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Daniel Lazur Podborze 100 Zespół Szkół w Mielcu 
 

Temat 8. Zaangażowanie gmin na rzecz rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii – czy 
twoja gmina jest aktywna?  

Przedstawienie możliwości rozwoju OZE w Gminie Przecław, na tle zaangażowania 
mieszkańców powiatu mieleckiego. 

  
 Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych będzie wyzwaniem dla mojego 
pokolenia. Według danych statystycznych Polska w 97% pozyskuje energię z procesów 
spalania tradycyjnych paliw. Wybrałem do charakterystyki gminę Przecław, ponieważ dla 
niej znalazłem najwięcej  danych. Materiał przeze mnie przygotowany będzie składał się z 
dwóch części. Pierwsza będzie opierała się na pracy magisterskiej Pani Magdaleny Strugały 
pod tytułem „Gmina Przecław – ocena i możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych”. 
Druga część dotyczyła będzie badania ankietowego przeprowadzonego wśród rodziców 
uczniów różnych klas naszej szkoły. Jedynym kryterium wyboru osób ankietowanych było 
zamieszkanie na terenie powiatu mieleckiego. 
 Powiat mielecki i gmina Przecław położone są na terenie Zapadliska 
Przedkarpackiego. Powiat mielecki położony jest na Nizinie Nadwiślańskiej i Równinie 
Tarnobrzeskiej, częściowo wchodząc na Płaskowyż Tarnowski i Płaskowyż Kolbuszowski (J. 
Kondracki, Warszawa 1988). Obszar gminy Przecław położony jest w przedziale 171 – 225 m 
n.p.m. Gminę na dwie części dzieli Dolina Wisłoki. Wisłoka i jej liczne niewielkie i 
najczęściej bezimienne dopływy tworzą gęstą sieć rzeczną. Teren Gminy Przecław ma 
charakter rolniczy i mało zurbanizowany. Mający 63 000 mieszkańców Mielec jest 
największym miastem naszego regionu. Przecław znajduje się 47 km na zachód od Rzeszowa 
i 52 km na wschód od Tarnowa. Gmina Przecław ma powierzchnię 13 429 hektarów i składa 
się z 11 sołectw. 
 

 
Rys.1 Położenie gminy Przecław (wg Gokart-International, Rzeszów, 2000). 
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Wody podziemne na terenie gminy występują na różnych głębokościach nawiązując do 
rzeźby terenu i zależą od budowy geologicznej. Bezpośrednio w pobliżu koryta rzeki wody 
podziemne występują już od głębokości 0,5 m do1,5 m. Wahania wód podziemnych 
powiązane są z wahaniami lustra wody Wisłoki. Na terenie terasów akumulacyjnych 
wysokość pierwszego poziomu wód podziemnych wynosi od 1,5 – 5 m. Głębokość wód 
podziemnych w dużym stopniu zależy również od wielkości opadów. Ostatni rok (2010) 
należał do bardzo mokrych.  Na obszarach płaskowyżów, zbudowanych z glin lodowcowych i 
utworów wodnolodowcowych, wody podziemne znajdują się na głębokościach 5-6 m i więcej 
M. Strugała, Sosnowiec 2008). Część gminy Przecław położona na lewym brzegu rzeki 
Wisłoki charakteryzuje się niedoborem wody (M. Strugała, Sosnowiec 2008). Prawobrzeżna 
część gminy położona jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425 „Dębica 
– Stalowa Wola –Rzeszów”. Wody te są związane z warstwą wodonośną poziomu 
młodoneogeńskiego. Skałami zbiornikowymi są plejstoceńskie i holoceńskie utwory 
piaszczyste i piaszczysto–żwirowe Pradoliny Podkarpackiej  (M. Strugała, Sosnowiec 2008). 
Zasilanie poziomu czwartorzędowych wód podziemnych następuje przede wszystkim poprzez 
infiltrację opadów atmosferycznych.  

Ze względu na zróżnicowany charakter naturalnych warunków środowiska gminy 
wykształciły się różnorodne gleby. Przeważają gleby piaszczyste i piaszczysto-gliniaste 
tworzące dobre i słabe kompleksy glebowe. Wśród gruntów ornych 28 % zajmują gleby o 
bardzo dobrej i dobrej jakości. Gleby średnie to 20,1 %. Dominują gleby o słabej i bardzo 
słabej jakości, które stanowią 51,9 % gruntów ornych (M. Strugała, sosnowiec 2008).  

Terytorium gminy Przecław charakteryzuje się bardzo małymi spadkami terenu oraz 
brakiem wyraźnie wciętych dolin. Wyjątek stanowi rozległa dolina rzeki Wisłoki, która 
intensywnie pogłębia swoje koryto wcinając się pomiędzy Płaskowyż Kolbuszowski  
i Płaskowyż Tarnowski. Część gminy położona na lewym brzegu Wisłoki znajduje się na 
terasie nadzalewowej o dość dużej wysokości dochodzącej do około 10 m (M. Strugała, 
Sosnowiec 2008). Na terasie zalewowej występują liczne starorzecza. Prawobrzeżna część 
gminy Przecław znajduje się na falistych równinach denudacyjno-peryglacjalnych (M. 
Strugała, Sosnowiec 2008).  

Odnosząc się do budowy geologicznej należy przypomnieć, że teren gminy Przecław 
położony jest w obrębie Zapadliska Przedkarpackiego powstałego w czasie orogenezy 
alpejskiej na przełomie paleogenu i neogenu. Teren gminy Przecław był wielokrotnie badany 
przez różne instytucje poszukujące ropy naftowej i gazu ziemnego. Według dokonanych 
przez nich odwiertów najstarsze skały znajdują się na północ od gminy i są wieku 
prekambryjskiego (łupki ilaste i mułowce kwarcytowe). Od północnej strony stwierdzono 
wierceniami występowanie również osadów paleozoicznych wieku dewońskiego: 
piaskowców, mułowców, zlepieńców, łupków, iłowców, wapieni, dolomitów i margli. Pod 
całym obszarem gminy stwierdzono występowanie utworów wieku triasowego takich jak: 
zlepieńce, piaskowce, iłowce, wapienie i margle. Na nich zalegają morskie osady miocenu 
takie jak: iły i iłowce oraz piaski i piaskowce. W plejstocenie na skutek działalności lądolodu 
strop osadów mioceńskich został zerodowany i osadziły się na nich gliny zwałowe i osady 
wodnolodowcowe.  

Na terenie gminy znajdują się trzy obszary górnicze wydobycia ropy naftowej i gazu 
ziemnego. Są to: Łączki Brzeskie, Korzeniów – Męciszów oraz Blizna – Ocieka. Eksploatację 
w złożu „Łączki Brzeskie” zakończono ze względów ekonomicznych. Przeprowadzono prace 
likwidacyjne i rekultywacyjne (M. Strugała, Sosnowiec 2008). We wschodniej części gminy 
Przecław występują duże złoża torfu w Rzemieniu, Dobryninie i Białym Borze. Zasoby 
dwóch złóż w Rzemieniu określono na ok. 2,5 mln m3 .  
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Rys 2. Budowa geologiczna i zasoby surowcowe gminy Przecław (na podstawie Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przecław, EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju 
Regionalnego, Kielce, 1999). 

 Obszar gminy Przecław jest cenny pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. 
Utrzymanie wysokich walorów środowiska jest korzystne dla rozwoju gminy. Dlatego też 
wszelka działalność przemysłowa, inwestycyjna i gospodarcza w żaden sposób nie może 
zaszkodzić środowisku naturalnemu. Gmina kładzie nacisk na proekologiczne wykorzystanie 
naturalnych dóbr regionu oraz na ochronę środowiska. W dolinach rzek i potoków, na 
rozlewiskach, starorzeczach oraz, w oczkach wodnych występują bogate zbiorowiska wodne, 
szuwarowe i bagienne. Te wyjątkowo interesujące i atrakcyjne środowiska znalazły uznanie 
w oczach miejscowej społeczności i zostały, bądź mają być objęte ochroną. Cenne 
krajobrazowo kompleksy leśne objęto ochroną w postaci Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
Od kilku lat istnieje Mielecko – Kolbuszowsko – Głogowski Obszar Chronionego 
Krajobrazu. W przyszłości ma tu powstać rezerwat wodno–leśny „Końskie Błota”. Wkrótce 
zostanie utworzony Przecławski Obszar Chronionego Krajobrazu. W jego skład wejdzie 
założony ponad dwadzieścia lat temu rezerwat torfowiskowy „Bagno Przecławskie”(M. 
Strugała, Sosnowiec 2008). 

W latach 1955 – 1987 w obrębie gminy Przecław prowadzono badania sejsmiczne. 
Celem ich było rozpoznanie budowy geologicznej i wstępne określenie miejsc korzystnych do 
wiercenia. Nawiercono kilka otworów na terenie miejscowości Łączki Brzeskie należącej do 
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gminy Przecław. Chociaż głównym celem poszukiwań była ropa naftowa i gaz ziemny, to 
przy okazji również zlokalizowano wody geotermalne. Kiedyś ta informacja nie była zbyt 
interesująca, to jednak z biegiem czasu jej znaczenie zdecydowanie wzrosło. Informacje 
dotyczące wód występujących w złożu i jego otoczeniu dotyczą przede wszystkim 
parametrów hydrochemicznych charakteryzujących wody znajdujące się  
w obrębie serii produktywnych. Jak wszystkim złożom ropy naftowej występującym na 
Przedgórzu Karpat w osadach górnojurajskich, tak i złożu „Łączki Brzeskie” towarzyszą 
solanki. Wody nawiercono również w utworach wieku mioceńskiego (M. Strugała, Sosnowiec 
2008).  
NAZWA 

OTWORU 
HORYZ

ONT 
GŁĘBOKOŚ

Ć 
NAWIERCE
NIA WODY 

(m) 

WIELKOŚ
Ć 

PRZYPŁY
WU (l/h) 

SPOSÓB 
POBRAN

IA 

DATA 
POBRANIA 

UWAGI 
DODATKO

WE 

1 Łączki 
Brzeskie 2 

sarmat 
dolny 

815 – 785 130 wytłoczeni
e 

5.04.88 skażona 
filtratem z 

płuczki 
751 – 744 1075 wytłoczeni

e 
10.04.88 - 

689 – 685 210 wytłoczeni
e 

18.04.88 - 

650 – 641 200 wytłoczeni
e 

2.05.88 - 

600 - 595 625 wytłoczeni
e 

10.05.88 - 

2 Łączki 
Brzeskie 3 

jura 
górna 

1300 – 1260 1250 wytłoczeni
e 

11.11.88 na początku 
wypływu 

1300 – 1260 1250 wytłoczeni
e 

11.11.88 na końcu 
wypływu 

sarmat 
dolny 

585 – 581 145 wytłoczeni
e 

- - 

460 – 458 22 wytłoczeni
e 

- - 

3 Łączki 
Brzeskie 4 

jura 
górna 

1258 - 1240 - - - skażona 
produktami po 
kwasowaniu  

sarmat 
dolny 

1160 -1152 692 - 
773 – 755 brak 

przypływu 
 

645 – 635 303 - - - 
590 – 565 400 - 
500 – 485 210 - 
465 - 460 191 - 

4 Łączki 
Brzeskie 7 

jura 
górna 

1246 -1235 - wytłoczeni
e 

14.01.91 skażona 
filtratem z 
płuczki  + 

objawy ropy 
1240 -1205 - wytłoczeni

e 
25.01.91 - 

5 Łączki 
Brzeskie 8 

jura 
górna 

1246 -1198 228 wytłoczeni
e 

15.01.90 skażona 
filtratem z 

płuczki 
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1210 -1198 3150 - - skażona 
produktami po 
kwasowaniu 

sarmat 
dolny 

1188 - 1186 brak 
przypływu 

 

6 Ruda 1 sarmat 
dolny 

695 -688 45 wytłoczeni
e 

17.12.87 skażona 
filtratem z 

płuczki 
640 – 630 800 - - brak analizy 
585 - 575 650 wytłoczeni

e 
22.12.87 skażona 

filtratem z 
płuczki 

Tab. 1. Występowanie wód w złożu „Łączki Brzeskie” (M. Strugała, Sosnowiec 2008). 
 

W osadach jury górnej wody nawiercono na głębokościach od 1198 m do  
1300 m. Są to solanki oraz silne solanki, gdzie sucha pozostałość waha się w granicach 101–
115,5 g/l. Mniejsze wartości zanotowano w otworach Łączki Brzeskie–4 i Łączki Brzeskie–7. 
Sucha pozostałość wynosi tam kolejno 54,2 g/l oraz 87,3 g/l (M. Strugała, Sosnowiec 2008).  

 
Lp
. 

NAZWA 
OTWORU 

GŁĘBOKOŚĆ 
WYSTĘPOW

ANIA (m) 

TYP CHEMICZNY WODY TYP GENETYCZNY 
WODY 

1 Łączki Brzeskie 2 815 – 785 chlorkowo-siarczanowo-sodowy siarczanowo-sodowy 
751 – 744 chlorkowo-sodowy siarczanowo-sodowy 
689 – 685 chlorkowo-sodowy węglanowo-sodowy 
650 – 641 chlorkowo-kwaśnowęglanowo-

siarczanowy 
węglanowo-sodowy 

600 - 595 chlorkowo-kwaśnowęglanowo-
sodowy 

węglanowo-sodowy 

2 Łączki Brzeskie 3 1300 – 1260 chlorkowo-sodowo-wapniowy chlorkowo-wapniowy 
1300 – 1260 chlorkowo-sodowo-wapniowy chlorkowo-wapniowy 

3 Łączki Brzeskie 4 1258 - 1240 - - 
4 Łączki Brzeskie 7 1246 -1235 chlorkowo-sodowo-wapniowy chlorkowo-wapniowy 

1240 -1205 chlorkowo-sodowo-wapniowy chlorkowo-wapniowy 
5 Łączki Brzeskie 8 1246 -1198 chlorkowo-sodowo-wapniowy chlorkowo-wapniowy 

1210 -1198 - - 
6 Ruda 1 695 -688 chlorkowo-kwaśnowęglanowo-

sodowy 
węglanowo-sodowy 

585 - 575 chlorkowo-kwaśnowęglanowo-
sodowy 

węglanowo-sodowy 

Tab. 2. Typy wód złożowych (wg dokumentacji geologicznej złoża „Łączki Brzeskie”, Zakład Poszukiwań Nafty i 
Gazu, Jasło, 1988-1991). 
 

Według pracy M. Strugały oszacowane temperatury wody w złożu „Łączki Brzeskie” na 
poszczególnych głębokościach wynoszą odpowiednio: 

- 500 m – ok. 35oC,  
- 1 000 m – ok. 45oC,  
- 2 000 m – 70oC,  
- 3 000 m – 90oC,  
- 4 000 m – ok. 130oC. 
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Rys. 3. Wykres zmiany temperatury wody w zależności od głębokości występowania (M. Strugała, Sosnowiec 
2008). 

 
Polska znajduje się w strefie geologicznej bogatej w zasoby geotermalne w obrębie niemal 
całego państwa. Dobre warunki do rozwoju energetyki geotermalnej panują na ponad  
80 % powierzchni kraju. Zbiorniki geotermalne znajdują się na głębokościach od 1 do 7 km. 
Wśród przebadanych obszarów wód geotermalnych, najbliższy znajduje się w pobliżu 
Ropczyc i Dębicy. Obejmuje zbiorniki geotermalne w wapieniach dewonu, karbonu i jury 
oraz  osadach mioceńskich i fliszu karpackim. Zmierzone temperatury wód geotermalnych w 
poszczególnych osadach wynoszą kolejno:  

- od 40 do 120oC w wapieniach dewonu, karbonu i jury, 
- 20 – 60oC w osadach miocenu, 
- 20 – 40oC we fliszu. (M. Strugała, Sosnowiec 2008) 

  
Gmina Przecław jest typową gminą wiejska, dlatego też głównym źródłem energii 

cieplnej są przydomowe kotłownie indywidualne. Większe kotłownie znajdują się między 
innymi na terenie: Urzędu Gminy Przecław, szkół i Gminnego Ośrodka Kultury. Mieszkańcy 
gminy używają typowych paliw: drewna, węgla kamiennego, gazu ziemnego i sporadycznie 
oleju opałowego. Zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne z 1997 roku gmina jest zobowiązana 
do opracowania gminnego planu zaopatrzenia w ciepło. Plan ten powinien brać pod uwagę, 
oprócz klasycznych surowców energetycznych, także możliwość wykorzystania 
niekonwencjonalnych źródeł energii. Obowiązek przygotowania planu podyktowany został 
m.in. potrzebą określenia przez lokalne władze optymalnych dla danego regionu sposobów 
zaopatrzenia mieszkańców w ciepło. Bardzo ważnymi elementami opracowania, obok 
względów ekonomicznych, są: możliwość wykorzystania lokalnie dostępnych surowców, 
oraz stan środowiska przyrodniczego (M. Strugała, Sosnowiec 2008).  

Priorytetowym kierunkiem rozwoju gminy Przecław jest ochrona zasobów 
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych. Dlatego też działania w zakresie rozwoju 
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ciepłownictwa zostały ściśle związane właśnie z ochroną środowiska naturalnego. Stosownie 
do prowadzonej przez gminę polityki niezbędna jest poprawa infrastruktury technicznej 
ograniczającej zagrożenia środowiskowe. Te zamierzenia polegać mają na zmniejszeniu 
zużycia paliw stałych oraz wykorzystaniu nowych źródeł energii. Należy, więc ograniczyć 
ilość indywidualnych kotłowni węglowych i tym samym zmniejszyć emisję zanieczyszczeń 
odprowadzanych do środowiska. Zlikwidowanie niskiej emisji pozwoli również na poprawę 
warunków życia mieszkańców oraz zwiększy atrakcyjność gminy. Działania te narzucają 
konieczność opracowania nowego systemu ogrzewania. Na chwilę obecną Burmistrz 
Przecławia (od stycznia 2011 roku Przecław uzyskał prawa miejskie) rozważa wykorzystanie 
złóż wód geotermalnych. Gmina Przecław znajduje się nad perspektywicznymi złożami 
geotermalnymi, najbardziej obiecujący jest zbiornik wód znajdujący się w wapieniach kredy, 
jury, karbonu i dewonu. Dodatkowym atutem jest to, że na terenie gminy znajduje się 8 
otworów wiertniczych (M. Strugała, Sosnowiec 2008).  

Bardzo ważnym argumentem za jest ochrona środowiska. Środowisko naturalne jest 
podstawowym dobrem tego regionu, jest priorytetem dla rozwoju gminy. Fachowa ocena 
zasobów wód geotermalnych, pozwoliłoby zaprojektować ich wykorzystanie. Zakładając, że 
w utworach jurajskich na głębokości ok. 1250m, temperatura wynosi 56°C wody można by 
było zaplanować system grzewczy gminy ograniczając w ten sposób ograniczyć źródła niskiej 
emisji.  
 

 
Rys. 4. Schemat systemu geotermalnego "Łączki Brzeskie" (M. Strugała, Sosnowiec 2008). 

Największą niewiadomą jest wielkość przepływu w skałach. Ważna jest również świadomość 
społeczeństwa dotycząca Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Przyzwolenie społeczne na 
inwestycje pozwoli władzom na podjęcie skomplikowanych działań dążących do realizacji 
przedsięwzięcia. Ważne są źródła finansowania. Można tu jednak wykorzystać model 
Bukowiny Tatrzańskiej, gdzie w budowę zaangażowało się aż 100 inwestorów (wg danych ze 
strony internetowej). Oczywiście dla inwestorów celem podstawowym jest zysk, dlatego 
lepiej gdyby jako pierwszy powstał kompleks basenów termalnych. Zyski uzyskane z tego 
źródła umożliwiłyby inwestycję w system grzewczy. Gmina musiałaby uzyskać przede 
wszystkim prawo własności do otworów wiertniczych. Ze względu na niezbyt dokładne dane, 
należałoby zachęcić uczelnie wyższe do dokładniejszego zbadania wód. Prawdopodobnie 
trzeba by było zainwestować w nowe otwory wiertnicze, a jest bardzo duży wydatek. Według 
M. Strugały w warunkach złoża „Łączki Brzeskie” można tu udostępnić energię w układzie 
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dubletowym. Temperatura możliwa do uzyskania wskazuje, że w produkcji ciepła należałoby 
instalację geotermalną połączyć z typowym systemem ciepłowniczym. Uzyskano by wtedy 
wyższą temperaturę wody przesyłaną do sieci ciepłowniczej. Wykorzystanie wód 
geotermalnych pozwoliłoby na oszczędzenie konwencjonalnych, źródeł energii. Taka 
inwestycja wiązałaby się z powstaniem, również nowych miejsc pracy. 
 Wracając do kompleksu basenów geotermalnych, ważne wydaje się to, ze w chwili 
obecnej takich inwestycji w Polsce jest zaledwie kilka. Atrakcyjność kąpieli w ciepłych 
wodach jest wysoka. Na taką lokalizacje można patrzeć z różnej perspektywy. Po pierwsze, 
również ich powstanie będzie się wiązać z nowymi miejscami pracy. Zyskałaby cała 
okoliczna społeczność i to nie tylko z gminy Przecław. Jeśli projekt tych basenów byłby 
atrakcyjny, to pewnie rozbudowałby się cały sektor turystyczno- hotelarski. Wynajem pokoi 
dla turystów mógłby się stać dodatkowym źródłem dochodu mieszkańców gminy. Sama 
gmina jest również atrakcyjna przyrodniczo i kulturowo. Posiada rezerwat przyrody i 
zabytkowy pałac Reyów położony w Przecławiu. Można tu spotkać również ludzi parających 
się lokalnym rękodziełem. Są to dodatkowe atrakcje tego obszaru. Ciepłe wody geotermalne 
można by też było wykorzystać do stworzenia całorocznego pola golfowego. Sport ten cieszy 
się coraz większym zainteresowaniem. Położenie pod murawą instalacji z ciepłą wodą 
pozwoliłoby na granie tu o każdej porze roku. Wodę geotermalną można wykorzystać 
również do ogrzewania szklarni i uprawę w nich rożnych warzyw. Można by też było 
zbudować system stawów, w których dzięki ciepłym wodom dałoby się hodować nawet ryby 
ciepłolubne. Bądź też w trochę chłodniejszych hodować ryby takie jak: karp, jesiotr (tak 
popularny ze względu na kawior), sum czy węgorz.  
 Podstawą zrównoważonego rozwoju dla gminy Przecław powinno być jak  największe 
wykorzystanie OZE. Poprawiłoby to jakość środowiska naturalnego. Obecnie niezagrożone 
ekologicznie tereny, pozbawione uciążliwego przemysłu i oferujące dodatkowe atrakcje, 
mogą liczyć na turystów. W tym wszystkim ważna dla mieszkańców gminy jest świadomość 
ekologiczna. Władze gminy powinny intensywnie w tym zakresie działać. Należałoby 
wprowadzić segregację odpadów, wybudować oczyszczalnie ścieków, poprawić wygląd 
infrastruktury drogowej. Istotna jest również reklama całości przedsięwzięcia, pozyskanie 
inwestorów, a później ściągnięcie turystów. Nawiązując do ekologii, można by było 
mieszkańców zachęcić do zakładania upraw ekologicznych. Tu również jest obszar, w który 
powinny włączyć się władze Przecławia. 
 
 Druga część mojej pracy obejmuje badanie ankietowe wśród 100 losowo wybranych 
rodziców uczniów naszej szkoły. Chciałem teraz podzielić się informacjami otrzymanymi od 
nich. 
Pytanie pierwsze dotyczyło samego pojęcia Odnawialne Źródła Energii. Wśród wszystkich 
pytanych nie było osoby, która by nie wiedziała co ono oznacza. Sądzę, że jest to dobry 
objaw. Pytanie drugie było skonstruowane podchwytliwie. Dając przykłady, prosiłem o 
wskazanie tylko odnawialnych źródeł energii. Wbrew pytaniu pierwszemu udzielone 
odpowiedzi nie wskazywałyby  na pełna wiedzę na ten temat. Co prawda większość 
odpowiadających wybrała prawidłową odpowiedź.. Pytanie trzecie dotyczyło źródła 
informacji o OZE.  Ankietowani jako najważniejsze źródło wskazali telewizję. Poniżej 
przedstawiam jak rozkładały się odpowiedzi napytanie drugie i trzecie.  
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Rys.4 . Zróżnicowanie odpowiedzi na pytanie 2 ankiety. 
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Rys. 5.Zróżnicowanie odpowiedzi na pytanie 3  ankiety. 
 
W pytaniu czwartym należało wskazać najbardziej znane źródło energii spośród wszystkich 
wymienionych. Wśród udzielonych odpowiedzi za najbardziej znane uznawane są: energia 
wiatru, wody i słoneczna. 
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Rys. 6 .Zróżnicowanie odpowiedzi na pytanie 4  ankiety. 
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W pytaniu piątym badałem jaka jest świadomość ekologiczna. Czy uzyskane odpowiedzi są 
prawdziwe i rzeczywiście oddają nastawienie badanych osób, trudno to ocenić. Poniżej przedstawiam 
uzyskane odpowiedzi. 
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Rys. 7 .Zróżnicowanie odpowiedzi na pytanie 5  ankiety. 
 
Wyniki dają obraz doskonały, natomiast moje własne obserwacje są inne. Patrząc na ilość 
śmieci w różnych miejscach, to nie jest aż tak dobrze. Pytanie szóste dotyczyło opłacalności 
inwestycji w OZE. Większość udzielonych odpowiedzi jest na tak. Zapewne odnosi się to do 
pozyskiwanych z TV informacji. Pewnie rzadziej wiedza ma związek z możliwością 
posiadania własnych OZE. 
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Rys. 8 . Zróżnicowanie odpowiedzi na pytanie 6  ankiety. 
 
Pytanie siódme dotyczyło chęci inwestycji w OZE. Większość odpowiadających 
zdeklarowała się na tak, ale nie jest to jakaś wielka przewaga. 
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Rys. 9 . Zróżnicowanie odpowiedzi na pytanie 7 z ankiety. 
 
Pytanie ósme służy do wstępnego oszacowania chęci inwestycji w OZE, dla tych którzy w 
pytaniu siódmym wybrali odpowiedź tak. Rozkład odpowiedzi jest w miarę równomierny. 
Wśród odpowiadających są również tacy, którzy chcą inwestycję w OZE sfinansować w 
100% z własnych funduszy, jest to pocieszające ponieważ daje nadzieję na ich rozwój. 
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Rys. 10 . Zróżnicowanie odpowiedzi na pytanie 8 ankiety. 
 
Pytanie dziewiąte dotyczy oceny, jaki rodzaj OZE ma największe szanse na rozwój w 
poszczególnych gminach. Największą popularnością cieszyły się energia wiatru, energia 
wody i energia słoneczna. Wydaje mi się, że dla większości największa szansę ma inwestycja 
w energię słoneczną. Ponieważ pozostałe wymagają dużych inwestycji. 
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Rys. 11. Zróżnicowanie odpowiedzi na pytanie 9 ankiety. 



 12

Pytanie dziesiąte sprawdzało czy w najbliższej okolicy ankietowanych są jakieś instalacje lub 
elektrownie wytwarzające energię odnawialną. Niestety najczęściej wybierana odpowiedź 
brzmiała nie. To świadczy o tym, że można i trzeba tu dużo zmienić. 
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Rys. 12 . Zróżnicowanie odpowiedzi na pytanie 10 ankiety. 
Wśród osób, które wybrały odpowiedź tak najczęściej energia pozyskiwana jest przez 
wiatraki lub panele słoneczne. Ankieta skierowana była do rodziców i trochę interesowało 
mnie kto częściej w rodzinie odpowiada na ankiety. Wyszło, że bardziej chętne do 
odpowiedzi są kobiety. 
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Rys. 13 . Zróżnicowanie odpowiedzi na pytanie 11 ankiety. 
Pytanie dwunaste dotyczyło wieku ankietowanych. Większość z nich mieści się w przedziale 
od 41 do 60 lat. Reprezentowany jest tylko jeszcze jeden przedział od 21 do 40 lat. Ostatnie 
pytanie dotyczyło oceny warunków do rozwoju OZE w powiecie mieleckim. Najwięcej 
odpowiedzi było, że warunki rozwoju są korzystne. 
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Rys. 14. Zróżnicowanie odpowiedzi na pytanie 14 ankiety. 
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Patrząc na wszystkie udzielone odpowiedzi, szansa na inwestycje w OZE na dużą skale jest 
niewielka. Wydaje mi się, że dopiero moje pokolenie będzie ten temat traktować poważniej. 
Być może główną przeszkodą jest brak funduszy na takie inwestycje. W mojej szkole 
nauczyciele prowadzą zajęcia  dodatkowe poświecone właśnie odnawialnym źródłom energii 
i segregacji odpadów. Wydaje mi się, że będąc dorosła osobę będę się kierował kryteriami 
ekologicznymi przy podejmowaniu decyzji. Inwestycja w energię geotermalną na terenie 
gminy Przecław będzie pewnie możliwa przy dużym udziale inwestorów prywatnych lub 
wtedy gdy najbliższej leżące gminy połączą siły i stworzą jakiś plan  razem.  
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Ankieta Odnawialne Źródła Energii 
 
Szanowni Państwo zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej odnawialnych 
źródeł energii. Ankieta ma na celu zbadanie Państwa zainteresowania ekologicznymi 
źródłami energii. Ankietować będą Państwa uczniowie Zespołu Szkół im. prof. Janusza 
Groszkowskiego w Mielcu. Wyniki posłużą do napisania pracy konkursowej. Jeśli będą 
Państwa interesować uzyskane tą drogą informacje, to zapraszamy na stronę internetową 
naszej szkoły (www.zs.mielec.pl). Dziękujemy za wypełnienie! 
 
1. Czy wie Pan/Pani czym są Odnawialne Źródła Energii (OZE), zwane również energetyką 
alternatywną lub niekonwencjonalną? 
m TAK 
m NIE 
 
2. Do odnawialnych źródeł energii należą (prosimy zaznaczyć punkt, w którym wszystkie 
źródła nalezą do OZE): 
m gaz ziemny, drewno, biogaz 
m węgiel kamienny, ropa naftowa, torf 
m wiatr, woda, słońce 
m energia geotermalna, węgiel brunatny, woda 
 
3. Skąd Pan/Pani czerpie informacje na temat odnawialnych źródeł energii? 
m szkoła 
m internet 
m prasa 
m TV 
m znajomi 
m inne: ………………………………………………………………………. 
 
4. Które ze źródeł energii są Panu/Pani znane (można wybrać więcej niż jedno pole)? 
m biogaz 
m biopaliwa 
m energia wiatru 
m energia wody 
m energia słoneczna 
m energia geotermalna 
 
5. Proszę ocenić czy ochrona środowiska naturalnego jest dla Pana/Pani ważna: 
m bardzo ważna 
m ważna 
m mało ważna 
m niezbyt ważna 
 
6. Czy opłacalne jest inwestowanie w odnawialne źródła energii? 
m Tak 
m NIE 
m NIE WIEM 
 
 
 

http://www.zs.mielec.pl)
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7. Czy byliby Państwo zainteresowani inwestycją w odnawialne źródła energii? 
m TAK 
m NIE 
 
8. Jeśli wybrali Państwo odpowiedź TAK proszę wskazać jaki procent inwestycji pochodziłby 
od Państwa: 
m 100% 
m 50% 
m 30% 
m 10% 
 
9. Który rodzaj odnawialnych źródeł energii ma największe szanse rozwoju w Pana/Pani 
gminie? 
m energia wiatru 
m energia wody 
m energia słoneczna 
m biogaz 
m biopaliwa 
m energia geotermalna 
 
10 Czy w okolicy Pana/Pani zamieszkania działają instalacje/elektrownie wytwarzające 
energię odnawialną? 
m NIE 
m NIE WIEM 
m TAK np.: ……………………………………………………………. 
 
11. Prosimy o zaznaczenie płci osoby wypełniającej ankietę: 
m Kobieta 
m Mężczyzna 
 
12. Prosimy zaznaczyć przedział wieku osoby wypełniającej ankietę: 
m do 20 lat 
m od 21 do 40 lat 
m od 41 do 60 lat 
m więcej niż 60 lat 
 
13. Chcemy odpowiedzi dopasować przestrzennie, prosimy zatem o wpisanie nazwy 
Pana/Pani gminy: 
m …………………………………………………………….. 
 
14. Jakie Pana/Pani zdaniem są warunki dla rozwoju odnawialnych źródeł energii w powiecie 
mieleckim? 
m korzystne 
m niekorzystne 
m nie wiem 
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 
 


