
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postrzeganie problemu jakości powietrza w Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim   

i Godowie – raport z badania 
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Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. 
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Wprowadzenie  
 

Raport stanowi podsumowanie badania dotyczącego postrzegania problemu jakości 

powietrza w Wodzisławiu Śląskim, Raciborzu i gminie Godów, prowadzonego przez 

firmę SONDA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach projektu „Wstrzymaj 

oddech!”. Badanie było realizowane przy wsparciu finansowym udzielonym przez 

Narodowy Instytut Wolności w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  

 

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą standaryzowanego kwestionariusza 

ankiety dystrybuowanego internetowo i bezpośrednio oraz poprzez zogniskowane 

wywiady grupowe z mieszkańcami terenu objętego badaniem.  

 

Raport został podzielony na części. W pierwszej przedstawiono założenia 

metodologiczne badania. Druga część zawiera informacje dotyczące grupy objętej 

badaniem. W kolejnych częściach omówiono wyniki w podziale na trzy jednostki 

terytorialne objęte badaniem (Racibórz, Wodzisław Śląski, Godów). W odniesieniu do 

każdej miejscowości omówiono kwestie związane ze świadomością przyczyn i skutków 

zanieczyszczenia powietrza, postawami mieszkańców wobec tego problemu, wiedzą na 

temat rozwiązań prawnych dotyczących jakości powietrza oraz z oczekiwaniami 

dotyczącymi pomocy władz dla osób zmieniających źródło ciepła w swoim domu lub 

mieszkaniu. Ostatnią część raportu stanowi podsumowanie wyników w odniesieniu do 

każdej z badanych miejscowości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Założenia metodologiczne 
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Omawiane w raporcie wyniki badań dotyczą kwestii zanieczyszczenia powietrza  

w Wodzisławiu Śląskim, Raciborzu i gminie Godów. Zasadniczymi problemami 

badawczymi w realizowanym przedsięwzięciu były zagadnienia dotyczące postaw 

mieszkańców wobec problemu zanieczyszczenia powietrza, ich świadomości w zakresie 

przyczyn i skutków tego zjawiska, znajomości regulacji prawnych związanych z ochroną 

jakości powietrza oraz oczekiwań w zakresie pomocy władz dla mieszkańców, 

ukierunkowanej na  ograniczenie skali zanieczyszczenia powietrza. 

 

Podejmowane w badaniu kwestie skupiały się wokół następujących pytań badawczych: 

1. Jak mieszkańcy postrzegają problem zanieczyszczenia powietrza w mieście/gminie? 

 Czy postrzegają zanieczyszczenie powietrza w charakterze osobistego 

problemu? 

 Jakie czynniki  wpływają ich zdaniem na to zjawisko? 

 Czy jest ono postrzegane jako zagrożenie dla zdrowia własnego i bliskich? 

2. Czy mieszkańcy są zainteresowani podjęciem działań zmierzających do ograniczenia 

poziomu zanieczyszczenia powietrza w mieście/gminie? 

 Czy podejmują działania na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście? 

 Jakie działania podejmują, by ochronić siebie i swoich bliskich przed skutkami 

zanieczyszczenia powietrza? 

 Jak odnoszą się do działań polegających na występowaniu na drogę sądową  

w walce o czyste powietrze? 

3. Jaka jest wiedza mieszkańców nt. regulacji prawnych związanych z ochroną jakości 

powietrza? 

 Jaką wiedzę posiadają nt. istnienia uchwały antysmogowej oraz jej zapisów?  

 Czy popierają zakaz stosowania węgla do ogrzewania gospodarstw domowych? 

4. Jakie są oczekiwania mieszkańców w zakresie pomocy władz, ukierunkowanej na  

ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w mieście/gminie? 

 Jakiej pomocy oczekują dla osób zmieniających źródło ogrzewania? 

 Jakie potrzeby w zakresie działań edukacyjnych dostrzegają mieszkańcy? 

W celu uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania przeprowadzono badania na grupie 

wyselekcjonowanych mieszkańców (zgodnie z opisanymi poniżej założeniami). 

W badaniu wykorzystano dwie metody badawcze.  Pierwszą z nich był sondaż. W jego 

obrębie zastosowano technikę ankiety internetowej (CAWI) oraz technikę ankiety 

wspomaganej papierowo (CAPI), które posłużyły do zgromadzenia informacji  

o charakterze ilościowym. Narzędziem badawczym, z którego korzystano podczas 

badania, był kwestionariusz ankiety. Dodatkowo w badaniu wykorzystywano metodę 

wywiadu; przeprowadzono zogniskowane wywiady grupowe w każdej lokalizacji  

z dwoma grupami (łącznie sześć wywiadów) w oparciu o przygotowane wcześniej 

scenariusze zawierające listę zagadnień do poruszenia w trakcie spotkania.  
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Charakterystyka grupy objętej badaniem 
 

Badaniem ankietowym została objęta grupa 400 osób – mieszkańców Wodzisławia 

Śląskiego (N = 133), Raciborza (N = 133) oraz gminy Godów (N = 134).  W każdej  

z miejscowości respondentów dobrano proporcjonalnie ze względu na płeć i wiek 

proporcjonalnie do rozkładu tych cech wśród wszystkich mieszkańców danej 

miejscowości. Charakterystykę socjodemograficzną uczestników badania 

zaprezentowano w tabeli 1. 

 

 

Kategoria N % 

Płeć 
Kobieta 211 52,5% 

Mężczyzna 191 47,5% 

Wiek 

do 24 lat 26 6,5% 

od 25 do 44 lat 149 37,1% 

od 45 do 64 lat 138 34,3% 

65 lat i więcej 89 22,1% 

Wykształcenie 

Podstawowe i gimnazjalne 24 5,9% 

Zasadnicze zawodowe 83 20,7% 

Średnie 142 35,3% 

Wyższe 153 38,1% 

Źródło ogrzewania domu/ mieszkania 

Ciepłociąg (ciepło sieciowe) 114 28,4% 

Węgiel – kocioł V klasy 75 18,7% 

Węgiel – kocioł inny niż V klasy 99 24,6% 

Drewno 45 11,2% 

Pellet 22 5,5% 

Gaz 85 21,1% 

Olej 3 0,8% 

Pompa ciepła 5 1,2% 

Ogrzewanie elektryczne 6 1,5% 

Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy 

 

Grupa była zróżnicowana ze względu na płeć (kobiety: 52,5%; mężczyźni: 47,5%) oraz 

wiek (do 24 lat: 6,5%; od 25 do 44 lat: 37,1%; od 45 do 64 lat: 34,3%; 65 lat i więcej: 

22,1%). Grupa była także zróżnicowana ze względu na poziom wykształcenia: 38,1% 

stanowiły osoby z wykształceniem wyższy, 35,3% - osoby z wykształceniem średnim, 

20,7% - osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Pozostałe 5,9% badanych 

stanowiły osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym.  
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Respondenci reprezentowali grupy stosujące różne sposoby ogrzewania 

domów/mieszkań. Najliczniejsze były osoby korzystające z ciepłociągu (28,4%); nieco 

mniej liczne były osoby deklarujące ogrzewanie domu węglem i stosowanie kotła innego 

niż kocioł V klasy (24,6%), a także osoby stosujące gaz (21,1%). Kolejną grupę stanowiły 

osoby używające kotłów V klasy (18,7%), następnie osoby używające drewna (11,2%)  

i pelletu (5,5%).  

Badaniem jakościowym z wykorzystaniem techniki zogniskowanych wywiadów 

grupowych objęto w każdej lokalizacji dwie grupy: osoby w wieku 65 lat i starsze oraz 

młodzież w wieku od 18 do 24 lat. Każda grupa liczyła od 6 do 10 osób.  
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Postrzeganie problemu jakości powietrza w Wodzisławiu Śląskim 
 

1. Świadomość przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza  

Mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego byli pytani o różnorodne kwestie związane z wiedzą 

oraz opiniami na temat przyczyn smogu w mieście i potencjalnych skutków życia  

w zanieczyszczonym środowisku.  

Większość respondentów (66,9%) oceniła stan powietrza w Wodzisławiu Śląskim jako 

zły oraz bardzo zły (odpowiednio 33,8% oraz 33,1% wskazań). Przeciętnie oceniło go 

29,3% ankietowanych, a dobrze bądź bardzo dobrze – 3,8%. 

 

 
Wykres 2. Ocena czystości powietrza w Wodzisławiu Śląskim (N = 133) 

 

Kolejna poruszana w badaniu kwestia dotyczyła postrzegania przez respondentów 

zanieczyszczenia powietrza w kategorii osobistego problemu. Większość badanych 

(62,5%) przyznała, że kwestia ta stanowi dla nich bardzo poważny problem, a dla 

niemal co trzeciego ankietowanego (31,2%) jest to umiarkowanie poważny problem. 

Jedynie dla 3,1% ankietowanych stan powietrza w Wodzisławiu Śląskim nie stanowi 

żadnego problemu. 

 

 
Wykres 3. Postrzeganie zanieczyszczenia powietrza jako problemu w opinii mieszkańców Wodzisławia 

Śląskiego (N=133) 
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Respondenci zostali poproszeni również o wskazanie, czy zauważają u siebie negatywne 

skutki zdrowotne wywołane przez zanieczyszczone powietrze. Zdecydowana większość 

badanych (79,7%) wskazała, że takie skutki u siebie odczuwa. 

 

 
Wykres 4. Odczuwanie negatywnych skutków zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza  

w opinii mieszkańców Wodzisławia Śląskiego (N=133) 

 

Respondenci wskazywali najczęściej na występowanie angin i innych chorób górnych 

dróg oddechowych (36,7%), duszności (34,4%) i alergii (31,2% wskazań). Niemal jedna 

czwarta (22,7%) wskazała na częstsze przeziębienia, 18,0% na występowanie objawów 

ze strony układu krążenia, a 14,8% na astmę. Inne dolegliwości zauważyło u siebie 3,1% 

respondentów.  

 

 
Wykres 5. Rodzaje negatywnych skutków zdrowotnych dotykających mieszkańców Wodzisławia Śląskiego 

wywołanych zanieczyszczonym powietrzem (N=133) 

 

Podobną opinię wyrażali uczestnicy wywiadów fokusowych: 
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 Śmiało można powiedzieć, że [smog] ma negatywny wpływ na nasze zdrowie, na 

zdrowie naszych dzieci i na wnuki; 

 Ja pochodzę z lubelskiego. Jak tu przyjechałam, to po 2-3 miesiącach w 

skrzydełkach nosa mi się aż do krwi zrobiły takie wybroczyny. Jak wyjeżdżam na 5-

6 tygodni na rehabilitację w czyste miejsca, tego nie ma. Przyjeżdżam i znowu to 

samo; 

 Łzy lecą, z nosa cieknie, gardło boli; 

 Alergie - inny skład powietrza jest; 

 Chore płuca głównie, zatoki; 

 Choroby układu oddechowego, ale potem idzie w całe ciało; 

 Jak jest gorsza jakość powietrza, to człowiek się o wiele gorzej czuje, mniej mu się 

chce. Ciężej się oddycha i czuć to, że oddycham zanieczyszczonym, a nie zwykłym, 

dobrym powietrzem. 

 

Jedna piąta badanych (20,3%) wskazała natomiast, że nie odczuwa żadnych 

negatywnych dolegliwości zdrowotnych wywołanych zanieczyszczonym powietrzem. 

 

Badani zostali zapytani także, czy u swoich bliskich zauważają negatywne objawy 

zdrowotne związane z zanieczyszczeniem powietrza. Zdecydowana większość z nich 

(86,7%) wskazała, że takie objawy dostrzega. 

 

 
Wykres 6. Odczuwanie negatywnych skutków zanieczyszczenia powietrza przez członków rodziny 

respondentów – mieszkańców Wodzisławia Śląskiego (N=133) 

 

Najczęściej wymienianymi dolegliwościami były anginy i inne choroby górnych dróg 

oddechowych (39,9%), częstsze przeziębienia (38,3%) oraz duszności i alergie (po 

34,4% wskazań). Niemal co piąty badany (19,5%) wskazał na objawy ze strony układu 

krążenia, a 12,5% zasygnalizowało występowanie astmy. Na występowanie innych 

objawów wskazało 1,6% respondentów.  
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Wykres 7. Rodzaje negatywnych skutków zdrowotnych dotykających członków rodzin respondentów 

wywołanych zanieczyszczonym powietrzem (N=133) 

 

Podobną opinię wyrażali uczestnicy wywiadów fokusowych: 

 Dużo dzieci choruje; 

 Dzieci mają alergie, astmy i inne te [choroby]; 

 Mieszkając tutaj lata w Wodzisławiu, to my organizm przyzwyczajamy. Natomiast 

kuzynka przyjeżdża z Niemiec, ona każdorazowo wyjeżdża stąd rozchorowana, 

takie przeziębienie – kaszel, katar. Przyjedzie i mówi, że śmierdzi jej tutaj; 

 Osoby, które przyjeżdżają tutaj z takich czyściejszych terenów, to one odczuwają. 

 

Kolejnym elementem poruszanym podczas badania była ocena przez respondentów 

wpływu, jaki na zanieczyszczenie powietrza w Wodzisławiu Śląskim mają czynniki takie 

jak: ogrzewanie mieszkań, transport samochodowy, przemysł, napływ zanieczyszczeń  

z sąsiednich miejscowości oraz spalanie odpadów.  

 

Prawie połowa badanych (49,6%) była zdania, że na zanieczyszczenie powietrza bardzo 

duży wpływ ma sposób ogrzewania domów. Na duży wpływ tego czynnika wskazało 

25,6% ankietowanych, średni – 11,3%.  

Przeciwnego zdania było łącznie 13,6% respondentów – 6,8% z nich wskazało, że ma on 

mały wpływ, 5,3% – że ma bardzo mały wpływ, a 1,5% - że w ogóle nie ma na 

zanieczyszczenie powietrza w Wodzisławiu Śląskim wpływu. 
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Wykres 8. Wpływ ogrzewania domów na poziom zanieczyszczenia powietrza w opinii mieszkańców 

Wodzisławia Śląskiego  (N=133) 

 

Kwestię wpływu ogrzewania domów na stan powietrza poruszali także uczestnicy 

wywiadów fokusowych: - [Jest] duża ilość kotłowni starego typu, bo to najczęściej z tego 

typu domów się jeszcze taki gryzący dym unosi. 

 

Jeżeli chodzi o wpływ transportu samochodowego na zanieczyszczenie powietrza  

w Wodzisławiu Śląskim, to niemal jedna czwarta badanych (24,8%) wskazała, że ich 

zdaniem jest on bardzo duży, 32,3% twierdziło, że jest on duży, a 18,0% – że średni.  

Na mały wpływ wskazało 13,5% badanych, bardzo mały – 9,8%, a zdaniem 1,5% 

badanych nie ma on na zanieczyszczenie powietrza w Wodzisławiu Śląskim żadnego 

wpływu. 

 

 
Wykres 9. Wpływ transportu samochodowego na poziom zanieczyszczenia powietrza  

w opinii mieszkańców Wodzislawia Śląskiego (N=133) 

 

Kwestię negatywnego wpływu transportu samochodowego poruszali także uczestnicy 

wywiadów fokusowych: 



13 
 

 Głównym problemem jest to, że jest dużo samochodów, a mała komunikacja 

miejska; 

 Jest o wiele więcej samochodów niż wcześniej; 

 Jest dużo samochodów, które nie są prosto z salonu. Jest dużo samochodów z 

drugiej, trzeciej, czwartej ręki, które mają emisję taką, a nie inną. No i z tym nie 

idzie za bardzo nic zrobić. Są po prostu stare i już; 

 Ja sądzę, że jest za dużo aut. U nas pali się już lepiej, są dopłaty, a smog się 

powiększa. W każdym gospodarstwie są 3-4 auta, kiedyś tego nie było. I to są stare 

auta; 

 Wystarczyłoby zakazać kupowania samochodów starszych niż 15 lat. 20-latki 

jeżdżą i tak smrodzą, że szkoda gadać; 

 Powinni zrobić ograniczenia samochodów – ludzie mają po trzy, po cztery auta, 

jeszcze więcej mają. Jeżeli ktoś ma chałupę wielką, parking wielki, to może koło 

tego sobie to mieć. Ale teraz popatrzmy ile pod blokami niszczeje trawników,  

skwerów  

i tak dalej. Nie mają ludzie gdzie parkować. (…) I każdą wolną część  wykorzystuje 

się na to parkowanie, bo każdy chce zaparkować gdzieś blisko siebie. Najlepiej pod 

oknem albo przy drzwiach. A niektórzy do sklepu muszą tak przyjechać, że tylko 

zrobi krok i już z tymi zakupami jest z powrotem w aucie. Taka jest prawda. Ale 

nawyków i wygodnictwa nie zmienimy. 

 

Zdaniem 30,8% badanych, na zanieczyszczenie powietrza w Wodzisławiu Śląskim duży 

wpływ ma przemysł, podczas gdy 28,6% uważa go za bardzo duży, a 13,5% – za średni. 

Przeciwnego zdania był niemal co trzeci badany – 12,8% respondentów twierdziło, że 

ma on mały wpływ, 10,5% – że bardzo mały, a 3,8% – że w ogóle nie ma wpływu na 

jakość powietrza. 

 

 
Wykres 10. Wpływ przemysłu na poziom zanieczyszczenia powietrza w opinii mieszkańców Wodzisławia 

Śląskiego  (N=133) 

 

Kwestię tą poruszali także uczestnicy wywiadów fokusowych: 
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 Tu było coś takiego jak „Koksy” – koksownia, kopalnie.. To pozamykali, dlatego nie 

kopcą, połowy już tego nie ma co kiedyś było. Jakby było, to by kopcili; 

 Wszystkie okoliczne kopalnie dookoła; 

 Filtry [na kominach] też są, dużo zrobiły. Ale większości tego, tych zakładów już nie 

ma, większość upadła. Co teraz w Wodzisławiu są za firmy produkcyjne? 

 

Respondenci zostali poproszeni także o wskazanie, jaki ich zdaniem wpływ na 

zanieczyszczenie powietrza w Wodzisławiu Śląskim ma napływ zanieczyszczeń z innych 

miejscowości. Największa część ankietowanych była zdania, że wpływ ten jest duży 

(22,6% wskazań) bądź średni (25,6%). Na bardzo duży wpływ wskazało 24,1% 

badanych.  

Niemal co trzeci badany miał przeciwne zdanie – na mały wpływ wskazało 9,0% 

respondentów, a na bardzo mały – 15,0%. Zdaniem 3,8% ankietowanych czynnik ten  

w ogóle nie ma wpływu na problem zanieczyszczenia powietrza w Wodzisławiu Śląskim. 

 

 
Wykres 11. Wpływ zanieczyszczeń napływajacych z innych miejscowości na poziom zanieczyszczenia 

powietrza w Wodzisławiu Śląskim w opinii mieszkańców (N=133) 

 

Zdaniem większości respondentów na zanieczyszczenie powietrza w Wodzisławiu 

Śląskim w bardzo dużym (64,7%) lub dużym (15,8%) stopniu wpływa spalanie 

odpadów. Zdaniem 5,3% ankietowanych wpływ tego czynnika jest średni. Na mały bądź 

bardzo mały wpływ wskazało łącznie 12,8% respondentów, natomiast zdaniem 1,5% 

respondentów spalanie odpadów nie ma na jakość powietrza żadnego wpływu. 
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Wykres 12. Wpływ spalania odpadów na poziom zanieczyszczenia powietrza w opinii mieszkańców 

Wodzisławia Śląskiego (N=133) 

 

Uczestnicy wywiadów fokusowych zwracali także uwagę na problem spalania odpadów:  

 Ja często oglądam różne programy przyrodnicze i naukowe. I tak czasami patrzę 

jak pokazują wielgachny obszar, a na nim wielkie hałdy, wielkie składowiska.. I tak 

sobie ostatnio pomyślałam – ile my tych emisji wyemitujemy przez parę lat, a ile 

takie jedno składowisko płonące w ciągu jednego dnia. I tu jesteśmy kropelką w 

stosunku do tego.  

Zwracali oni także uwagę na problem zbyt gęstej – ich zdaniem – zabudowy miejskiej:  

 Zbyt gęsta zabudowa, to jest teraz problem w dużych miastach, nie ma tej 

wentylacji naturalnej, a Wodzisław też się coraz bardziej zabudowuje. Tu były takie 

przeciągi w tym Wodzisławiu, że wchodziłaś w ulicę i czułaś powiew. Na dzień 

dzisiejszy tego nie ma. Są pobudowane ekrany wyciszające, są powycinane drzewa, 

bo przeszkadzały, powietrze stoi. Nie ma przewietrzania tego miasta. Wszystkie 

drzewa zostały wycięte, przepiękne drzewa, żeby ekrany powstały. Niepotrzebnie. 

Wydaje się, że te drzewa by tam więcej robiły (dobrego) niż te plastikowe ekrany.  

 

Ankietowani zostali poproszeni także o opinię dotyczącą porównania stopnia 

zanieczyszczenia powietrza w ich regionie w stosunku do reszty kraju. Większość  z nich 

(74,4%) wskazała, że ich zdaniem jest ono większe niż w innych częściach Polski. 

Niemal co piąty badany (18,9%) wskazał, że utrzymuje się ono na podobnym poziomie. 

Jedynie 3,0% badanych wskazało, że ich zdaniem jest ono niższe niż w innych częściach 

kraju. 
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Wykres 13. Porównianie poziomu zanieszczeń w regionie w stosunku do reszty kraju  

w opinii mieszkańców Wodzisławia Śląskiego (N=133) 

 

 

2. Postawy osób badanych wobec problemu zanieczyszczenia powietrza  

Mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego w sytuacjach przekroczeń norm jakości powietrza 

najczęściej ograniczają swoje aktywności na wolnym powietrzu. Aż 23% badanych 

zawsze rezygnuje ze spaceru czy wyjścia na plac zabaw  przy przekroczonych normach 

jakości powietrza, a 38% ankietowanych często ogranicza z tego powodu swoją 

aktywność na „świeżym” powietrzu. Co czwarty badany sporadycznie rezygnuje z 

wyjścia z domu z powodu nie spełniania norm jakości powietrza, a tylko 14% 

ankietowanych nigdy nie rezygnuje ze spaceru z powodu smogu. Spora część 

mieszkańców regularnie kontroluje jakość powietrza: 11% badanych deklaruje, że robi 

to zawsze, a 37% ankietowanych często sprawdza aktualną jakość powietrza. Co 

czwarty badany mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego od czasu do czasu weryfikuje 

poziom zanieczyszczeń, niemal tyle samo nigdy nie sprawdza jakości powietrza. 

Badani mieszkańcy miasta w niewielkim stopniu korzystają z oczyszczaczy powietrza: 

niemal ¾ ankietowanych nie robi tego nigdy, co dziesiąty badany od czasu do czasu 

oczyszcza powietrze w pomieszczenia, a 16% badanych regularnie używa oczyszczacza 

powietrza (odpowiedzi często i zawsze). Jeszcze mniej badanych używa masek 

antysmogowych – regularnie korzysta z maski tylko 4% ankietowanych, a od czasu do 

czasu używa maski tylko co 10 badany mieszkaniec miasta. Nigdy nie stosuje maski 

antysmogowej 87% wodzisławian.  
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Wykres 14 Rodzaje i częstotliwość działań podejmowanych przez mieszkańców Wodzisławia Śląskiego  

w sytuacjach przekroczeń norm jakości powietrza (N=133) 

 

Opisane powyżej dane potwierdzenia stwierdzenia uczestników wywiadów 

fokusowych:  

 My codziennie chodzimy z kijkami, jak dostaję smsa, że jakość powietrza jest niska, 

norma przekroczona, to nie idę. Połowa odpada z grupy, bo to czytają i nie idą. 

 Jeśli idę pobiegać, to wybieram porę bardziej korzystną dla nas, też zależy, ale no 

też dbamy o siebie, o swoje zdrowie - trzeba patrzeć też na to trochę. 

 Spotkałem się z kolegami w klubie z taką sytuacją, że treningi są np. na godzinę 

17.00 (…). Jak była godzina 18.00, ludzie wrócili z pracy do swoich domów, a 

trening zbliżał się ku końcowi, to już potem nie dało się trenować. Uciekaliśmy 

potem do szatni, bo niestety podczas rozpalania ten dym jest większy i wszystko na 

nas leciało. 

 

Mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego raczej nie biorą pod uwagę stanu powietrza 

podejmując decyzję o podróżach i wyjazdach: 2/3 badanych nigdy nie wyjeżdża z tego 

powodu z miasta, a niespełna 1/3 ankietowanych czasem wyjeżdża w sytuacjach, gdy 

normy jakości powietrza są przekroczone. Tylko 3% mieszkańców Wodzisławia 

Śląskiego często wyjeżdża z miasta z powodu smogu.  
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Wykres 15. Czy w dniach, w których występują przekroczone normy jakości powietrza, wyjeżdża Pan/Pani z 

tego powodu w miejsca, w których przekroczenia te nie występują? (N=133) 

 

Niespełna dwie trzecie badanych mieszkańców miasta (64%) zadeklarowało 

prowadzenie aktywnych działań związanych z poprawą jakości powietrza. Spośród nich 

44% wskazań dotyczyło podejmowania przekonujących do ochrony powietrza wśród 

najbliższych: rodziny, przyjaciół, znajomych czy sąsiadów, a 14% wskazało, że 

podejmuje działania w swoim środowisku pracy czy nauki. Aktywni mieszkańcy 

Wodzisławia chętnie angażują się w akcje antysmogowe w internecie – tego typu akcje 

wspiera 27% ankietowanych. W spotkaniach, konsultacjach czy konferencjach dot. 

jakości powietrza uczestniczy 15% badanych. Niespełna 1% respondentów 

zadeklarował podejmowanie bezpośrednich działań ukierunkowanych na zmniejszenie 

zanieczyszczenia powietrza, np. poprzez stosowanie ekologicznych sposobów 

ogrzewania domu czy ograniczenie korzystania z samochodu.  

 

 
Wykres 16. Działania na rzecz ochrony jakości powietrza podejmowane przez mieszkańców Wodzisławia 

Śląskiego (N=133) 
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O trudnościach w podejmowaniu działań poprawiających jakość powietrza mówili 

uczestnicy wywiadów fokusowych:  

 Dużo osób by zmieniło nawyki jeżdżąc do pracy jakąkolwiek komunikacją miejską. 

Fajnie, jakby autobusy były. Podoba mi się, że jest w Żorach bezpłatna komunikacja 

miejska. Więc ludzie korzystają z niej. U nas prawdę powiedziawszy są chyba 

najdroższe bilety na tym terenie. Ja mówię o każdej komunikacji, żeby ona była  

w normalnej, rozsądnej cenie. I teraz sobie pani wyobrazi, że jedzie taka rodzina  

z Wodzisławia na tężnię do Radlina. Te pięć osób musi wydać około 30 zł na bilet. 

To jak sobie mama z tatą pomyśli – jak ja mam wydać 30 zł na bilet, to wsiadajcie 

dzieci i pojedziemy. A poza tym ich [autobusów] nie ma, są przesiadki i trzeba 

czekać. 

 Właśnie podłączam gaz ze względu na środowisko. Inwestycja ma być  

w październiku. Ale to wcale nie jest takie proste. Jest w tej chwili takie 

zapotrzebowanie na firmy,  które ocieplają, że głowa boli. Ja czekam już półtora 

roku. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, nas też jest troje w domu, duży dom, 

trzeba po prostu poprzykręcać [temperaturę] przy gazie. I kolega, który ma już 

długo ocieplony dom i taki duży jak mój mówi, że zużycie węgla i koszt tego węgla 

jest taki sam jak tego gazu. On twierdzi, że taki sam. Ja mam duży budynek i dlatego 

nie wiem jak wyjdę na tym, czy nie jak Zabłocki na mydle. Ale nie wiem, kto by za 

chwilę zrzucał ten węgiel, kto by wynosił te śmieci z pieca. I jeszcze jedna sprawa – 

te piece z podajnikiem, to też nie jest takie dobre, a cena nie jest zbyt niska, jest to 

niskiej jakości i zanieczyszcza się komin.  

 Ja mam taki piec - 6 tys. kosztuje. A 18 tys. trzeba było wyłożyć. Nie każdego stać. To 

się wszystko rozbija o pieniądze i czy każdego na to stać.  

 Ale z drugiej strony, nie mówiąc już o węglu i gazie, na tą fotowoltaikę przejść. To 

wydaje się, że jest w tej chwili drogie, ale jak popatrzy się na perspektywę czasową, 

coraz więcej osób na to przechodzi. Syn to wybudował, okres zwrotu nakładów jest 

około 20 lat. Inne ogrzewanie trzeba wtedy zastosować, to jest zupełnie co innego. 

 U nas nie ma możliwości podłączenia do gazu – gdyby był gaz, to chętnie byśmy 

przeszli na gaz, a tak musimy tym groszkiem palić, jest to droższe. Bo teraz 

wyliczali jacyś tam bardzo mądrzy ludzie, że opalając gazem jest taniej, a kiedyś 

było bardzo drogo, a jednak gaz jest bardziej ekologiczny. 

Młodzież uczestnicząca w wywiadach fokusowych wskazywała, że choć mają 

świadomość konieczności poprawy jakości powietrza, to nie oni podejmują decyzje w 

tak istotnych kwestiach:  

 Na tę chwilę nie jesteśmy w stanie poprawić jakości powietrza z prywatnego 

punktu widzenia. Jednostkowo nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo nie 

ograniczymy sami na razie spalania. 

 W naszym wieku, w naszym stylu życia, o tym decydują rodzice. Dopiero zaczynamy 

wchodzimy w okres samodzielności i dorosłości. 

 Ja osobiście bardzo namawiałem moich rodziców, żeby założyć pompę ciepła do 

domu. Tylko ona jest trzy razy droższa niż taki zwykły piec z podajnikiem. I tu jest 
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właśnie kwestia finansowa, kupić piec za 10-15 tysięcy złotych, podczas gdy  pompa 

ciepła kosztuje około 30-40-50 tysięcy zł. Niektórzy ludzie dzisiaj nie są wstanie bez 

pomocy/dofinansowania zamontować sobie takiej pompy ciepła, plus np. 

fotowoltaiki, żeby ograniczyć zużycie prądu w domu. Jak na tę chwilę te 

alternatywy są zbyt drogie, żeby większość osób się na nie zdecydowała. Można 

pozyskać środki z dofinansowań, jednak jest to trudne. 

 

Mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego generalnie popierają występowanie na drogę 

sądową w kwestiach związanych z jakością powietrza: ponad połowa badanych (54%) 

zdecydowanie popiera lub raczej popiera tego typu działania. Niemal 1/3 (31% 

ankietowanych) nie ma konkretnego zdania w tej kwestii. 15% badanych mieszkańców 

miasta jest przeciwnych angażowaniu sądów w działania związane z poprawą jakości 

powietrza.  

 
Wykres 17. Poparcie mieszkańców Wodzisławia Śląskiego dla występowania na drogę sądową w kwestiach 

związanych z jakością powietrza (N=133) 

 

 

3. Wiedza nt. uchwały antysmogowej/zakazu stosowania węgla  

Mieszkańców Wodzisławia Śląskiego proszono o wskazanie, czy i kiedy ich zdaniem 

w województwie śląskim powinno zostać wprowadzone rozwiązanie polegające na 

zakazie używania węgla. Co czwarty respondent (24,8%) twierdził, że rozwiązanie takie 

nie powinno zostać nigdy wprowadzone. Na przeciwnym biegunie byli respondenci 

wskazujący, że potrzebę wprowadzenia omawianego zakazu natychmiast (2,3%) lub  

w najbliższym roku (29,3%). Kolejni respondenci zgłaszali, że zakaz powinien zostać 

wprowadzony w okresie od dwóch do trzech lat (19,5%), w okresie od czterech do 

pięciu lat (16,5%) oraz w okresie od 10 do 15 lat (1,5%). Niewielka grupa badanych 

(3%) dostrzegała potrzebę wprowadzenia zakazu, ale wiązała tę decyzję ze spełnieniem 

innych warunków (głównie dotyczących niższych kosztów form alternatywnych). Taka 

sama grupa badanych (3%) nie potrafiła udzielić jednoznacznej odpowiedzi na 

omawiane pytanie. Szczegółowy rozkład uzyskanych wyników zaprezentowano poniżej. 
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Wykres 18. Preferowany przez mieszkańców Wodzisławia Śl. czas wprowadzenia zakazu spalania węgla  

(N = 133) 

 

Pozytywny stosunek mieszkańców Wodzisławia Śląskiego do zakazu spalania węgla 

wyrażony został także w trakcie wywiadu z seniorami, którzy deklarowali, że jest to 

dobre rozwiązanie, a także podawali przykłady miejscowości, gdzie zostało ono 

wprowadzone. Zwracali oni jednak uwagę na problem związany z brakiem dostępu do 

sieci gazowej. Badana młodzież  z kolei podkreślała inne ograniczenia: 

 sytuację materialną mieszkańców (- Nie ma sensu wprowadzania, bo jedynie część 

ludzi, którą na to nie stać, wpadnie w długi i społeczeństwo zacznie się staczać); 

 specyfikę Śląska jako regionu powiązanego z węglem (- Jeżeli tutaj zabroni się 

ludziom palić węglem, oni zaczną się buntować. Większość ludzi pracuje na 

kopalniach, mają deputaty. Życie na tym terenie, na Śląsku, jest uzależnione od 

węgla, bo tu są kopalnie. Węgiel jest łatwo dostępny).  

W dalszej kolejności mieszkańców Wodzisławia Śląskiego pytano, czy słyszeli o uchwale 

antysmogowej województwa śląskiego wprowadzającej zakaz używania kotłów 

pozaklasowych. Posiadanie wiedzy na ten temat zadeklarowało trzy czwarte badanych 

(75,9%). Deklaracje w omawianym zakresie różniły się w grupie kobiet i w grupie 

mężczyzn – o uchwale antysmogowej słyszało 82,9% kobiet oraz 68,3% mężczyzn.  

 

 
Wykres 19. Deklarowana przez mieszkańców Wodzisławia Śl. wiedza na temat uchwały antysmogowej  

(N = 133) 
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Pogłębiona analiza uzyskanych wyników wskazuje jednak, że deklarowana wiedza na 

temat uchwały antysmogowej nie przekłada się na rzeczywistą wiedzę respondentów na 

temat terminu obowiązywania zakazu stosowania kotłów starszych niż 10 lat do 

ogrzewania domów. Zaledwie 3% mieszkańców Wodzisławia Śląskiego prawidłowo 

wskazało datę obowiązywania omawianego przepisu. Duża grupa mieszkańców 

deklarowała posiadanie wiedzy na ten temat, ale wskazała na nieprawidłową datę 

(33,8%). Najliczniejsze z kolei były osoby deklarujące posiadanie wiedzy na temat 

uchwały antysmogowej, ale jednocześnie przyznające, że nie posiadają wiedzy na temat 

terminu obowiązywania zakazu stosowania kotłów starszych niż 10 lat (39,1%). 

 

 
Wykres 20. Wiedza mieszkańców Wodzisławia Śl. na temat okresu obowiązywania zakazu stosowania 

kotłów starszych niż 10 lat (N = 133) 

 

4. Oczekiwania dotyczące pomocy władz dla mieszkańców zmieniających 

źródło ogrzewania  

Mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego pytani o działania, jakie władze powinny 

podejmować, aby wspierać mieszkańców zmieniających źródło ciepła, najczęściej 

wskazywali na pomoc w ubieganiu się o dostępne dofinansowanie (63,9%), następnie na 

wsparcie finansowe inwestycji (48,9%), pomoc w podłączeniu do sieci gazowej (32,3%), 

pomoc w określeniu najlepszego w danym przypadku rozwiązania (31,6%). Zdaniem 

5,3% mieszkańców Wodzisławia Śl. władze nie muszą wspierać mieszkańców. 

Omówione wyniki zaprezentowano na poniższym wykresie.  
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Wykres 21. Jakiej pomocy od władz miejscowości oczekuje Pan/Pani dla mieszkańców Wodzisławia Śl. 

zmieniających źródło ogrzewania i/lub termomodernizujących budynki mieszkalne? (N = 133) 

 

Mieszkańców Wodzisławia Śląskiego pytano także o oczekiwania dotyczące edukacji  

w zakresie troski o czyste powietrze. Oczekiwania mieszkańców są dość jednoznaczne  

– większość badanych uważa, że potrzebna lub bardzo potrzebna jest edukacja 

dotycząca: 

 zachowań oszczędzających energię i ciepło w życiu codziennym (bardzo 

potrzebna: 51,9%; potrzebna: 30,1%); 

 kar grożących za łamanie przepisów chroniących powietrze (bardzo potrzebna: 

60,9%; potrzebna: 21,8%); 

 zalet ocieplenia budynku i ogrzewania innymi paliwami niż węgiel (bardzo 

potrzebna: 62,4%; potrzeba: 23,3%); 

 sposobów ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza (bardzo potrzebna: 

62,4%; potrzebna: 24,1%). 

Rozkład wyników zaprezentowano na poniższym wykresie. 
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Wykres 22. Opinie mieszkańców Wodzisławia Śl. o potrzebach edukacyjnych (N = 133) 

 

Badani przedstawiciele młodzieży twierdzili, że potrzeby w zakresie edukacji dotyczą 

głównie seniorów, którzy ze względu na niewłaściwe przyzwyczajenia podejmują 

działania szkodliwe dla jakości powietrza (- Osoby starsze na pewno nie są świadome 

problemu. Niektóre osoby są niereformowalne). Z drugiej strony, badani seniorzy oceniali 

wiedzę mieszkańców jako coraz większą, a problemy związane z dbaniem o jakość 

powietrza wiedzieli nie tylko w braku wiedzy, ale także w ograniczeniach technicznych 

(np. brak dostępu do sieci gazowej) i finansowych.   

 

Podsumowanie 

- Większość respondentów (66,9%) oceniła stan powietrza w Wodzisławiu Śląskim jako 

zły oraz bardzo zły (odpowiednio 33,8% oraz 33,1% wskazań). Przeciętnie oceniło go 

29,3% ankietowanych, a dobrze bądź bardzo dobrze – 3,8%; 

- Respondenci wskazywali najczęściej na występowanie u nich problemów zdrowotnych 

związanych z zanieczyszczeniem powietrza takich jak: anginy i inne choroby górnych 

dróg oddechowych (36,7%), duszności (34,4%) i alergie (31,2% wskazań). Niemal jedna 

czwarta (22,7%) wskazała na częstsze przeziębienia, 18,0% na występowanie objawów 

ze strony układu krążenia, a 14,8% na astmę; 

- Prawie połowa badanych (49,6%) była zdania, że na zanieczyszczenie powietrza 

bardzo duży wpływ ma sposób ogrzewania domów. Na duży wpływ tego czynnika 

wskazało 25,6% ankietowanych, średni – 11,3%; 

- Zdaniem większości respondentów na zanieczyszczenie powietrza w Wodzisławiu 

Śląskim w bardzo dużym (64,7%) lub dużym (15,8%) stopniu wpływa spalanie 

odpadów. Zdaniem 5,3% ankietowanych wpływ tego czynnika jest średni; 

- Badani mieszkańcy miasta w niewielkim stopniu korzystają z oczyszczaczy powietrza: 

niemal ¾ ankietowanych nie robi tego nigdy, co dziesiąty badany od czasu do czasu 
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oczyszcza powietrze w pomieszczenia, a 16% badanych regularnie używa oczyszczacza 

powietrza. Jeszcze mniej badanych używa masek antysmogowych – regularnie korzysta  

z maski tylko 4% ankietowanych; 

- Niespełna dwie trzecie badanych mieszkańców miasta (64%) zadeklarowało 

prowadzenie aktywnych działań związanych z poprawą jakości powietrza. Spośród nich 

44% wskazań dotyczyło podejmowania przekonujących do ochrony powietrza wśród 

najbliższych: rodziny, przyjaciół, znajomych czy sąsiadów, a 14% wskazało, że 

podejmuje działania w swoim środowisku pracy czy nauki. Aktywni mieszkańcy 

Wodzisławia chętnie angażują się w akcje antysmogowe w internecie – tego typu akcje 

wspiera 27% ankietowanych; 

- Tylko 1% respondentów zadeklarował podejmowanie bezpośrednich działań 

ukierunkowanych na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, np. poprzez stosowanie 

ekologicznych sposobów ogrzewania domu czy ograniczenie korzystania z samochodu; 

- Opinie mieszkańców miasta na temat zakazu używania węgla są zróżnicowane: co 

czwarty respondent stwierdził, że rozwiązanie takie nie powinno zostać nigdy 

wprowadzone; co trzeci badany zgłosił potrzebę wprowadzenia omawianego zakazu 

natychmiast lub w najbliższym roku; 

– Wodzisławianie deklarują znajomość uchwały antysmogowej, co nie przekłada się 

jednak na rzeczywistą wiedzę respondentów na temat terminu obowiązywania zakazu 

stosowania kotłów starszych niż 10 lat do ogrzewania domów. Zaledwie 3% 

mieszkańców Wodzisławia Śląskiego prawidłowo wskazało datę obowiązywania 

omawianego przepisu; 

- Mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego pytani o działania, jakie władze powinny 

podejmować, aby wspierać mieszkańców zmieniających źródło ciepła, najczęściej 

wskazywali na pomoc w ubieganiu się o dostępne dofinansowanie (63,9%), następnie na 

wsparcie finansowe inwestycji (48,9%), pomoc w podłączeniu do sieci gazowej (32,3%), 

pomoc w określeniu najlepszego w danym przypadku rozwiązania (31,6%). 
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Postrzeganie problemu jakości powietrza w Raciborzu  
 

1. Świadomość przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza  

Jednym z celów badania było poznanie opinii respondentów na temat stanu powietrza  

w mieście, w którym zamieszkują oraz wpływu, jaki mają na niego czynniki takie jak: 

ogrzewanie domów, transport samochodowy, przemysł, napływ zanieczyszczeń  

z sąsiednich miejscowości czy spalanie odpadów. Respondenci zostali zapytani także  

o postrzeganie kwestii zanieczyszczenia powietrza w kwestii osobistego problemu oraz 

dostrzeganie negatywnych skutków zdrowotnych tego zjawiska u siebie i członków 

swojej rodziny. 

 

Większość respondentów z terenu Raciborza (63,2%) oceniła stan powietrza w ich 

mieście jako zły bądź bardzo zły (odpowiednio 39,1% oraz 24,1% wskazań). Przeciętnie 

oceniło go 28,6% ankietowanych, a dobrze bądź bardzo dobrze – 8,3%. 

 

 
Wykres 23.  Ocena czystości powietrza w Raciborzu (N=133) 

 

Respondenci zostali zapytani także o postrzeganie zanieczyszczenia powietrza  

w Raciborzu w kategorii osobistego problemu. Większość badanych (66,1%) wskazała,  

że kwestia ta stanowi dla nich bardzo poważny problem. Dla niemal co trzeciego 

ankietowanego (30,6%) jest to umiarkowanie poważny problem. Jedynie dla 1,6% 

ankietowanych jakość powietrza w Raciborzu nie stanowi żadnego problemu. 
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Wykres 24 Postrzeganie zanieczyszczenia powietrza jako problemu w opinii mieszkańców Raciborza 

(N=133) 

 

Kolejną poruszaną w badaniu kwestią było dostrzeganie przez respondentów 

negatywnych skutków zdrowotnych wywołanych przez zanieczyszczone powietrze. 

Zdecydowana większość ankietowanych raciborzan (85,9%) zauważyła u siebie 

negatywne skutki zdrowotne wywołane zanieczyszczeniem powietrza. 

 

 
Wykres 25. Odczuwanie negatywnych skutków zdrowotnych zanieczyszczenia powietrza  

w opinii mieszkańców Raciborza (N=133) 

 

Największa liczba ankietowanych (38,8%) wskazała na występowanie angin i innych 

chorób górnych dróg oddechowych. Po 38,0% badanych sygnalizowało częste 

przeziębienia oraz duszności. Ponad jedna trzecia respondentów (34,7%) wskazała, że 

boryka się z alergiami. Niemal co piąty badany (19,0%) zauważył u siebie objawy ze 

strony układu krążenia, a 15,7% - oznaki astmy. Na występowanie innych objawów 

wskazało 3,3% respondentów. Wymieniali oni m.in. spadek odporności oraz uciążliwy 

kaszel.  
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Wykres 26. Rodzaje negatywnych skutków zdrowotnych dotykających mieszkańców Raciborza wywołanych 

zanieczyszczonym powietrzem 

 

Także uczestnicy wywiadów fokusowych wskazywali na występowanie u nich 

zbliżonych dolegliwości: 

 Astmy, uczuleniowe rzeczy, problemy z oddychaniem. Coraz więcej tego jest; 

 Uczulenia też są z tego, nie tylko z roślin, ale też ze smogu. Jest teraz coraz więcej 

tego. 

 

Brak negatywnych skutków zdrowotnych wywołanych zanieczyszczeniem powietrza 

wskazało 14,0% respondentów. 

 

Ankietowanych poproszono następnie o wskazanie, czy zauważają u swoich bliskich 

negatywne skutki zdrowotne wywołane przez zanieczyszczenie powietrza. Odpowiedź 

twierdzącą wskazało 83,5% badanych. 

 

 
Wykres 27. Odczuwanie negatywnych skutków zanieczyszczenia powietrza przez członków rodziny 

respodentów (N=133) 
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Na występowanie u swoich bliskich częstszych przeziębień oraz angin i innych chorób 

górnych dróg oddechowych wskazało po 40,0% respondentów. Ponad jedna trzecia 

badanych (37,2%) wskazała na alergię, 30,6% - duszności, niemal co piąty badany 

(19,8%) objawy ze strony układu krążenia, a 14,0% - astmę.  

 

 
Wykres 28. Rodzaje negatywnych skutków zdrowotnych dotykających członków rodzin respondentów 

wywołanych zanieczyszczonym powietrzem 

 

 

Podobne zdanie wyrażali uczestnicy wywiadów fokusowych: 

 Jest gorsze oddychanie, w nocy się kaszle, jesienią i zimą zawsze się astma wzmaga 

(…). To się wzmaga w tym okresie, kiedy zaczynają palić; 

 Starsi, mój dziadek ma problemy z oddychaniem. Jak jest ten sezon grzewczy to nie 

może wyjść na dwór, bo mu szkodzi i tak w ogóle; 

 Może ludzie młodzi mają to gdzieś, ale to wyjdzie z czasem. 

Negatywnych skutków zdrowotnych wywołanych przez zanieczyszczone powietrze  

u swoich bliskich nie zauważa 16,5% respondentów. 

 

Kolejnym elementem poruszanym podczas badania była ocena przez respondentów 

wpływu, jaki na zanieczyszczenie powietrza w Raciborzu mają czynniki takie jak: 

ogrzewanie mieszkań, transport samochodowy, przemysł, napływ zanieczyszczeń  

z sąsiednich miejscowości oraz spalanie odpadów.  

Ponad połowa badanych (51,1%) była zdania, że na zanieczyszczenie powietrza  

w Raciborzu bardzo duży wpływ ma sposób ogrzewania domów. Na duży wpływ tego 

czynnika wskazało 27,8%, a średni – 8,3% ankietowanych. 

Przeciwnego zdania było łącznie 12,9% respondentów: 5,3% z nich wskazało, że ma on 

mały wpływ, a po 3,8% – że ma bardzo mały wpływ bądź że w ogóle nie ma na 

zanieczyszczenie powietrza w Raciborzu wpływu. 
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Wykres 29. Wpływ ogrzewania domów na poziom zanieczyszczenia powietrza w opinii mieszkańców 

Raciborza (N=133) 

 

Kwestie związane z wpływem ogrzewania domów na jakość powietrza w Raciborzu 

poruszali także  uczestnicy wywiadów fokusowych: 

 Jest dużo pieców jeszcze u nas w Raciborzu, nie wiem czy nie z 40%; 

 Kiedyś było w gazecie, że duży procent mieszkańców nie ma dostępu do sieci; 

 Gotują jeszcze na takich kuchniach „tradycyjnych”, z powodów ekonomicznych 

między innymi. A poza tym nie zawsze można się podłączyć [do sieci], czasem 

proponują gaz, a czasem gazu nawet nie ma, trzeba by ogrzewanie elektryczne,  

a tam nie ma kominów odpowiednich czy czegoś, to jest taki problem.  

 

Niemal jedna trzecia badanych (31,6%) wskazała, że na zanieczyszczenie powietrza  

w Raciborzu bardzo duży wpływ ma transport samochodowy. Nieco mniejsza liczba 

respondentów (30,1%) twierdziła, że wpływ ten jest duży, a 14,3% – że średni. Na mały 

wpływ wskazywało 15,0% badanych, bardzo mały - 7,5%, a zdaniem 1,5% badanych nie 

ma on na stan powietrza żadnego wpływu. 

 

 
Wykres 30. Wpływ transportu samochodowego na poziom zanieczyszczenia powietrza  

w opinii mieszkańców Raciborza (N=133) 
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Zdaniem 30,8% badanych, na zanieczyszczenie powietrza w Raciborzu duży wpływ ma 

przemysł, podczas gdy 24,8% uważało go za bardzo duży, a 18,8% – za średni. 

Przeciwnego zdania był co czwarty badany: 12,0% respondentów  twierdziło, że ma on 

mały wpływ, 11,3% – że bardzo mały, a 2,3% – że w ogóle nie ma wpływu.  

 

 
Wykres 31. Wpływ przemysłu  na poziom zanieczyszczenia powietrza w opinii mieszkańców Raciborza 

(N=133) 

 

Respondenci zostali poproszeni także o wskazanie, jaki ich zdaniem wpływ na 

zanieczyszczenie powietrza w Raciborzu ma napływ zanieczyszczeń z innych 

miejscowości. 

Większość ankietowanych była zdania, że wpływ ten jest duży (25,6% wskazań) bądź 

średni (21,8%). Na bardzo duży wpływ wskazało 15,8% badanych. Podobną opinię 

wyrażali uczestnicy wywiadów fokusowych: - Problem jest duży, większy niż w innych 

miastach. My tu jesteśmy w kotlinie i tu właśnie smog bardziej się osadza. 

Ponad jedna trzecia respondentów miała przeciwne zdanie – na mały wpływ wskazało 

22,6% ankietowanych, a na bardzo mały – 8,3%. Zdaniem 6,0% badanych czynnik ten  

w ogóle nie ma wpływu na problem zanieczyszczenia powietrza w Raciborzu. 
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Wykres 32. Wpływ zanieczyszczeń napływających z innych miejscowości na poziom zanieczyszczenia 

powietrza w Raciborzu w opinii mieszkańców (N=133) 

 

Zdaniem większości respondentów na zanieczyszczenie powietrza w Raciborzu 

w bardzo dużym (60,9%) lub dużym (14,3%) stopniu wpływa spalanie odpadów. Na 

problem ten wskazywali także uczestnicy wywiadu fokusowego:  

 Jak jest okres grzewczy, to w tych domkach dymią. A czymkolwiek tam palą, 

wszystko wrzucają! 

 Dużo osób pali byle czym. 

Zdaniem 12,0% ankietowanych wpływ ten jest średni. Na mały bądź bardzo mały wpływ 

wskazało łącznie 10,5% respondentów, natomiast zdaniem 2,3% respondentów nie ma 

on żadnego wpływu. 

 

 
Wykres 33. Wpływ spalania odpadów na poziom zanieczyszczenia powietrza w opinii mieszkańców 

Raciborza (N=133) 

 

Ankietowani zostali poproszeni także o opinię dotyczącą porównania stopnia 

zanieczyszczenia powietrza w ich regionie w stosunku do reszty kraju. Większość 

(63,9%) wskazała, że ich zdaniem jest ono większe niż w innych częściach Polski. Co 
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piąty badany (25,6%) wskazał, że utrzymuje się ono na podobnym poziomie. Jedynie 

3,0% badanych wskazało, że ich zdaniem jest ono niższe niż w innych częściach kraju. 

 

 
Wykres 34. Porównianie poziomu zanieczyszczeń w regionie w stosunku do reszty kraju  

w opinii mieszkańców Raciborza (N=133) 

 

2. Postawy osób badanych wobec problemu zanieczyszczenia powietrza  

Mieszkańcy Raciborza byli pytani również o działania, które podejmują w sytuacjach 

niskiej jakości powietrza. Ponad połowa badanych Raciborzan stale kontroluje jakość 

powietrza (odpowiedzi często i zawsze sprawdzam jakość powietrza), a 28% 

ankietowanych weryfikuje jakość powietrza przynajmniej od czasu do czasu. Na tej 

podstawie mieszkańcy podejmują decyzje o sposobach spędzania czasu wolnego: 17% 

ankietowanych zawsze, a 40% często ogranicza swoje aktywności na zewnątrz przy 

występujących przekroczeniach norm jakości powietrza. Co czwarty badany 

mieszkaniec Raciborza czasem podejmuje decyzję o pozostaniu w pomieszczeniach, gdy 

normy jakości powietrza są przekroczone, a tylko 18% badanych nigdy nie uzależnia 

decyzji o spacerze od poziomu PM2,5 w powietrzu. Znacznie mniej mieszkańców miasta 

oczyszcza powietrze wewnątrz pomieszczeń: tylko 14% mieszkańców Raciborza 

regularnie korzysta z oczyszczacza powietrza, a 13% badanych wykorzystuje 

oczyszczacz od czasu do czasu. Niemal ¾ ankietowanych nigdy nie oczyszcza powietrza 

w pomieszczeniach. Mieszkańcy Raciborza w bardzo niewielkim stopniu korzystają z 

masek antysmogowych – jedynie niespełna 1% ankietowanych zawsze korzysta z maski 

w sytuacjach przekroczeń norm jakości powietrza, a niespełna 4% badanych 

mieszkańców często nosi maski. Sporadyczne wykorzystywanie masek antysmogowych 

zadeklarowało 9% badanych mieszkańców miasta. Zdecydowana większość Raciborza 

(87%) nigdy nie korzysta z masek antysmogowych.  
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Wykres 35. Rodzaje i częstotliwość działań podejmowanych przez mieszkańców Raciborza w sytuacjach 

przekroczeń norm jakości powietrza (N=133) 

 

Badani mieszkańcy Raciborza raczej nie wiążą decyzji o podróżach z alarmami 

smogowymi w mieście. 2/3 badanych Raciborzan nigdy nie wyjeżdża z miasta z powodu 

przekroczonych norm jakości powietrza. Częste wyjazdy z tego powodu zadeklarował co 

dwudziesty ankietowany, a niespełna 1% Raciborzan stwierdziło, że zawsze w takich 

sytuacjach wyjeżdża z miasta. 27% badanych mieszkańców miasta czasem wyjeżdża  

z powodu smogu z Raciborza.  

 

 
Wykres 36. Czy w dniach, w których wystepują przkeroczenia norm jakości powietrza, wyjeżdza Pan/Pani  

z tego powodu w miesjca, w których przekroczenia te nie występują? (N=133) 

 

Dwie trzecie badanych mieszkańców Raciborza jest aktywnych na polu działań na rzecz 

jakości powietrza. Spośród nich połowa przekonuje rodzinę, przyjaciół, znajomych czy 
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sąsiadów do podejmowania działań na rzecz zmniejszenia stopnia zanieczyszczenia 

powietrza, a 36% angażuje się w działania antysmogowe w internecie.  

23% ankietowanych podejmuje działania informacyjne w miejscu pracy czy edukacji  

(np. poprzez informowanie o zanieczyszczeniach czy wspierania zakupu oczyszczaczy 

powietrza). 6% aktywnych mieszkańców miasta uczestniczy w różnego rodzaju 

spotkaniach na temat działań antysmogowych. Tylko 3% badanych wskazało,  

że podejmuje bezpośrednie działania na rzecz zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia 

powietrza, np. stosuje ekologiczne sposoby ogrzewania czy ogranicza korzystanie  

z samochodu.  

 

 
Wykres 37. Działania na rzecz ochrony jakości powietrza podejmowane przez mieszkańców Raciborza 

(N=133) 

 

Mieszkańcy Raciborza popierają angażowanie sądów w działania związane z poprawą 

jakości powietrza w mieście: niemal 2/3 raciborzan popiera lub zdecydowanie popiera 

występowanie na drogę sądową w walce o czyste powietrze. 23% ankietowanych nie ma 

zdania w tej kwestii, a 8% badanych raczej nie popiera występowania na drogę sądową  

w kwestiach związanych ze smogiem, 4% mieszkańców miasta jest temu zdecydowanie 

przeciwnych.  
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Wykres 38. Poparcie mieszkańców Raciborza dla występowania na drogę sądową  

w kwestiach związanych z jakością powietrza (N=133) 

 

 

3. Wiedza nt. uchwały antysmogowej/zakazu stosowania węgla  

 W ramach badania respondentów pytano o opinię na temat potrzeby wprowadzenia 

zakazu spalanie węgla w województwie śląskim. Większość mieszkańców Raciborza 

popiera omawiane rozwiązanie – 12% badanych twierdziło, że rozwiązanie takie nigdy 

nie powinno być wprowadzone. Dość duża natomiast była grupa respondentów 

wskazujących, że potrzeba wprowadzenia zakazu jest pilna: 3,8% badanych uważało,  

że zakaz należy wprowadzić natychmiast, a 51,1% twierdziło, że kwestia ta powinna 

zostać uregulowana od przyszłego roku. Kolejni badanie wskazywali na bardziej 

wydłużone okresy: 19,5% uważało, że zakaz powinien zostać wprowadzony w ciągu 

maksymalnie trzech lat, 9% wskazało na okres od czterech do pięciu lat, a 1,5% na okres 

dłuższy. Wśród respondentów pojawiły się także osoby (2,3%), które twierdziły, że 

zakaz powinien zostać wprowadzony pod pewnymi warunkami dotyczącymi większej 

dostępności do innych źródeł ogrzewania. Szczegółowy rozkład wyników 

zaprezentowano na poniższym wykresie. 

 

 
Wykres 39. Preferowany przez mieszkańców Raciborza czas wprowadzenia zakazu spalania węgla (N = 133) 
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Opinie na temat preferowanego czasu wprowadzenia zakazu spalania węgla wśród 

mieszkańców Raciborza były zróżnicowane ze względu na płeć. Na potrzebę 

wprowadzenia takiego rozwiązania nie później niż wciągu trzech lat wskazało 81,7% 

kobiet oraz 66,1% mężczyzn. Dla mieszkanek Raciborza zakaz spalania węgla jest 

sprawą pilniejszą niż dla mieszkańców miasta.  

Opinie o zakazie stosowania węgla nie były także powiązane z wiekiem mieszkańców 

Raciborza. Badana młodzież wskazywała, że wprowadzenie zakazu stosowania węgla 

wiązałoby się z oporem ze strony mieszkańców, wynikającym przede wszystkim ze 

względów finansowych (- Wzywaliby telewizję, jakiś protest, ludzi nie stać). Również 

seniorzy byli sceptyczni co do możliwości wprowadzenia omawianego rozwiązania. 

Podkreślali oni, że Racibórz nie jest miastem turystycznym (tak jak np. Kraków),  

w związku z czym - to tak za szybko nie pójdzie. Zwracali także uwagę na potrzebę 

wspierania mieszkańców zmieniających źródło ciepła.  

 

Mieszkańców Raciborza pytano w dalszej kolejności o ich wiedzę na temat uchwały 

antysmogowej województwa śląskiego. Większość badanych (ogółem: 68,4%: kobiety: 

71,8%; mężczyźni: 64,5%) twierdziła, że słyszała o tym akcie prawnym. Pozostali 

(31,6%) deklarowali brak wiedzy w omawianym zakresie. Rozkład wyników 

dotyczących tej kwestii zaprezentowano na poniższym wykresie. 

 

 
Wykres 40. Deklarowana przez mieszkańców Raciborza wiedza na temat uchwały antysmogowej (N = 133) 

 

Rzeczywisty poziom wiedzy mieszkańców Raciborza był jednak zdecydowanie niższy 

niż poziom deklaracji. Zaledwie 0,8% badanych mieszkańców Raciborza prawidłowo 

wskazało na rok 2022 jako termin obowiązywania zakazu stosowania kotłów starszych 

niż 10 lat, 23,3% badanych deklarowało posiadanie wiedzy na ten temat, ale wskazało 

na nieprawidłową datę. Najliczniejsza grupa respondentów (44,4%) deklarowała,  

że słyszała o uchwale antysmogowej, ale jednocześnie deklarowała brak wiedzy na 

temat terminu obowiązywania zakazu używania kotłów starszych niż 10 lat. Rozkład 

wyników zaprezentowano na poniższym wykresie. 
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Wykres 41. Wiedza mieszkańców Raciborza na temat okresu obowiązywania zakazu stosowania kotłów 

starszych niż 10 lat (N = 133) 

 

 

4. Oczekiwania dotyczące pomocy władz dla mieszkańców zmieniających 

źródło ogrzewania  

Mieszkańcy Raciborza pytani o wsparcie, jakiego władze powinny udzielać 

mieszkańcom zmieniającym źródło ciepła, najczęściej wskazywali na pomoc w 

ubieganiu się o dofinansowanie (64,7%) oraz  finansowe wspieranie inwestycji (60,9%). 

Nieco rzadziej wskazywano na pomoc w podłączeniu do sieci gazowej (51,9%), pomoc w 

podłączeniu do sieci ciepłowniczej (47,4%) oraz pomoc w określeniu najlepszego w 

danym przypadku rozwiązania (42,1%). Zdaniem 5,3% mieszkańców Raciborza pomoc 

ze strony władz nie jest potrzeba, gdyż mieszkańcy powinni radzić sobie z omawianym 

zagadnieniem samodzielnie. Rozkład omówionych wyników zaprezentowano na 

poniższym wykresie.  

 
Wykres 42. Jakiej pomocy od władz miejscowości oczekuje Pan/Pani dla mieszkańców Raciborza  

zmieniających źródło ogrzewania i/lub termomodernizujących budynki mieszkalne? (N = 133) 
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Mieszkańców Raciborza pytano także o oczekiwania dotyczące edukacji w zakresie 

troski o czyste powietrze. Oczekiwania mieszkańców są dość jednoznaczne – większość 

badanych uważa, że potrzebna lub bardzo potrzebna jest edukacja dotycząca: 

 zachowań oszczędzających energię i ciepło w życiu codziennym (bardzo 

potrzeba: 55,6%; potrzebna: 26,3%); 

 kar grożących za łamanie przepisów chroniących powietrze (bardzo potrzeba: 

52,6%; potrzebna: 30,1%); 

 zalet ocieplenia budynku i ogrzewania innymi paliwami niż węgiel (bardzo 

potrzeba: 55,6%; potrzeba: 31,6%); 

 sposobów ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza (bardzo potrzebna: 

61,7%; potrzebna: 24,8%). 

Rozkład wyników zaprezentowano na poniższym wykresie. 

 
Wykres 43. Opinie mieszkańców Raciborza o potrzebach edukacyjnych (N = 133) 

 

Podsumowanie 

- Większość respondentów z terenu Raciborza (63,2%) oceniła stan powietrza w ich 

mieście jako zły bądź bardzo zły (odpowiednio 39,1% oraz 24,1% wskazań). Przeciętnie 

oceniło go 28,6% ankietowanych, a dobrze bądź bardzo dobrze – 8,3%; 

- Największa liczba ankietowanych (38,8%) wskazała na występowanie u siebie 

objawów zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem powietrza takich jak anginy i 

inne choroby górnych dróg oddechowych. Po 38,0% badanych sygnalizowało częste 

przeziębienia oraz duszności. Ponad jedna trzecia respondentów (34,7%) wskazała, że 

boryka się  

z alergiami. Niemal co piąty badany (19,0%) zauważył u siebie objawy ze strony układu 

krążenia, a 15,7% - oznaki astmy; 
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- Zdaniem większości respondentów na zanieczyszczenie powietrza w Raciborzu 

w bardzo dużym (60,9%) lub dużym (14,3%) stopniu wpływa spalanie odpadów. Ponad 

połowa badanych (51,1%) była zdania, że na zanieczyszczenie powietrza w Raciborzu 

bardzo duży wpływ ma sposób ogrzewania domów. Na duży wpływ tego czynnika 

wskazało 27,8%, a średni – 8,3% ankietowanych; 

- Ponad połowa badanych Raciborzan stale kontroluje jakość powietrza (odpowiedzi 

często i zawsze sprawdzam jakość powietrza), a 28% ankietowanych weryfikuje jakość 

powietrza przynajmniej od czasu do czasu. Na tej podstawie mieszkańcy podejmują 

decyzje o sposobach spędzania czasu wolnego: 17% ankietowanych zawsze, a 40% 

często ogranicza swoje aktywności na zewnątrz przy występujących przekroczeniach 

norm jakości powietrza; 

- 2/3 badanych mieszkańców Raciborza deklaruje aktywność na polu działań na rzecz 

jakości powietrza. Spośród nich połowa przekonuje rodzinę, przyjaciół, znajomych czy 

sąsiadów do podejmowania działań na rzecz zmniejszenia stopnia zanieczyszczenia 

powietrza, a  36% angażuje się w działania antysmogowe w internecie; 

- Mieszkańcy Raciborza popierają angażowanie sądów w działania związane z poprawą 

jakości powietrza w mieście: niemal 2/3 raciborzan popiera lub zdecydowanie popiera 

występowanie na drogę sądową w walce o czyste powietrze; 

- Większość mieszkańców Raciborza popiera wprowadzenie zakazu używania węgla  

– tylko 12% badanych twierdziło, że rozwiązanie takie nigdy nie powinno być 

wprowadzone. Dość duża natomiast była grupa respondentów wskazujących, że 

potrzeba wprowadzenia zakazu jest pilna: 3,8% badanych uważało, że zakaz należy 

wprowadzić natychmiast, a 51,1% twierdziło, że kwestia ta powinna zostać 

uregulowana od przyszłego roku. 

- Mieszkańcy Raciborza deklarują znajomość ustawy antysmogowej, jednak faktyczny 

poziom wiedzy na jej temat jest  zdecydowanie niższy niż poziom deklaracji: zaledwie 

0,8% badanych mieszkańców Raciborza prawidłowo wskazało na rok 2022 jako termin 

obowiązywania zakazu stosowania kotłów starszych niż 10 lat; 

- Mieszkańcy Raciborza pytani o wsparcie, jakiego władze powinny udzielać 

mieszkańcom zmieniającym źródło ciepła, najczęściej wskazywali na pomoc w 

ubieganiu się o dofinansowanie (64,7%) oraz  finansowe wspieranie inwestycji (60,9%); 
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Postrzeganie problemu jakości powietrza w Godowie  

 

1. Świadomość przyczyn i skutków zanieczyszczenia powietrza  

Mieszkańcy Godowa w ramach przeprowadzonego badania mieli możliwość wyrażenia 

swoich opinii o stanie powietrza w miejscowości, przyczynach występowania smogu 

oraz skutkach zdrowotnych życia w zanieczyszczonym powietrzu.  

Prawie połowa respondentów (48,5%) oceniła stan powietrza w Godowie jako zły oraz 

bardzo zły (odpowiednio 29,4% oraz 19,1% wskazań). Przeciętnie oceniło go 37,53% 

ankietowanych, a dobrze bądź bardzo dobrze – 14,0%. 

 
Wykres 44. Ocena czystości powietrza w Godowie (N=134) 

 

Kolejna poruszana w badaniu kwestia dotyczyła postrzegania przez respondentów 

zanieczyszczenia powietrza w kategorii osobistego problemu. Niespełna połowa 

badanych (47,0%) wskazała, że kwestia ta stanowi dla nich bardzo poważny problem,  

a dla ponad jednej trzeciej ankietowanych (37,6%) jest to umiarkowanie poważny 

problem. Dla co dziesiątego ankietowanego (10,3%) stan powietrza w Godowie nie 

stanowi żadnego problemu. 

 

 



42 
 

Wykres 45. Postrzeganie jakości powietrza jako problemu w opinii mieszkańców Godowa (N=133) 

 

Respondenci zostali poproszeni również o wskazanie, czy zauważają u siebie negatywne 

skutki zdrowotne wywołane przez zanieczyszczone powietrze. Większość z nich 

(70,9%) wskazała, że odczuwa negatywne skutki zdrowotne związane z 

zanieczyszczeniem powietrza w miejscu zamieszkania. 

 

 
Wykres 46. Odczuwanie negatywnych skutków zdrowotnych zanieszczenia powietrza  

w opinii mieszkańców Godowa (N=134) 

 

Respondenci wskazywali najczęściej na występowanie u nich częstszych przeziębień 

(38,5%), angin i innych chorób górnych dróg oddechowych (30,8%), jak również 

duszności (25,6%). Na występowanie alergii wskazało 13,7% ankietowanych, objawów 

ze strony układu krążenia 12,%, a astmy 11,1% badanych. Inne dolegliwości zauważyło  

u siebie 1,7% respondentów. Wśród wymienianych przez nich znalazły się np. choroby 

autoimmunologiczne. 

 

 
Wykres 47. Rodzaje negatywnych skutków zdrowotnych dotykających mieszkańców Godowa wywołanych 

zanieczyszczonym powietrzem 
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Negatywne objawy zauważali u siebie także uczestnicy wywiadów fokusowych: 

 Pewnie, że płuca się niszczą. Jest to zanieczyszczenie, które do płuc wdychamy, 

także nie ma prawa być inaczej, żeby to miało jakiś pozytywny, albo bez 

konsekwencji wpływ; 

 Na pewno w mózgu konsekwencje, bo jak mniej tlenu dociera, to coś z mózgiem 

musi być; 

 Na pewno pod względem samopoczucia, bo nie czujesz się swobodnie, jak wyjdziesz 

na spacer i nie potrafisz oddychać; 

 Ja czuję, że mi się gorzej oddycha, bo cztery lata mieszkałam w Szkocji, gdzie jest 

sama odnawialna energia i naprawdę czyste powietrze, teraz przyjechałam, w tym 

sezonie grzewczym i po prostu nie wiadomo, czym oddychać. 

 

Niemal jedna trzecia badanych (29,1%) wskazała natomiast, że nie odczuwa 

negatywnych skutków zdrowotnych wywołanych zanieczyszczeniem powietrza. 

 

Badani zostali zapytani także, czy negatywne objawy związane z zanieczyszczeniem 

powietrza zauważają u swoich bliskich. Większość z nich (72,6%) wskazała, że takie 

objawy dostrzega. 

 

 
Wykres 48. Odczuwanie negatywnych skutków zanieczyszczenia powietrza przez członków rodziny 

respondentów (N=134) 

 

Najczęściej wymienianymi dolegliwościami były: częstsze przeziębienia (41,9%), anginy 

i inne choroby górnych dróg oddechowych (26,5%), alergie (24,8%) oraz duszności 

(22,2% wskazań). Co dziesiąty badany wskazał na astmę i objawy ze strony układu 

krążenia (odpowiednio 12,0% i 10,3% wskazań). Na występowanie innych objawów 

wskazało 1,6% respondentów.  
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Wykres 49. Rodzaje negatywnych skutków zdrowotnych, dotykających czlonków rodzin respondetów, 

wywołanych zanieczyszczonym powietrzem 

 

Na podobne kwestie wskazywali uczestnicy wywiadów fokusowych: 

 Mnie kolega mówił, że na niego tak wpływa smog,  że po prostu czuje już, że 

migrena, bóle głowy, że niemożliwie jego samopoczucie spada; 

 Raki są; 

 U nas dużo dzieci choruje, są astmy;  

 Oczy, jak pył tam [się dostanie]… 

 

Kolejnym elementem poruszanym podczas badania była ocena przez respondentów 

wpływu, jaki na zanieczyszczenie powietrza w Godowie mają czynniki takie jak: 

ogrzewanie mieszkań, transport samochodowy, przemysł, napływ zanieczyszczeń  

z sąsiednich miejscowości oraz spalanie odpadów.  

Prawie połowa badanych z terenu Godowa (49,3%) była zdania, że bardzo duży wpływ 

na zanieczyszczenie powietrza ma sposób ogrzewania domów. Na duży wpływ tego 

czynnika wskazało 27,2% ankietowanych, natomiast na średni – 11,8%.  

Przeciwnego zdania było łącznie 11,8% respondentów – 4,4% z nich wskazało, że ma on 

mały wpływ, a po 3,7% respondentów – że ma bardzo mały wpływ bądź że w ogóle nie 

ma na zanieczyszczenie powietrza w Godowie wpływu. 
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Wykres 50. Wpływ ogrzewania domów na poziom zanieczyszczenia powietrza w opinii mieszkańców 

Godowa (N=134) 

 

Kwestię tą poruszali także uczestnicy wywiadów fokusowych: 

 Palenie w piecu; 

 Starsi ludzie, którzy zazwyczaj się zajmują składaniem ognia, mają swoje techniki, 

które niekoniecznie są dobre. Bo czytałam, że są techniki jakieś palenie od dołu, czy 

coś takiego, które są specjalne, które są lepsze. Oni ich nie znają, bo mają te swoje 

sprawdzone i tego się trzymają. No i to, czym palą; 

 Wydaje mi się, że (..) w małych miejscowościach to głównie są domy jednorodzinne, 

które palą cały czas; 

 Strasznie się trzeba nad tym zastanowić, żeby latem, upał 30 stopni i ludzie 

wieczorem… Latem! Ludzie palili w piecu, żeby zagrzać wodę, żeby nikogo nie było 

stać na ten elektryczny bojler, to już się w głowie nie mieści. To powinno być 

zakazane. Nie mogę patrzeć, jak się z kominów kopci; 

 Problem jest zimą, bo wiadomo - się opala. 

 

Jeżeli chodzi o wpływ transportu samochodowego na zanieczyszczenie powietrza  

w Godowie, to niemal jedna czwarta badanych (22,1%) wskazała, że jest on bardzo duży, 

29,4% twierdziło, że jest on duży, a 27,9% – że średni.  

Na mały bądź bardzo mały wpływ tego czynnika wskazało po 8,8 % badanych, a 

zdaniem 2,9% badanych nie ma on żadnego wpływu na zanieczyszczenie powietrza. 
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Wykres 51. Wpływ transportu samochodowego na poziom zanieczyszczenia powietrza w opinii mieszkańców 

Godowa (N=134) 

 

Zdaniem 22,1% badanych, na zanieczyszczenie powietrza w Godowie bardzo duży 

wpływ ma przemysł, podczas gdy 26,5% uznało go za średni, a 25,0% za duży. 

Przeciwnego zdania był co czwarty badany – 14,0% respondentów twierdziło, że ma on 

mały wpływ, 8,8% – że bardzo mały, a 3,7% – że nie ma w ogóle wpływu. 

 

 
Wykres 52. Wpływ przemysłu na poziom zanieczyszczenia powietrza w opinii mieszkańców Godowa (N=134) 

 

Respondenci zostali poproszeni także o wskazanie, jaki ich zdaniem wpływ na 

zanieczyszczenie powietrza w Godowie ma napływ zanieczyszczeń z innych 

miejscowości. Większość z nich była zdania, że wpływ ten jest duży (22,6% wskazań) 

bądź średni (25,6%). Na bardzo duży wpływ wskazało 24,1% badanych.  

Kwestię tą poruszali także uczestnicy wywiadów fokusowych: - Gołkowice, Godów my 

jesteśmy w niecce. I Karwina – to wszystko ciśnie tu. To się potem zbiera i jesteśmy 

najbardziej zanieczyszczoną gminą w Polsce, można tak powiedzieć. 
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Niemal co trzeci badany miał przeciwne zdanie – na mały wpływ wskazało 9,0% 

respondentów, a na bardzo mały – 15,0%. Zdaniem 3,8% ankietowanych czynnik ten  

w ogóle nie ma wpływu na problem zanieczyszczenia powietrza w Godowie. 

 

 
Wykres 53. Wpływ zanieczyszczeń z innych miejscowości  na poziom zanieczyszczenia powietrza w Godowie 

w opinii mieszkańców (N=134) 

 

Zdaniem większości respondentów na zanieczyszczenie powietrza w Godowie w bardzo 

dużym (56,6%) lub dużym (24,3%) stopniu wpływa spalanie odpadów. Zdaniem 8,8% 

ankietowanych wpływ tego czynnika jest średni.  

 

 
Wykres 54. Wpływ spalania odpadów na poziom zanieczyszczenia powietrza w opinii mieszkańców Godowa 

(N=134) 

 

Problem ten sygnalizowali także uczestnicy wywiadów fokusowych: 

 To, czym się pali; 

 Nie wiadomo, co ludzie palą; 

 Odbierają śmieci, ale niektórzy sobie zbierają, żeby mogli tym palić. Czasami się 

nawet tracą od domów worki. 
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Na mały bądź bardzo mały wpływ wskazało łącznie 12,8% respondentów, natomiast 

zdaniem 1,5% respondentów nie ma on żadnego wpływu. 

 

Ankietowani z terenu Godowa zostali poproszeni także o opinię dotyczącą porównania 

stopnia zanieczyszczenia powietrza w ich regionie w stosunku do reszty kraju. 

Większość z nich (65,4%) wskazała, że ich zdaniem jest ono większe niż w innych 

częściach Polski. Niemal co trzeci badany (29,4%) wskazał, że utrzymuje się ono na 

podobnym poziomie. Jedynie 4,4% badanych wskazało, że ich zdaniem jest ono niższe 

niż w innych częściach kraju. 

 

 
Wykres 55. Porównianie poziomu zanieczyszczeń w regionie w stosunku do reszty kraju  

w opinii mieszkańców Godowa (N=134) 

 

 

2. Postawy osób badanych wobec problemu zanieczyszczenia powietrza  

Mieszkańcy Godowa podejmują różnorodne  działania w sytuacji przekroczonych norm 

jakości powietrza. Do częstego sprawdzania jakości powietrza przyznaje się 28% 

badanych mieszkańców, do weryfikacji jakości od czasu do czasu – niespełna co trzeci 

mieszkaniec Godowa. 12% ankietowanych oświadczyło, ze zawsze sprawdza jakość 

powietrza. Spora grupa badanych ogranicza swoje aktywności na zewnątrz, gdy normy 

jakości powietrza są przekraczane – co trzeci badany często dostosowuje sposób 

spędzania czasu do jakości powietrza, a 12% badanych – zawsze ogranicza spacery czy 

inne wyjścia na zewnątrz ze względu na jakość powietrza. Mieszkańcy Godowa próbują 

również polepszać stan powietrza w pomieszczeniach – co piąty badany często używa 

oczyszczacza powietrza, a 7% ankietowanych korzysta stale z urządzeń oczyszczających. 

Co ósmy badany sporadycznie filtruje powietrze w mieszkaniu. Mieszkańcy Godowa 

dość rzadko korzystają z masek antysmogowych. Niespełna 4% ankietowanych 

deklaruje częste korzystanie z tego typu maski przy przekroczonych normach jakości 

powietrza,  

a 9% stosuje maski od czasu do czasu. Żaden ankietowany nie zadeklarował 

każdorazowego korzystania z maski antysmogowej przy niskiej jakości powietrza.  
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Wykres 56. Rodzaje i częstotliwość działań podejmowanych przez mieszkańców Godowa  

w sytuacjach przekroczeń norm jakości powietrza (N=134) 

 

Powyższe dane potwierdzają wypowiedzi uczestników wywiadów fokusowych:  

 Ale wieczorem to się już nie wychodzi; 

 Ale w zimie, jak się chce iść na spacer, 18.00, to nie warto wychodzić, bo wtedy 

widać, to powietrze jest tak zanieczyszczone; 

 No, o 18.00 lepiej nie chodzić; 

 Jak wszyscy składają. To wtedy nie idzie przejść; 

 (…) ostatnio byłam z koleżanką na rowerze, właśnie wjechałyśmy w taki dół i po 

prostu tak ciężko się oddychało, było tak to odczuwalne, że … Już więcej nie 

poszliśmy wieczorem; 

 My zamykamy cały czas okna w domu, bo nie ma kiedy otworzyć, a jak otworzysz, 

to masz później takie czarne kulki na parapecie, bo to wszystko wlatuje do środka; 

 Śmierdzi przede wszystkim  w pokoju. Nie ma szans, żeby sobie otworzyć okno, żeby 

wywietrzyć sobie fajnie przed snem (…). 

Mieszkańcy Godowa raczej nie wiążą decyzji dot. wyjazdów rekreacyjnych  

z przekroczeniami norm jakości powietrza. 65% badanych mieszkańców stwierdziło, ze 

nigdy nie wyjeżdża z Godowa z powodu smogu, a niespełna 30% wyjeżdża od czasu do 

czasu w sytuacjach, gdy jakość powietrza jest niska. Częste wyjazdy z powodu smogu 

zadeklarował co dwudziesty badany mieszkaniec Godowa.  
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Wykres 57. Czy w dniach, w których występują przeroczone normy jakości powietrza, wyjeżdza Pan/Pani  

z tego powodu w miejsca, w których przekroczenia te nie występują? (N=134) 

 

Badani mieszkańcy Godowa w większości deklarują podejmowanie różnorodnych 

działań związanych z poprawą jakości powietrza (71% badanych), tylko 29% 

ankietowanych nie podejmuje żadnych działań antysmogowych w swojej miejscowości.  

Spośród osób aktywnych w obszarze poprawy jakości powietrza jako najczęstszą formę 

działań wskazywano prowadzenie lobbingu wśród rodziny, przyjaciół, znajomych  

i sąsiadów (57% wskazań), 30% wskazań dotyczyło wspierania akcji antysmogowych  

w internecie, a 24% aktywnych na tym polu mieszkańców wskazało, że podejmuje 

działania w swoim miejscu pracy czy edukacji (np. podejmują działania informacyjne, 

zabiegają o zakup oczyszczaczy powietrza, itp.). Niemal 9% respondentów uczestniczy  

w konsultacjach, konferencjach i innych formach spotkań związanych tematycznie  

z poprawą jakości powietrza. Co dwudziesty mieszkaniec Godowa (spośród tych którzy 

zadeklarowali aktywność w zakresie jakichkolwiek działań antysmogowych) działa  

w organizacjach lub grupach antysmogowych, a tylko 2% faktycznie ogranicza emisję 

zanieczyszczeń (tj. np. stosuje ekologiczne sposoby ogrzewania domu czy ogranicza 

korzystanie z samochodu). 

 
Wykres 58. Działania na rzecz ochrony jakości powietrza podejmowane przez mieszkańców Godowa 

(N=134) 
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O trudnościach we wdrażaniu działań związanych z poprawą jakości powietrza 

specyficznych dla mniejszych miejscowości,  mówili uczestnicy wywiadów grupowych: 

 Autem bym nie przestała jeździć, nie z naszą komunikacją; 

 Inaczej jest w większych miastach, bo tam autobusem czy tramwajem można się 

dostać wszędzie, czy na rowerze. Ale nie każdy robi prawo jazdy. A tutaj każdy, kto 

skończy 18 lat, robi prawo jazdy, bo inaczej nie poradziłby sobie. Komunikacja 

bardzo kuleje w porównaniu do większych miast; 

 Nie ma takich połączeń. Teraz tak nie, ale jak byłam młodsza, to jak były autobusy 

to ostatni wracał o godzinie 18.00, no to wiadomo, że nie zawsze o tej 18.00 się 

chciało wracać. A w weekendy to w ogóle nic nie jeździło.  

 

Mieszkańcy Godowa nie są zdecydowani w kwestii tak radykalnych działań jak 

występowanie na drogę sądową w sprawach dot. czystego powietrza: 40% badanych nie 

konkretnego zdania w tej kwestii. 46% badanych popiera lub zdecydowanie popiera 

tego typu działania. Tylko niespełna 14% nie popiera angażowania sądów w działania 

na rzecz czystego powietrza w sposób mniej lub bardziej zdecydowany.  

 

 
Wykres 59. Poparcie mieszkańców Godowa dla wystęowania na drogę sądową w kwestiach związanych  

z jakością powietrza (N=134) 

 

3. Wiedza nt. uchwały antysmogowej/zakazu stosowania węgla  

Respondentów pytano o ich opinię na temat potrzeby wprowadzenia zakazu stosowania 

węgla w naszym województwie. Zdecydowana większość mieszkańców Godowa 

popierała takie rozwiązanie. Różnice dotyczyły natomiast czasu, w jakim zakaz zdaniem 

osób badanych należałoby wprowadzić. Rozkład uzyskanych wyników zaprezentowano 

na wykresie zamieszczonym poniżej.  

 



52 
 

 
Wykres 60. Preferowany przez mieszkańców Godowa czas wprowadzenia zakazu spalania węgla (N = 134) 

 

Na brak potrzeby wprowadzenia zakazu spalania węgla wskazało 22,1% badanych 

mieszkańców Godowa. Prawie trzy czwarte badanych (74,3%) wskazało na konkretny 

czas wprowadzenia zakazu, w tym 26,5% uznała, że zakaz należałoby wprowadzić  

w przyszłym roku, 30,9% wskazało na okres od dwóch do trzech lat, a 16,9% uznała,  

że odpowiedni byłby okres od czterech do pięciu lat. Nieliczna grupa badanych (2,9%) 

nie potrafiła określić terminu, w jakim należałoby wprowadzić zakaz, a pozostały 

niespełna 1% respondentów zwrócił uwagę na warunki, jakie powinny zostać spełnione, 

aby wprowadzenie zakazu było możliwe (np. obniżenie kosztów innych form 

ogrzewania). Opinie na omawiany temat nie były uzależnione od płci osób badanych. 

Kwestia możliwości wprowadzenia zakazu spalania węgla była także poruszana  

w ramach pogłębionych wywiadów z młodzieżą i seniorami. Obydwie grupy 

wskazywały, że wprowadzenie zakazu wiąże się z potrzebą wspierania mieszkańców. 

Seniorzy zwracali uwagę na cenę gazu, który technicznie jest dostępny, ale korzystanie z 

niego jest poza zakresem możliwości znacznej części mieszkańców (- W Godowie jest gaz 

przy każdym domie, ale nas na to nie stać). Szczególnie problem z korzystaniem z 

ogrzewania gazowego mają zdaniem seniorów właściciele starszych i większych domów 

(- Troje moich dzieci ma nowe domy, wszyscy mają zgazyfikowane i to wcale nie jest takie 

najdroższe (…).  Ale to jest nowa technologia budowy domów). Młodzież zwracała także 

uwagę na fakt, że wprowadzenie rozwiązania polegającego na zakazie spalania węgla 

może się wiązać z poszukiwaniem przez młodsze pokolenia mniej obciążających 

sposobów ogrzewania (- Bo już coraz młodsze pokolenia wybierają gaz choćby ze względu 

na tę wygodę. Bo to się ustawi i nie trzeba chodzić [do kotłowni] itd. No bo nikt, kto teraz 

bierze pożyczkę 50 tys. zł, nie zrobi sobie czegoś takiego, żeby dokładać do pieca, żeby móc 

się wykąpać?). 

Kolejny aspekt badania stanowiła deklarowana przez respondentów wiedza na temat 

uchwały antysmogowej województwa śląskiego. Badanych pytano o to, czy słyszeli  

o uchwale wprowadzającej zakaz stosowania kotłów pozaklasowych w domach. Wśród 

mieszkańców Godowa większość (ogółem: 64,7%: kobiety: 62,86%; mężczyźni: 66,67%) 

deklarowała, że posiadają wiedzę na ten temat. Pozostali (35,3%) deklarowali brak 

wiedzy. Rozkład wyników zaprezentowano na poniższym wykresie.  
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Wykres 61. Deklarowana przez mieszkańców Godowa wiedza na temat uchwały antysmogowej (N = 134) 

 

Analiza odpowiedzi na kolejne pytania pozwala jednak wnioskować, że wiedza 

mieszkańców gminy Godów często ma charakter deklaratywny. Zaledwie co dziesiąty 

mieszkaniec Godowa (10,3%) potrafił prawidłowo wskazać datę, od kiedy obowiązywać 

będzie zakaz stosowanie kotłów starszych niż 10 lat. Większa była grupa respondentów 

deklarujących wprawdzie posiadanie wiedzy na temat omawianego terminu, ale 

wskazujących termin ten nieprawidłowo (14%). Największa grupa mieszkańców 

Godowa (40,4%) deklarowała, że słyszała o uchwale antysmogowej, ale jednocześnie 

deklarowała, że nie zna terminu obowiązywania zakazu używania kotłów starszych niż 

10 lat. Rozkład wyników zaprezentowano poniżej.  

 

 
Wykres 62. Wiedza mieszkańców Godowa na temat okresu obowiązywania zakazu stosowania kotłów 

starszych niż 10 lat (N = 134) 

 

Biorąc pod uwagę płeć mieszkańców gminy Godów należy zauważyć, że odsetek 

badanych wykazujących się rzeczywistą wiedzą na temat okresu obowiązywania 

stosowania kotłów starszych niż 10 lat był wyższy wśród kobiet (12,9% wszystkich 
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mieszkanek gminy Godów posiadała wiedzę w omawianym zakresie) niż wśród 

mężczyzn (4,9%).  

 

4. Oczekiwania dotyczące pomocy władz dla mieszkańców zmieniających 

źródło ogrzewania  

Kolejny aspekt badania stanowiły opinie na temat pomocy, jakiej osoby badane 

oczekiwałyby ze strony władz w przypadku zmieniania źródła ogrzewania. Mieszkańcy 

Godowa najczęściej (73,5%) deklarowali, że niezbędne jest finansowe wsparcie 

inwestycji, nieco rzadziej natomiast wskazywano na pomoc w ubieganiu się o dostępne 

dofinansowanie (66,2%). W dalszej kolejności mieszkańcy gminy Godów twierdzili,  

że władze powinny wspierać mieszkańców w określeniu najlepszego w danym 

przypadku rozwiązania (41,2%), pomagać w podłączeniu do sieci gazowej (35,5%) lub 

ciepłowniczej (22,1%). Mało liczna (1,5%) była grupa mieszkańców gminy Godów 

uważających, że pomoc ze strony władz nie jest potrzebna, gdyż mieszkańcy powinni 

zadbać o to samodzielnie. Szczegółowy rozkład wyników zaprezentowano na poniższym 

wykresie. 

 

 
Wykres 63. Jakiej pomocy od władz miejscowości oczekuje Pan/Pani dla mieszkańców Godowa zmieniających 

źródło ogrzewania i/lub termomodernizujących budynki mieszkalne? (N = 134) 

 

Mieszkańców gminy Godów pytano także o oczekiwania dotyczące edukacji w zakresie 

troski o czyste powietrze. Oczekiwania mieszkańców są dość jednoznaczne – większość 

badanych uważa, że potrzebna lub bardzo potrzebna jest edukacja dotycząca: 

 zachowań oszczędzających energię i ciepło w życiu codziennym (bardzo 

potrzeba: 45,6%; potrzebna: 33,8%); 

 kar grożących za łamanie przepisów chroniących powietrze (bardzo potrzeba: 

41,2%; potrzebna: 38,2%); 
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 zalet ocieplenia budynku i ogrzewania innymi paliwami niż węgiel (bardzo 

potrzeba: 46,3%; potrzeba: 36,8%); 

 sposobów ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza (bardzo potrzebna: 

41,2%; potrzebna: 34,6%). 

Rozkład wyników zaprezentowano na poniższym wykresie. 

 

 
Wykres 64. Opinie mieszkańców Godowa o potrzebach edukacyjnych (N = 134) 

 
 

Podsumowanie 

- Prawie połowa respondentów (48,5%) oceniła stan powietrza w Godowie jako zły oraz 

bardzo zły (odpowiednio 29,4% oraz 19,1% wskazań). Przeciętnie oceniło go 37,53% 

ankietowanych, a dobrze bądź bardzo dobrze – 14,0%; 

- Większość z ankietowanych wskazała, że odczuwa negatywne skutki zdrowotne 

związane z zanieczyszczeniem powietrza. Respondenci wskazywali najczęściej na 

występowanie u nich częstszych przeziębień (38,5%), angin i innych chorób górnych 

dróg oddechowych (30,8%), jak również duszności (25,6%). Na występowanie alergii 

wskazało 13,7% ankietowanych, objawów ze strony układu krążenia 12,%, a astmy 

11,1% badanych; 

- Prawie połowa badanych z terenu Godowa (49,3%) była zdania, że bardzo duży wpływ 

na zanieczyszczenie powietrza ma sposób ogrzewania domów. Na duży wpływ tego 

czynnika wskazało 27,2% ankietowanych, natomiast na średni – 11,8%. Zdaniem 

większości respondentów na zanieczyszczenie powietrza w Godowie w bardzo dużym 

(56,6%) lub dużym (24,3%) stopniu wpływa spalanie odpadów; 

- Do częstego sprawdzania jakości powietrza przyznaje się 28% badanych mieszkańców, 

do weryfikacji jakości od czasu do czasu – niespełna co trzeci mieszkaniec Godowa. 12% 

ankietowanych oświadczyło, ze zawsze sprawdza jakość powietrza; 
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- Spora grupa badanych ogranicza swoje aktywności na zewnątrz, gdy normy jakości 

powietrza są przekraczane – co trzeci badany często dostosowuje sposób spędzania 

czasu do jakości powietrza, a 12% badanych – zawsze ogranicza spacery czy inne 

wyjścia na zewnątrz ze względu na jakość powietrza; 

- Spośród osób aktywnych w obszarze poprawy jakości powietrza jako najczęstszą 

formę działań wskazywano prowadzenie lobbingu wśród rodziny, przyjaciół, znajomych  

i sąsiadów (57% wskazań), 30% wskazań dotyczyło wspierania akcji antysmogowych  

w internecie, a 24% aktywnych na tym polu mieszkańców wskazało, że podejmuje 

działania w swoim miejscu pracy czy edukacji (np. podejmują działania informacyjne, 

zabiegają o zakup oczyszczaczy powietrza itp.); 

- Mieszkańcy Godowa nie są zdecydowani w kwestii tak radykalnych działań jak 

występowanie na drogę sądową w sprawach dot. czystego powietrza: 40% badanych nie 

konkretnego zdania w tej kwestii, jednak aż 46% badanych popiera lub zdecydowanie 

popiera tego typu działania; 

- Na brak potrzeby wprowadzenia zakazu spalania węgla wskazało 22,1% badanych 

mieszkańców Godowa. Prawie trzy czwarte badanych (74,3%) wskazało na konkretny 

czas wprowadzenia zakazu, w tym 26,5% uznała, że zakaz należałoby wprowadzić  

w przyszłym roku, 30,9% wskazało na okres od dwóch do trzech lat, a 16,9% uznała,  

że odpowiedni byłby okres od czterech do pięciu lat; 

- Wśród mieszkańców Godowa większość (64,7%) deklarowała, że posiadają wiedzę na 

temat ustawy antysmogowej, jednak tylko co dziesiąty mieszkaniec Godowa (10,3%) 

potrafił prawidłowo wskazać datę, od kiedy obowiązywać będzie zakaz stosowanie 

kotłów starszych niż 10 lat; 

- Mieszkańcy Godowa najczęściej (73,5%) deklarowali, że niezbędne jest finansowe 

wsparcie przez samorząd inwestycji związanej ze zmianą sposobu ogrzewania nieco 

rzadziej natomiast wskazywano na pomoc w ubieganiu się o dostępne dofinansowanie 

(66,2%). 
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Zakończenie 

 
- Stan powietrza najgorzej oceniają mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego – jako zły bądź 

bardzo zły oceniło go 66,9% respondentów, podczas gdy opinię taką wyraziło 63,2% 

badanych z terenu Raciborza oraz 48,5% z Godowa. Jako przeciętny stan powietrza 

oceniło 29,3% wodzisławian, 28,6% raciborzan oraz 37,5% mieszkańców gminy Godów. 

Za bardzo dobre uważa powietrze 14,0% mieszkańców Godowa, 8,3% wodzisławian 

oraz 3,8% raciborzan. 

- Jednocześnie większość  ankietowanych mieszkańców Wodzisławia Śląskiego (74,4%), 

Raciborza (63,9%) oraz Godowa (65,4%) wskazała, że ich zdaniem zanieczyszczenie 

powietrza w ich miejscowości jest większe niż w innych częściach Polski.  

- Zły stan powietrza w kategorii bardzo poważnego problemu postrzega 66,1%  

raciborzan, 62,5% wodzisławian  oraz 47,0% mieszkańców gminy Godów. 

- Negatywne skutki zdrowotne wywołane zanieczyszczonym powietrzem zauważa  

u siebie 85,9%  raciborzan, 79,7% wodzisławian i 70,9% mieszkańców gminy Godów.  

Mieszkańcy każdej z ankietowanych miejscowości wskazywali na występowanie 

zbliżonych objawów: mieszkańcy Wodzisławia najczęściej wskazywali na anginy i inne 

choroby górnych dróg oddechowych (36,7%), duszności (34,4%) i alergie (31,2% 

wskazań), mieszkańcy Raciborza na anginy i inne choroby górnych dróg oddechowych 

(38,8%), częste przeziębienia i duszności (po 38,0% wskazań) oraz alergie (34,7%), 

respondenci z Godowa zaś na częstsze przeziębienia (38,5%), anginy i innych chorób 

górnych dróg oddechowych (30,8%) oraz  duszności (25,6%). Negatywne skutki 

zdrowotne także u swoich bliskich dostrzega 86,7% wodzisławian, 83,5% raciborzan 

oraz 72,6% mieszkańców Godowa. 

- Największa liczba respondentów z wszystkich badanych miejscowości wskazała, że ich 

zdaniem, na zanieczyszczenie powietrza duży bądź bardzo duży wpływ ma spalanie 

odpadów. Opinię taką wyraziło 80,9% mieszkańców Godowa, 80,5% wodzisławian  

i 75,2% raciborzan. Drugim pod względem częstości wskazań czynnikiem był sposób 

ogrzewania domów. Na jego duży bądź bardzo duży wpływ wskazało 78,9% badanych 

mieszkańców Raciborza, 76,5% z Godowa oraz 75,2% z Wodzisławia Śląskiego. 

Kolejnym wskazywanym czynnikiem był transport samochodowy: kwestię tą za istotną 

w kontekście zanieczyszczenia powietrza uznało 61,7% raciborzan, 57,1% 

wodzisławian oraz 51,5% mieszkańców Godowa.  Nieco mniejsza liczba respondentów 

wskazała na dominujący wpływ takich czynników jak: przemysł (59,4% wodzisławian, 

55,6% raciborzan oraz 47,1% mieszkańców Godowa) oraz  napływ zanieczyszczeń  

z innych miejscowości (po 46,7% wodzisławian i mieszkańców Godowa oraz 41,4% 

raciborzan). 

- Postawy mieszkańców wobec zanieczyszczenia powietrza są zróżnicowane: 61% 

badanych wodzisławian, 57% raciborzan oraz 45,6% mieszkańców Godowa zawsze 

bądź często rezygnuje ze spaceru czy wyjścia na plac zabaw przy przekroczonych 

normach jakości powietrza. Mniejsza liczba mieszkańców regularnie kontroluje jakość 
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powietrza: 48% badanych z Wodzisławia, 40,6% raciborzan oraz 39,7% mieszkańców 

Godowa deklaruje, że robi to zawsze bądź często. Badani w niewielkim stopniu 

korzystają natomiast z oczyszczaczy powietrza: regularnie używa go 27,9% 

mieszkańców Godowa, 15,8% badanych z Wodzisławia Śląskiego oraz 13,5% raciborzan. 

Nie robi tego nigdy niemal 73,7% ankietowanych z Wodzisławia i Raciborza oraz 59,6% 

respondentów z Godowa. Jeszcze mniej badanych używa masek antysmogowych  

– regularnie korzysta z maski tylko 4% wodzisławian i 1% raciborzan. Po 87% 

mieszkańców każdej z badanych miejscowości wskazało, że nie używa jej nigdy. 

- Podejmowanie działań związanych z poprawą jakości powietrza najczęściej 

deklarowali mieszkańcy Godowa (71% wskazań), następnie Raciborza (67%) oraz 

Wodzisławia Śląskiego (64%). Jako najczęstszą formę działań wskazywano prowadzenie 

lobbingu wśród rodziny, przyjaciół, znajomych i sąsiadów (57% wskazań mieszkańców 

Godowa, 50% Raciborza i 44% - Wodzisławia Śląskiego). Wspieranie działań 

antysmogowych w internecie deklarowało 36% badanych raciborzan, 30% 

mieszkańców Godowa i 27% badanych pochodzących z Wodzisławia Śląskiego. 

Prowadzenie działań w miejscu pracy czy edukacji (np. informowanie  

o zanieczyszczeniach czy zabieganie o zakup oczyszczaczy powietrza) zadeklarowało 

24% mieszkańców Godowa, 14% raciborzan i 13% wodzisławian. Najrzadziej 

deklarowano podejmowanie bezpośrednich działań ukierunkowanych na zmniejszenie 

zanieczyszczenia powietrza, np. poprzez stosowanie ekologicznych sposobów 

ogrzewania domu czy ograniczenie korzystania z samochodu – działania takie 

podejmuje tylko 3% raciborzan, 1% wodzisławian oraz 1,5% mieszkańców Godowa. 

- Poparcie dla występowania na drogę sądową w walce o czyste powietrze najczęściej 

deklarowali mieszkańcy Raciborza (64,7%), a następnie Wodzisławia Śląskiego (54%)  

i Godowa (46%). 

- Większość badanych popiera wprowadzenie zakazu używania węgla, natomiast zdania 

respondentów były podzielone na temat czasu, od jakiego zakaz ten miałby zacząć 

obowiązywać. Natychmiastowy zakaz należy wprowadzić zdaniem 3,8% badanych 

raciborzan i 2,3% wodzisławian. Zdanie, że kwestia ta powinna zostać uregulowana od 

przyszłego roku wyrażało 51,1% raciborzan, 29,3% wodzisławian i 26,5% mieszkańców 

Godowa. Na okres od dwóch do trzech lat wskazało 30,9% badanych mieszkańców 

Godowa i po 19,5% pochodzących z Wodzisławia Śląskiego i Raciborza. 16,9% 

mieszkańców Godowa, 16,5% wodzisławian i 9,0% raciborzan uznało, że odpowiedni 

byłby okres od czterech do pięciu lat. Na brak potrzeby wprowadzenia zakazu spalania 

węgla wskazało 24,8% mieszkańców Wodzisławia Śląskiego, 22,1% mieszkańców 

Godowa i 12% - Raciborza. 

- Respondenci deklarowali znajomość uchwały antysmogowej (75,9% wodzisławian, 

68,4% raciborzan i 64,7% mieszkańców Godowa), co nie przekłada się jednak na 

rzeczywistą wiedzę na temat terminu obowiązywania zakazu stosowania kotłów 

starszych niż 10 lat do ogrzewania domów. Zaledwie 10,3% badanych mieszkańców 

Godowa, 3% mieszkańców Wodzisławia Śląskiego i 0,8% mieszkańców Raciborza 
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prawidłowo wskazało na rok 2022 jako termin obowiązywania zakazu stosowania 

kotłów starszych niż 10 lat.  

- Mieszkańcy pytani o działania, jakie władze powinny podejmować, aby wspierać 

mieszkańców zmieniających źródło ciepła, najczęściej wskazywali na pomoc  

w ubieganiu się o dostępne dofinansowanie (73,5% mieszkańców Godowa, 64,7% 

raciborzan i 63,9% wodzisławian), następnie na wsparcie finansowe inwestycji (66,2% 

mieszkańców Godowa, 60,9% raciborzan, 48,9% wodzisławian), pomoc w podłączeniu 

do sieci gazowej (51,9% raciborzan, 45,1% wodzisławian, 32,3% mieszkańców Godowa) 

oraz pomoc w podłączeniu do sieci ciepłowniczej (47,4% raciborzan, 32,3% 

wodzisławian). 

- Mieszkańców pytano także o oczekiwania dotyczące edukacji w zakresie troski o czyste 

powietrze. Oczekiwania mieszkańców są dość jednoznaczne – większość badanych 

uważa, że potrzebna lub bardzo potrzebna jest edukacja dotycząca zachowań 

oszczędzających energię i ciepło w życiu codziennym (82% wodzisławian, 81,9% 

raciborzan i 79,4% mieszkańców Godowa), kar grożących za łamanie przepisów 

chroniących powietrze (82,7% wodzisławian i raciborzan, i 79,4% mieszkańców 

Godowa), zalet ocieplenia budynku i ogrzewania innymi paliwami niż węgiel (87,2% 

raciborzan, 85,7% wodzisławian i 83,1% mieszkańców Godowa) oraz sposobów 

ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza (86,5% wodzisławian i raciborzan oraz 

75,8% mieszkańców Godowa). 
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