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K ażdego roku zużywa
my coraz więcej ener
gii i nie możemy sobie 
wyobrazić przeżycia 

ani jednego dnia bez prądu. 
Niestety, o z n a c z a t o t a k ż e 
coraz wyższe rachunki i więk
sze zagrożenie dla środowi
ska naturalnego. Czy jest na 
to jakiś sposób? Tak, w y k o 
rzystajmy siły natury. Już dzi
siaj p o n a d 10 proc. energi i 
wytwarzanej w Polsce pocho
dzi ze źródeł odnawialnych, 

J a k i c h jak wiatr, w o d a 
czy słońce. 

Kończą się prace nad ustawą 
o odnawialnych źródłach energii, która 

umożliwi realizację wielu inwestycji, m.in 
budowę morskich f a r m wiat rowych 
Ustawa jest już sporo spóźniona, 

bo ustalony przez UE t e r m i n jej 
wprowadzenia minął w grudniu 

2010 roku. Polsce grozi za to j 
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pie. Dzisiaj wiatra
ki kręcą się już w całej Polsce 
i dostarczają ok. 6 proc. całej pro
dukowanej w naszym kraju ener
gii. To zresztą dopiero początek. 
W najbliższych latach powstaną 
także farmy wiatrowe na Bał
tyku, których moc i wydajność 
jest znacznie większa od tych na 
lądzie. Okazuje się, że silne wiatry 
wiejące na naszym morzu stwa
rzają doskonale warunki do pro
dukcji prądu. Takich możliwości 
zazdroszczą nam nawet wyspia
rze - Anglicy, którzy już dzisiaj 
mają 10 działających farm wiatro
wych przy swoich wybrzeżach. 

Naturalna energia 
Odnawialne źródła energii 
(OZE) kiedyś kojarzyły się prze-

de wszystkim z ekologami. Obec
nie ich rozwój to nie tylko jed
no z największych wyzwań, lecz 
także szansa dla Europy. Do 2020 
roku 20 proc. energii produkowa
nej w Unii Europejskiej będzie 
pochodzić właśnie ze źródeł natu
ralnych. Ich największą zaletą 
jest to, że się nie wyczerpują, 
a w dodatku są za darmo. Ozna
cza to, że docelowo dzięki pro
dukcji naturalnej energii ceny 
prądu zmaleją. 

Jak wskazują eksperci w bada
niu na temat rozwoju rynku czy
stej energetyki, do 2030 roku OZE 
mogą stanowić aż prawie 50 proc. 
produkcji. A wiodąca będzie 
energetyka związana z wiatrem 
i słońcem. 

Same korzyści 
Aby w pełni wykorzystać Polski 
potencjał w energetyce odnawial
nej, niezbędne jest przygotowanie 
odpowiednich zasad prawnych. 
Od kilku lat trwają pracę nad 
specjalną ustawą o OZE. Bez niej 
nie ma szans ani na rozwój, ani 
na dodatkowe pieniądze, z któ
rych wszyscy możemy skorzy
stać. Eksperci szacują, że dzię

ki rozwojowi bałtyckich farm 
do 2030 roku polska gospodarka 
zyska ponad 80 mld zł, a dodat
kowo powstanie 30 tys. nowych 
miejsc pracy. Co ważne, ustawio
ne na Morzu Bałtyckim wiatraki 
nie będą przeszkadzać ani tury
stom, ani rybakom. Turbiny będą 
bowiem budowane w bezpiecznej 
odległości 40 km od brzegu, a spe
cjalnie wybrane lokalizacje nie 
zakłócą połowów. 

Elektrownia pod domem 
Budowa elektrowni wiatrowej, 
słonecznej lub wodnej to wielkie 
projekty, wymagające olbrzymich 
kapitałów. Jednak korzyści z natu
ralnej energii można też czerpać 
na własną rękę. Coraz częściej 
zdarza się zobaczyć minielektrow-
nię pod prywatnym domem. Choć 
także w tym wypadku na począt
ku trzeba ponieść spore koszty, 
to włożone pieniądze szybko Się 
zwracają. Dlaczego? Energia czer
pana ze słońca czy wiatru jest dar
mowa. A właściciele prywatnych 
wiatraków czy paneli fotowolta-
icznych mogą raz na zawsze zapo
mnieć o rachunkach za prąd lub 
ciepłą wodę. AC 
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przynosi korzyść 
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Do 2020 roku na Morzu 
Bałtyckim ma powstać 
pierwsza morska farma 
wiatrowa. Wiatraki 
będą miały moc 
do 600 MW 
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80 mld zł 
Aż 30 tysięcy nowych 
miejsc pracy w naszym 
kraju 
0 2 mld zł mniejsze wydatki 
na energię elektryczną 

WIELKI 
POTENCJAŁ 
ENERGII 
WIATROWEJ 
potencjał OZE w Polsce na ko
niec 2012 roku wyniósł ponad 
4,4 CW, podczas gdy na koniec 
2011 roku było to 3,1 CW. Naj
większy udział w polskim po
tencjale OZE posiadają elektro
wnie wiatrowe (ok. 2,5 CW), 
a także elektrownie wodne (ok. 
0,96 CW) oraz elektrownie bio-
masowe (0,82 CW). 
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