
RRoozz  wwóójj  ccyy  wwii  llii  zzaa  ccyyjj  nnyy  ii  wwzzrroosstt  ssppoo  łłeecczz  nnyycchh  oocczzee  kkii  wwaańń
ddoo  ttyy  cczząą  ccyycchh  jjaa  kkoo  śśccii  żżyy  cciiaa  ppoo  wwoo  dduu  jjee  ssttaa  łłee  zzwwiięękk  sszzaa  nniiee  ssiięę
zzaa  ppoo  ttrrzzee  bboo  wwaa  nniiaa  nnaa  ppaa  llii  wwaa  ii  eenneerr  ggiięę  eelleekk  ttrryycczz  nnąą..  ZZ  tteecchh  --
nniicczz  nnee  ggoo  ppuunnkk  ttuu  wwii  ddzzee  nniiaa  nniiee  ssttaa  nnoo  wwii  ttoo  wwiięękk  sszzee  ggoo  pprroo  --
bbllee  mmuu::  mmoożż  nnaa  wwyy  bbuu  ddoo  wwaaćć  ddoo  ddaatt  kkoo  wwee  eelleekk  ttrrooww  nniiee,,  mmoożż  nnaa
wwyy  ddoo  bbyyćć  wwiięę  cceejj  wwęę  ggllaa..  WWyy  ddaa  jjee  ssiięę,,  żżee  jjee  ddyy  nnee  ooggrraa  nnii  cczzee  --
nniiaa  wwyy  nnii  kkaa  jjąą  ttyyll  kkoo  zzee  ssttrroo  nnyy  fifi  nnaann  ssoo  wweejj..  AA  jjeedd  nnaakk……

Przy ro da bar dzo dłu go sa ma by ła w sta nie li kwi do wać
skut ki ta kiej de wa sta cyj nej dzia łal no ści, jed nak osią gnię -
ty obec nie sto pień ob cią że nia na tu ral ne go śro do wi ska po -
wo du je po wsta wa nie nie od wra cal nych już zmian.
Naj pierw za uwa żo no to w pań stwach naj bar dziej uprze -
my sło wio nych, póź niej oka za ło się, że spo łe czeń stwa o niż -
szym stan dar dzie ży cia nie ustę pu ją im w emi sji
za nie czysz czeń. Wy ni ka to głów nie ze sto so wa nia roz wią -
zań naj prost szych i naj tań szych. Moż na to zro zu mieć, jed -
nak ta kie my śle nie lek ce wa ży dłu go fa lo we skut ki ta kie go
dzia ła nia.

TTaakk  jjaakk  sseett  kkii  llaatt  ttee  mmuu  ww  rrooll  nniicc  ttwwiiee  zzaa  uuwwaa  żżoo  nnoo,,  żżee  nniiee
mmoożż  nnaa  ww  nniiee  sskkoońń  cczzoo  nnoośśćć  ooppiiee  rraaćć  ssiięę  nnaa  wwyy  ppaa  llaa  nniiuu  llaa  ssóóww,,
ttaakk  ii  mmyy  mmuu  ssii  mmyy  ww  kkoońń  ccuu  uuzznnaaćć,,  żżee  cczzaass  ooddeejjśśćć  oodd  eenneerr  --
ggee  ttyy  kkii  wwęę  gglloo  wweejj..  ZZmmiiaa  nnyy  kkllii  mmaa  ttyycczz  nnee  ssppoo  wwoo  ddoo  wwaa  nnee  eemmii  --
ssjjąą  CCOO22  ppoo  ssttęę  ppuu  jjąą  ww  ttaa  kkiimm  tteemm  ppiiee,,  żżee  PPaarr  llaa  mmeenntt
EEuu  rroo  ppeejj  sskkii  wwyy  ddaałł  sszzee  rreegg  ddyy  rreekk  ttyyww  zzoo  bboo  wwiiąą  zzuu  jjąą  ccyycchh
cczzłłoonn  kkóóww  UUEE  ddoo  ppoodd  jjęę  cciiaa  nniiee  zzbbęędd  nnyycchh  ddzziiaa  łłaańń  mmaa  jjąą  ccyycchh
nnaa  ccee  lluu  zzaa  ttrrzzyy  mmaa  nniiee  ttee  ggoo  pprroo  ccee  ssuu..  

Wska za ne kie run ki zmian są pro ste: wzrost efek tyw no -
ści ener ge tycz nej, oszczę dza nie ener gii i wy ko rzy sty wa -
nie jej lo kal nych źró deł, jak naj mniej uciąż li wych dla
śro do wi ska (OZE). O ile efek tyw ność i oszczę dza nie nie
wy ma ga ją ko men ta rza, o ty le skrót OZE wy ma ga pew -
nych wy ja śnień. Kry je się za nim po ję cie - oodd  nnaa  wwiiaall  nnee  źźrróó  --
ddłłaa  eenneerr  ggiiii  --, czy li ta kie, któ re  sta le al bo w na tu ral nych
cy klach od na wia ją się. Mo że to być bez po śred nie wy ko -
rzy sta nie ener gii sło necz nej: (ko lek to ry sło necz ne, pa ne -
le fo to wol ta icz ne), po śred nio zwią za ne z ener gią
sło necz ną (wiatr, fo to syn te za ro ślin, opa dy at mos fe rycz -
ne), al bo wy ni ka ją ce z od dzia ły wa nia mię dzy cia ła mi nie -
bie ski mi (pły wy mor skie). 

WW  zzaa  ssaa  ddzziiee  wwiiee  ddzzęę  oo  ttyymm  wwsszzyysstt  kkiimm  mmaa  mmyy  jjuużż  ssppoo  rrąą,,
aallee  ppoo  wwssttaa  jjee  ppyy  ttaa  nniiee,,  cczzyy  cchhccee  mmyy  jjąą  zzaa  ssttoo  ssoo  wwaaćć  ww  pprraakk  ttyy  --
ccee??

Moż na cze kać na ad mi ni stra cyj ne wdro że nie przez pań -
stwo pew nych za cho wań, moż na zro bić coś sa me mu w mi -
kro ska li, moż na też nie utrud niać dzia łań tym, któ rzy
chcą coś zro bić. 

No we roz wią za nia na po cząt ku ozna cza ją zwy kle ko -
niecz ność po nie sie nia kosz tów fi nan so wych, ale obec nie
ma my już sze reg me cha ni zmów fi nan so wych i praw nych,
któ re wprost za chę ca ją do sto so wa nia roz wią zań ma ją -
cych na ce lu po sza no wa nie ener gii i wy ko rzy sta nia OZE.
Po wo ła no tak że sze reg or ga ni za cji, któ re pra cu ją nad
„odar ciem” te ma tu z funk cjo nu ją cych ste reo ty pów, choć
na dal ist nie je coś ta kie go jak opór spo łecz ny i nie chęć śro -
do wi ska, któ re czę sto wy ni ka ją po pro stu z nie wie dzy.
Choć by w spra wie elek trow ni wia tro wych, bio ga zow ni
czy spa la nia ro ślin ener ge tycz nych. War to wte dy przyj -
rzeć się do świad cze niom in nych, a do bre przy kła dy ma my
za mie dzą…  Na przy kład są sia du ją ce z na szym po wia tem
gmi ny (Sztum, Ki sie li ce) za ry zy ko wa ły i po sta wi ły na
OZE. 

Oprócz ko rzy ści eko lo gicz nych ze sto so wa nia no wo cze -
snych, pro eko lo gicz nych roz wią zań, ta kie de cy zje ozna -
cza ją rów nież ko rzy ści fi nan so we dla lo kal nych
spo łecz no ści. Gmi na nie mu si prze cież za wsze cze kać na
„ja no si ko we” za miast po brać po da tek od np. elek trow ni
wia tro wych. 

Nasz po wiat za ini cjo wał po wsta nie agen cji ener ge tycz -
nej, któ rej ce lem jest ana li za ist nie ją cej sy tu acji oraz szu -
ka nie dróg, jak moż na ją po pra wić. Za wsze moż na tam
za się gnąć in for ma cji.  My śle nie eko lo gicz ne to nie kwe -
stia rzu ca nia pa pier ków na uli cy. To my śle nie o na szym
bez pie czeń stwie. Zresz tą nie tyl ko na szym.
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