i ze szkodą dla środowiska (złe nawyki palenia 
w piecach i w otoczeniu). 

W ramach projektu  zorganizowano warsztaty ekologiczno-edukacyjne 
dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, kampanię informacyjno-edukacyjną 
wśród seniorów z udziałem lekarza specjalisty pn. „Co SMOG robi ze  
zdrowiem?” oraz wśród mieszkańców poprzez dystrybucję przygotowanych 
materiałów informacyjnych, portal społecznościowy facebook, TV Muszyna. 



Nagrodzone projekty
Parada SmoGoSmoków
Dziecięce zaangażowanie na rzecz czystego powietrza
Fundacja Niezależny Instytut Edukacji Emocjonalnej

Projekt  miał na celu kształtowanie proekologicznych postaw dzieci w wieku 
przedszkolnym oraz zaangażowanie w działania społeczne na rzecz czys-
tego powietrza zarówno dzieci, jak i ich rodziców. Było to możliwe poprzez 
podnoszenie świadomości uczestników projektu na temat źródeł zanie-
czyszczenia powietrza, wdrażanie do uwzględniania w ramach czynności 
dnia codziennego zachowań ograniczających emisję pyłów zawieszonych 
oraz publiczną promocję idei czystego powietrza. 

Projektem objęte zostały dzieci i rodzice z dwóch podkrakowskich gmin: 
Zielonki i Zabierzów.  W przedszkolach odbyły się dwuczęściowe zajęcia; 
1-sza część: 3-godzinne warsztaty dla dzieci zostały przeprowadzone  
w godzinach pobytu dzieci w przedszkolu, 2-ga część: popołudniowe warsz-
taty (3 h)  dedykowane zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom. 

W sumie w czasie całego projektu odbyło się dwanaście 3-godzinnych 
spotkań. W trakcie warsztatów powstało 6 recyklingowych SmoGoSmoków, 
które wzięły udział w Paradzie wieńczącej projekt. Parada SmoGoSmoków 
została zorganizowana na wzór słynnej krakowskiej Parady Smoków. 
Odbyła się na rynku jednej z gmin uczestniczących w projekcie. Wydarze-
nie to było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie działań społecznych  
w obszarze ekologii prowadzonych w gminach Zabierzów i Zielonki. 



Nagrodzone projekty
Rusz powietrzem z BuggyGym
Stowarzyszenie BuggyGym

Projekt  miał na celu edukację młodych rodziców w zakresie zaniec-
zyszczenia powietrza oraz jego wpływu na zdrowie. Dla organizatorów 
wielce istotna jest edukacja o tym, co wpływa na zanieczyszczenie powi-
etrza, gdzie można sprawdzać stan powietrza, jak sami możemy wpłynąć 
na poprawę jakości powietrza, jak również informowanie o nowej uch-
wale antysmogowej. Tym samym poprzez przekazywanie wiedzy można 
zaktywizować młodych rodziców do oddziaływania na swoje otoczenie 
(rodzina, znajomi, sąsiedzi, itp.) aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza 
w jakim wzrastają dzieci. 

Projektem objęto rodziców z pięciu śląskich miast. W ramach projektu  zor-
ganizowano wydarzenie “Zima nie jest zła”, gdzie po treningu z wózkami 
zostały przeprowadzone warsztaty na temat zanieczyszczenia powietrza  
i sposobów jego ograniczania. Zorganizowano też warsztaty dla szkół, gdzie 
przeprowadzono zajęcia antysmogowe dla dzieci klas 4-6. Dodatkowo  
przeprowadzono kampanię ulotkową i internetową. 



Nagrodzone projekty
Smog nasz powszedni
Raciborskie Stowarzyszenie Samorządowe Nasze Miasto

Projekt był skierowany do kilku grup odbiorców: właścicieli indywidualnych 
gospodarstw domowych, młodzieży szkolnej oraz władz JST i kadr kiero- 
wniczych instytucji publicznych. Do pierwszej grupy kierowane były 
działania informacyjne dot. przepisów uchwały antysmogowej woj. 
śląskiego, do drugiej działania edukacyjne dot. zjawiska smogu oraz 
działania aktywizujące do czynnego zaangażowania w rozwiązywanie 
tego problemu, a do trzeciej grupy działania zmierzające do utworzenia 
i rozwijana systemów informowania o jakości powietrza oraz wspierania 
mieszkańców w modernizacji źródeł ciepła. 

Projekt był realizowany na terenie gmin powiatu raciborskiego 
zamieszkałego przez około 120 tys. osób. W ramach projektu zrealizowano 
kampanię informacyjną, warsztaty w szkołach, działania animacyjne z gru-
pami młodzieży, a także spotkania i prace z władzami samorządowymi. Jed-
nym z ważniejszych rezultatów oczekiwanym w wyniku realizacji projektu 
jest przyspieszenie modernizacji indywidualnych źródeł ciepła (zgodnie  
z zapisami uchwały antysmogowej woj. śląskiego) i związana z tym popra-
wa jakości powietrza.



Nagrodzone projekty
Uchwała antysmogowa na co dzień
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

Projekt dotyczył akcji informacyjno-edukacyjnej skierowanej do 
mieszkańców Rybnika i okolic. Jej celem było uświadomienie 
mieszkańcom:
-  podstawowych wymagań, jakie niesie za sobą uchwala antysmogowa  

dla woj. śląskiego,
-  obowiązków spoczywających na mieszkańcach w związku z wejściem  

w życie uchwały,
- sposobu egzekwowania przepisów wynikających z uchwały,
- uprawnień organów ścigania,
-  jak zanieczyszczonym powietrzem oddychają w sezonie grzewczym  

i jak wpływa to na ich zdrowie.

Projekt był skierowany głównie do mieszkańców, młodzieży szkół średnich 
oraz uczelni wyższych Rybnika i pobliskich okolic (nie wykraczających 
poza woj. śląskie). W ramach projektu wykonano ulotki edukacyjne 
dotyczące podstawowych zapisów uchwały antysmogowej, a następnie 
przeprowa-dzono cykl spotkań, na których oprócz teoretycznego przekazu  
rozpowszechniano ulotki. W rezultacie przede wszystkim wzrosła wiedza 
i świadomość mieszkańców na temat uchwały antysmogowej, a także na 
temat jakości powietrza, którym oddychają i jego wpływu na ich zdrowie.



Nagrodzone projekty
Wyjście smoga 2017/2018
Fundacja 360!

Projekt polegał na zaangażowaniu mieszkańców subregionu zachodniego 
woj. śląskiego w rozwiązanie problemu dramatycznie złej jakość powietrza 
na tym terenie. Podstawowym źródłem zanieczyszczenia są nieefektywne 
kotły opalane niskiej jakości paliwem.

Celem projektu było edukowanie, informowanie i alarmowanie oraz  
pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców subregionu do walki 
z problemem niskiej emisji. Tak aby świadomi problemu ludzie rozumieli 
konieczność szukania i wdrażania nie zawsze prostych rozwiązań, służących 
ochronie zdrowia i życia ludzkiego – takich jak proponowane uchwałą 
antysmogową.

Partnerem nieformalnym projektu było Centrum Rozwoju Inicjatyw 
Społecznych CRIS z Rybnika (sygnatariusz deklaracji programowej i członek 
sieci Polskich Alarmów Smogowych). CRIS wsparł Fundację 360! wiedzą  
i doświadczeniem w zakresie informowania i mobilizowania mieszkańców 
oraz władz.



Nagrodzone projekty
ZagłębieBezSmogu
Stowarzyszenie Przedsiębiorców im. Dietla

Kluczowym działaniem w ramach projektu było rozpowszechnianie wiedzy 
na temat przepisów zawartych w uchwale antysmogowej dla wojewódz-
twa śląskiego, w tym istotnych zmian dot. kotłów, zakazu użytkowania 
określonych paliw oraz terminów wprowadzanych zmian. Projekt 
obejmował również poszerzenie i rozwój wiedzy mieszkańców na temat 
jakości powietrza, źródeł zanieczyszczeń i konsekwencji zdrowotnych 
życia w zanieczyszczonym środowisku, a także pobudzenie mieszkańców  
regionu do wspólnego działania na rzecz poprawy złej  jakości powietrza  
w regionie. 

W ramach projektu przeprowadzono szkolenia dot. uchwały antysmogowej 
dla województwa śląskiego dla radnych miast, radnych dzielnic, straży 
miejskiej, spotkania informacyjne dla mieszkańców i lokalnych liderów, cykl 
warsztatów edukacyjnych dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawow-
ych, szkolenie dla przedsiębiorców oraz III edycję Konferencji “Zagłębiowski 
Okrągły Stół dla Czystego Powietrza”.

O wszystkich działaniach informowano  kanałami Internetowymi i poprzez 
media lokalne. W projekt zostali włączeni także rozpoznawalni lokalni 
partnerzy, min: Wyższa Szkoła Humanitas, Wyższa Szkoła Biznesu, Uniwer-
sytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi w Sosnowcu, Instytut Medycyny Pracy  
i Zdrowia Środowiskowego. 



Nagrodzone projekty
Pogromcy smogów
Zabierzowski Alarm Smogowy
     
Gminy wiejskie wbrew obiegowej opinii nie mają w okresie “grzewczym” 
lepszego powietrza niż Kraków. Aby walczyć z tym stereotypem zorgani-
zowano akcję edukacyjną mieszkańców gminy Zabierzów. 

Z edukacją dotarto do najmłodszych mieszkańców gminy, aby w myśl 
zasady “czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał” wychowywać 
świadomych i odpowiedzialnych za środowisko obywateli. W tym celu zor-
ganizowano konkurs i lekcje nt. zanieczyszczenia powietrza.  

Poza edukacją dzieci przekazywano wiedzę także dorosłym (akcja ulot-
kowa) ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących możliwości 
wymiany źródeł ogrzewania i realnych kosztów takiego przedsięwzięcia, 
ponieważ budzi to największe obawy wielu mieszkańców. Walczono ze ste-
reotypami na temat ogrzewania.


