
Listy uczniów z okazji Światowego Dnia Ziemi 

Z okazji Światowego Dnia Ziemi, przypadającego 22 kwietnia, 

uczniowie naszej szkoły napisali listy adresowane do mieszkańców 

Gminy Mogilany oraz do naszego Wójta. Uczniowie z klas V- VIII pisali  

o bardzo istotnym w obecnych czasach temacie – zanieczyszczeniu 

środowiska spowodowanym nadmierną emisją niebezpiecznych dla 

ludzkiego zdrowia pyłów PM 2,5 i PM 10. Dziękujemy wszystkim 

osobom, które nadesłały prace, a poniżej prezentujemy kilka 

najlepszych: 

 

 

  Gaj, dn. 28.04.2020r. 
 
Szanowni Państwo! 

 

 Zawracam się do Państwa, wierząc, że każdemu z Was - tak jak  

i mnie - zależy na czystym powietrzu, którym oddychamy. Mamy pięknie 

ukształtowaną ojczyznę, której zróżnicowane krajobrazy zachwycają nas 

w każdym jej zakątku. Musimy dbać o nasz kraj, by nie stracić tych 

miejsc, w których możemy oddychać świeżym powietrzem. Powinniśmy 

zacząć od miejsca, w którym mieszkamy – naszej gminy. 

 Ogromne zagrożenie dla naszego zdrowia i życia stanowią pyły 

zawieszone PM10 i PM2,5. Są to tak małe cząsteczki, że docierają do 

naszego układu oddechowego, a nawet krwionośnego. Powodują 

pogłębienie astmy, ostre zapalenie oskrzeli, nowotwory płuc, gardła  

i krtani. Zwiększają ryzyko zawału serca, zapalenie naczyń 

krwionośnych. Mają także wpływ na zmniejszoną masę urodzeniową 

noworodków i ich problemy z oddychaniem. Są niejednokrotnie 

przyczyną przedwczesnych zgonów na świecie.  

Nasze zdrowie to powód, dla którego warto chociaż raz w tygodniu 

pojechać do pracy komunikacja miejską. Czyste powietrze to zdrowe 

warzywa, owoce i inna żywność. Nasze zboża, różne uprawy – to 

wszystko rośnie w powietrzu nas otaczającym. To kolejny powód, dla 

którego warto zmienić system grzewczy w naszych domach. Pyły 

pochodzące ze spalania węgla, w wielu domach również śmieci i 

substancji rakotwórczych, zanieczyszczają nasze powietrze i ziemię, na 

której uprawiamy rośliny. Później to zjadamy i znów zanieczyszczamy 



nasze organizmy. 

 Zanieczyszczanie powietrza jest groźne także dla innych 

mieszkańców Ziemi – zwierząt, które niewinnie cierpią i umierają.  

A przecież są tak bardzo potrzebne do utrzymania ekosystemu. 

Ekolodzy biją na alarm, że pszczoły – tak ważne dla rozwoju roślin 

owady – są coraz słabsze. Jest to ogromny problem, bo jeśli zostanie 

naruszony system przyrody, którym jesteśmy wszyscy połączeni, to 

skutki braku np. pszczół odczuje cały świat. 

 Zachęcam więc wszystkich Państwa do przemyślenia sprawy  

i podjęcia decyzji, które wpłyną na jakość powietrza w naszej gminie. 

Zacznijmy od siebie! 

 
   

         Z poważaniem, 
Maciej Gil kl. V 

 
 

       
 

Gaj, dn. 28 kwietnia 2020  

      
                                                                Szanowny Wójt 

                                                                  Gminy Mogilany 

Szanowny Panie Wójcie, 

W imieniu klasy V w Gaju chcę prosić o pomoc w zwalczaniu pyłów 

PM10 i PM2,5. Jak wiadomo, największym zagrożeniem są śmieci 

spalane w domowych piecach w okresie grzewczym. Pomimo 

wieloletnich kampanii informacyjnych, zajęć w szkołach i podobnych 

akcji uświadamiających, wiele osób w dalszym ciągu nie zastanawia się 

nad tym, co zostaje przez nich wrzucone do pieca. W czasie zimy pyły 

są bardzo szkodliwe dla zdrowia. Są dni, kiedy niestety, powietrze, 

którym wszyscy oddychamy, po prostu śmierdzi, dławi i ciężko jest iść na 

spacer po naszej uroczej gminie.      

W imieniu wszystkich dzieci gminy Mogilany, które chcą żyć w 

zgodzie z naturą, chcą uprawiać sport na świeżym powietrzu i być 

zdrowe, pragnę poprosić o wznowienie akcji uświadamiających, które 

będą prezentowały zalety dbania o wspólną czystą przestrzeń. Niech 



każdy mieszkaniec poczuje się częścią wspólnoty i gminy, niech dbałość 

dotyczy nie tylko własnego ogródka, ale rozciągnie się także na cały 

obszar naszej Małej Ojczyzny. Możemy również podjąć się innych, 

małych kroków, aby było czyściej w powietrzu - choćby sadzenia drzew.  

Jest dużo rzeczy, które możemy zrobić dla naszej planety. W końcu 

każdy chce żyć z czystym powietrzem wokół. Mam nadzieję, że wspólnie 

będziemy zmieniać otaczające nas powietrze i przyrodę na lepsze. 

Z poważaniem, 
Agata Zapała  kl. V 

 
 

Gaj, 27 kwietnia 2020 r.  

 

Szanowni Państwo, 

Jestem uczennicą klasy piątej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Gaju. Postanowiłam napisać list i w tej formie zwrócić się do 
Państwa z prośbą o ochronę powietrza, którym oddychamy. 
W imieniu uczniów naszej szkoły zwracam się z apelem, aby w jak 
najszybszym czasie przystąpić do wymiany pieców i bezwzględnie 
przestrzegać zakazu spalania śmieci w ogródkach przydomowych. 

W naszych okolicach dużo osób spala różne śmieci, a takie 
postępowanie szkodzi naszemu zdrowiu. Mieszkaniec naszej gminny, 
który zamiast segregować odpady spala je, powoli zabija nie tylko siebie 
i swoją rodzinę, ale każdego z nas. Jego działanie powoduję, że do 
powietrza, którym oddychamy, dostaje  się  mnóstwo  pyłków  Pm10  i  
Pm2,5,  które zanieczyszczają  nasz  organizm, przenikając 
bezpośrednio do krwiobiegu, nie chcą go już opuścić i zostają z nami na 
zawsze. Z biegiem czasu stają się przyczyną wielu chorób i ciężkich 
schorzeń. 

W okresie zimowym, gdy spalanie znacznie wzrasta, nie możemy 
przebywać na polu, nie możemy biegać, skakać i rozwijać się ruchowo. 
Mamy swoje ogródki, ale niestety, nie możemy z nich w pełni korzystać, 
dlatego proszę o przemyślenie tej sprawy. 

Myślmy także o zwierzętach, które w dużej mierze przebywają  
i śpią na świeżym powietrzu nawet zimą. Cały czas są narażone na 
okropny stan powietrza i dlatego są narażone na choroby, a nawet 
śmierć.  



Gdyby obowiązywał zakaz palenia, to i my bylibyśmy zdrowsi, 
środowisko czystsze i zwierzęta żyłyby z nami dużo dłużej, a jesteśmy z 
nimi mocno związani. 

Z poważaniem, 
Paulina Korzeniak kl. V 

 
 

Gaj, 23 kwietnia 2020 

Drodzy mieszkańcy Gminy Mogilany,                              

 Piszę ten list, apelując do Was wszystkich o pomoc, która  

w naszych czasach jest bardzo istotna. Kilka dni temu obchodziliśmy 

Światowy Dzień Ziemi. Niestety, mało osób o nim pamięta, ale dzisiaj 

możemy wszyscy się zjednoczyć i zacząć walkę z zanieczyszczeniem 

powietrza. Bez niego nie moglibyśmy żyć, więc dbajmy o to, aby było 

czyste i rześkie. Zwróćmy przede wszystkim uwagę na pyły PM10 i PM2, 

które są szczególnie szkodliwe w okresie zimowym. Przedstawię Wam 3 

główne powody, dlaczego powinniśmy rozpocząć walkę o czyste 

powietrze.  

Pierwszym bardzo istotnym powodem jest fakt, że tym właśnie 

powietrzem oddychamy – chyba nikt z nas nie chciałby wdychać 

zanieczyszczeń i brudu z miasta. Niestety, dość mała liczba osób zdaje 

sobie sprawę z tego, że takie powietrze szkodzi nie tylko nam ale            

i przyrodzie. Drugim powodem jest ochrona przyrody, fauny i flory. Ich 

życie jest równie ważne jak nasze, ponieważ bez nich nie przeżylibyśmy. 

Nie możemy pozwolić na to, aby rośliny i zwierzęta mieszkały w takich 

warunkach. Ostatnim z powodów jest klimat i urok Polski – jeżeli nie 

będziemy dbali o jakość powietrza, liczba turystów, a możliwe, że nawet 

mieszkańców znacząco spadnie. Myślę, że nikt nie chciałby żyć  

w takim brudnym i zanieczyszczonym środowisku.  

 Razem damy radę! Postarajmy się o to, abyśmy mogli żyć  

w czystym i zadbanym środowisku. Walczmy o życie zwierząt i roślin, 

aby także mogły oddychać zdrowym powietrzem.  

Oliwia Przeworska kl. VI 

 
 



 
24 kwietnia 2020 r. 

 
Drodzy mieszkańcy gminy Mogilany! 
  
 Niedawno obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi, dlatego w tym 
liście chciałabym zachęcić Państwa do kilku poważnych kroków, które 
pomogą nam walczyć ze smogiem. Odpowiem też na pytanie – 
„dlaczego warto dbać o powietrze?”   
  Dużo się mówi o smogu i zanieczyszczeniach, ale czy zdajemy 
sobie sprawę, co takiego może spowodować PM10 i PM2,5? 
Negatywnym skutkiem smogu są między innymi dolegliwości, takie jak: 
kaszel, pylica, trudności z oddychaniem czy nawet rak płuc. To tylko 
kilka efektów zanieczyszczonego powietrza. Bieganie w smogu bez 
ochrony jest porównywalne do spalania 30 paczek papierosów rocznie! 
Dodatkowo powietrze, którym oddychamy w mieszkaniu, może być aż o 
70% bardziej zanieczyszczone niż na zewnątrz. 

 Warto pozbywać się smogu, żeby dbać o nasze zdrowie. Jak się 
go pozbyć? Po pierwsze, powinniśmy zrezygnować z palenia węglem lub 
innymi szkodliwymi substancjami. Warto przerzucić się na ogrzewanie 
elektryczne lub inne, sprzyjające środowisku. Jeśli chodzi o fabryki, które 
też drastycznie podnoszą skalę zanieczyszczeń, to jest kilka rozwiązań, 
a jednym z nich są filtry, które zatrzymują dymy i zanieczyszczenia 
wychodzące z kominów. Sytuacja jest bardzo poważna ponieważ rocznie 
z powodu smogu umiera 45 tysięcy Polaków, co stanowi 12% wszystkich 
zgonów. Szczególnie zagrożeni jesteśmy w zimie, ponieważ jest to 
okres, w którym palimy w piecu.  
 Mam nadzieję, że ten list chociaż trochę pokazał Państwu, jak 
szkodliwy jest smog i że trzeba z nim walczyć. Pamiętajmy, że jeśli teraz 
podejmiemy ważne kroki w sprawie zanieczyszczenia powietrza, nasze 
dzieci będą żyły w pięknym i czystym świecie. Zróbmy to dla przyszłych 
pokoleń! 
 

         Julia Sarna kl. VII 
 
 

 
 

 

 

 



Gaj, 27 kwietnia 2020 

Drodzy mieszkańcy naszej gminy! 

Jak zapewne Państwo wiecie, coraz częściej słyszymy  
o niebezpiecznych dla naszego zdrowia pyłach, które sami produkujemy. 
Mowa tutaj o pyłach PM10 i PM2,5, które negatywnie wpływają na nasz 
organizm. 

Dlaczego właściwie powinniśmy chronić powietrze? 
Choćby po to, aby chronić nasze cenne zdrowie. Pyły mogą 

prowadzić do takich schorzeń, jak: nowotwory, alergie, astmy czy 
choroby układu krwionośnego. 

Kolejnym powodem jest ciągłe powiększanie się dziury ozonowej za 
sprawą różnego rodzaju związków chemicznych, które sami, często 
nieświadomie, produkujemy. Z powodu zmniejszania warstwy ozonowej 
od kilku lat obserwuje się gwałtowne ocieplenie klimatu, które powoduje 
topnienie lodowców, a w dłuższym okresie czasu może skutkować 
bezpowrotnym wyginięciem wielu gatunków zwierząt. 

Trzecim powodem są kwaśne deszcze. Są to opady atmosferyczne, 
które przenoszą w sobie różne niebezpieczne substancje. Kwaśne 
opady mogą spowodować między innymi: zakwaszenie gleb, co 
spowoduje problemy z uprawą jakichkolwiek roślin, korozję metali czy 
niszczenie materiałów budowlanych.  

Co więc należy robić, aby uratować naszą planetę? 
Ograniczyć poruszanie się samochodami - przesiąść się do 

autobusu, tramwaju, a najlepiej na rower. Nie spalać śmieci takich, jak 
tworzywa sztuczne, tylko oddać do specjalnych punktów, gdzie zostaną 
poddane recyklingowi. Przede wszystkim, zwłaszcza w okresie 
zimowym, NIE WOLNO palić w piecach śmieciami. Jest to bardzo 
istotne, bo właśnie w takich sytuacjach wytwarzamy największą ilość 
niebezpiecznych pyłów i zanieczyszczeń. 

Podsumowując, proszę Państwa, aby spróbować zastosować się do 
tych zasad. Nie jest ich wiele, nie są trudne w przestrzeganiu, 
a respektując je, możemy zrobić wiele dobrego dla Ziemi. Musimy 
pamiętać, że dbając o nią teraz, budujemy dom dla przyszłych pokoleń, 
które będą mieszkać na tej samej planecie co my, więc spróbujmy 
zapewnić im dobre warunki do życia w przyszłości.   

Z poważaniem, 
Zuzanna Waśniowska kl. VII 

 

 
 



27 kwietnia 2020 
Drodzy mieszkańcy naszej gminy! 
 

W związku z występowaniem w powietrzu groźnych pyłów PM 10   
i PM 2,5 chciałabym zaapelować o ochronę środowiska. Polska od wielu 
lat znajduje się w czołówce krajów Unii Europejskiej z największą emisją 
pyłów zawieszonych. Złe powietrze zatruwa organizmy żyjące oraz 
ekosystem lądowy i wodny. Pyły te są  uznawane za najgroźniejsze dla 
zdrowia człowieka, ponieważ ich rozmiar jest niewielki  i łatwiej im 
przenikać do organizmu. Wywołują one groźne choroby, jak nowotwory 
układu oddechowego. Szczególnie pyły te są groźne dla osób starszych, 
dzieci i osób cierpiących na choroby dróg oddechowych i układu 
krwionośnego.  

Największa kumulacja owych pyłów występuje podczas okresu 
zimowego i wtedy są one najbardziej niebezpieczne dla ludzkiego 
organizmu. Naukowcy po przeprowadzeniu badań dowiedli, że u osób 
zamieszkujących na terenach, gdzie stężenie pyłu przekracza 
dopuszczalne normy, ryzyko rozwoju choroby Alzheimera wzrasta aż  
o 92%.  

 Źródłami pyłu zawieszonego są przede wszystkim indywidualne 
systemy grzewcze w domach oraz układy wydechowe pojazdów. 
Wszystkim nam zależy, aby oddychać czystym powietrzem, więc trzeba 
podjąć odpowiednie działania. Powinniśmy starać się zamiast 
pojedynczo wsiadać do aut używać komunikacji miejskiej lub przesiąść 
się na rower. Ważne jest też, by w swoich piecach nie palić śmieciami  
i odpadami, które są przyczyną  aż 42% zanieczyszczeń. 

Wierzę, że razem damy radę ochronić nasze powietrze. 
 

Pozdrawiam, 
Karolina Badura kl. VIII 

 

 

Gaj,  25.04.2020 

 

Drodzy sąsiedzi! 

W związku ze Światowym Dniem Ziemi chciałem zwrócić się do 

Was z ogromną prośbą, aby zadbać o nasze środowisko. W lecie, kiedy 

nie ogrzewamy naszych domów, powietrze jest naprawdę w dobrym 

stanie, ponieważ nasze kominy nie wyrzucają z siebie szkodliwych 



substancji. Natomiast szczególnie w okresie zimowym nasze wiejskie 

powietrze staje się zanieczyszczone ze względu na to, że niektórzy  

z nas nie zdają sobie sprawy, jak palenie, na przykład mokrym węglem 

lub co gorsza rzeczami, które nadają się do wyrzucenia, zanieczyszcza 

nasze powietrze. 

 Dlatego zwracam Wam uwagę, że źle czynicie, paląc tego rodzaju 

przedmiotami. Aby zachować w miarę czyste powietrze w zimie, należy 

palić drewnem (bardzo dobrze, gdy suszy się go dwa lata) lub jeśli ktoś 

nie może palić drewnem, to również dobrze wysuszony węgiel nada się 

do ogrzewania domu. Węgiel i drewno to materiały, którymi powinno 

palić się w piecu lub w kominku, ale również świetną alternatywą do 

ogrzewania domu jest piec gazowy, który nie wpływa na 

zanieczyszczanie naszego środowiska.  

Mam nadzieję, że przykłady, które podałem w liście na temat 

ogrzewania domów, zmienią świadomość choć części mieszkańców 

Gaja. Na koniec bardzo proszę, aby dbać o nasze środowisko pod 

każdym względem. Po pierwsze, jesteśmy nim otoczeni  

i zanieczyszczanie go będzie sprawiać, że będziemy chorować, źle się 

czuć. Po drugie, myślę, że każdy z nas chciałby oddychać świeżym 

powietrzem, pić czystą wodę i jeść świeże, dobre, zdrowe i dojrzałe 

produkty, natomiast nie każdy wie, że poprzez zanieczyszczanie 

środowiska powyższe cele  będą nie do osiągnięcia. Po trzecie, jeśli  

będziemy zaśmiecać i zanieczyszczać środowisko, to nie będziemy 

otoczeni zielenią, kwiatami i wszystkimi atutami przyrody, tylko będziemy 

żyć w otoczeniu śmieci, smrodu, brudnych wód, smogu, zniszczonych  

i powycinanych lasów, a wtedy będzie już tylko gorzej. 

 Dlatego chciałbym, aby każdy zastanowił się, czy na pewno robi 

wszystko, co trzeba dla przyrody i czy nie przyczynia się do 

zanieczyszczania naszej pięknej przyrody. 

Z poważaniem, 

Grzegorz Koźlak kl. VIII 

 

 

 

 



Gaj, 26.04.2020r. 

Szanowni Mieszkańcy! 

      Od 15 lat  jestem mieszkanką naszej Gminy Mogilany. Mieszkam we 

wsi Gaj nieopodal Mogilan. W naszej miejscowości emisja pyłu PM10  

i PM2.5, który jest szkodliwy dla zdrowia, przekracza normę aż 

dwukrotnie. Wywołuje różne problemy ze wzrokiem lub układem 

oddechowym. Wielu z nas codziennie podróżuje do pracy samochodami, 

które podwyższają emisję tych pyłów, zwłaszcza w sezonie zimowym. 

Ponadto spora ilość mieszkańców ogrzewa swoje domy węglem, co źle 

wpływa na naszą atmosferę. 

     Zwracam się z ogromną prośbą, aby Ci, którzy mogą, chociaż trzy dni 

w tygodniu,  podróżując do pracy, nie używali samochodów. Poruszać 

się  można transportem publicznym, który  zresztą w naszym obszarze  

działa bez zarzutów. Jeżeli nie ma takiej możliwości, bardzo proszę  

o ograniczenie prędkości na drogach. 

    Kolejnym sposobem na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza jest 

to, aby w dużych zakładach przemysłowych zaopatrzyć się w wentylację, 

która oczyszczałaby zapylone powietrze.  Nasza gmina oferuje dotację w 

przypadku wymiany ogrzewania na gazowe.  

     Bardzo proszę, abyśmy wspólnie zaczęli dbać o powietrze. Ważne 

jest, aby pyły emitowane przez nas samych nie pogarszały komfortu 

naszego życia. Zadbajmy o to, aby nasze dzieci miały bezpieczną 

przyszłość. 

Z wyrazami szacunku, 

Gabriela Kurlit, kl. VIII 

 

26 kwietnia 2020 

Drodzy mieszkańcy Gminy Mogilany! 

W związku ze Światowym Dniem Ziemi chciałbym Państwa 

zachęcić do wspólnego ratowania naszego powietrza w gminie przed 

nadmierną emisją zanieczyszczeń. W tym celu pragnę przedstawić 

Państwu, jakie mogą być skutki palenia węglem lub co gorsze plastikiem 

w starych, często niesprawdzanych piecach.  



Jednym ze skutków palenia w takowym piecu jest wydobycie się  

z kominów dwóch bardzo groźnych rodzajów pyłów - PM10 oraz PM2,5. 

Jeśli te pyły dostaną się do naszego nosa lub spojówek, tworzą poważne 

stany zapalne. Jeśli trafią do ludzi chorych na serce lub płuca, pojawi się 

duże prawdopodobieństwo pogorszenie się ich stanu zdrowia, co może 

prowadzić nawet do śmierci. Gdy ktoś pali węglem lub plastikiem, 

wypuszcza bardzo dużo dymu, który poważnie oraz nieodwracalnie 

niszczy środowisko, w którym na co dzień żyjemy.  

Ostatnim argumentem jest nasza przyszłość. Jeśli będziemy dalej 

palić odpadami niezdatnymi do palenia, za parę lat nie będziemy mieli 

takiej przyrody, jaką mamy teraz. Znikną rośliny, zwierzęta oraz rzeki, 

które mogą kiedyś zamienić się szamba. Dziękuję państwu za 

przeczytanie mojego listu i zachęcam państwa do wprowadzenia moich 

wskazówek w życie. 

 

Maksymilian Najder kl. VIII 

 

 

 

  

  

 


