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Pani Burmistrz, mieliśmy umowę.
Nie ma czasu na gdybanie.
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Skamielina S.A.
ma ponad 100 lat
doświadczenia. Skąd
im przyszło do głowy,
że kilka turbin
pokryje zapotrzebowanie na energię
miasta?

Informuję pana
tylko, że kilku
doradców było
zainteresowanych
inną ofertą, od
firmy Solaria.

Tak, panie Wąglik. ALE To z uwagi
na rosnące obawy o to...
no wie pan... globalne ocieplenie.

Darujmy sobie te hipisowskie
bzdury. Nasza elektrownia to najbardziej efektywne rozwiązanie.

Zgadzam się z panem, panie Wąglik,
ale nie każdy popiera ten punkt
widzenia. Zbliżają się wybory,
a ja nie mogę sobie pozwolić na
utratę poparcia wśród wyborców.

A dzięki tej nowej inwestycji będziemy mogli
zlikwidować którąś z
mniej wydajnych elektrowni - dla dobra
planety!

Póki co zmiana klimatu nie sprawiała
żadnych problemów. Będziemy się
martwić, kiedy problem faktycznie zaistnieje. nie ma problemów, dla których
nauka nie znalazłaby rozwiązania.
Hm… Rak. Bieda.
Głód...
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Myśli pani, że tym właśnie
martwią się wyborcy? Ludzie
chcą prądu, a my zapewnimy im
prąd. To tym powinna się pani
teraz martwić..

O co chodzi, pani Burmistrz, wstała pani
dzisiaj lewą nogą?

Dofinansowujemy
ponad 50 projektów
i organizacji w
mieście. Nie chce pani
chyba, aby coś uległo
zmianie?

Turbiny wiatrowe
tylko szpecą krajobraz!
jeśli postawimy nową
elektrownię, będziemy
w stanie dofinansować
jeszcze więcej projektów miasta. Ma pani
moje słowo.

Nie,
oczywiście, że
nie, ale...

Dobrze, przekonał mnie
pan. Ale teraz będzie pan
musiał również przekonać
mieszkańców miasta.
Nie chcę żadnych
kłopotów.

słuszna decyzja!

Mam
nadzieję..
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Pani Burmistrz,
skończyłam wszystko na
dzisiaj.

Możesz iść,
Zosiu.

Chyba wszyscy
mieliśmy dzisiaj
ciężki dzień.

Pani Burmistrz, mamy ważną
sprawę do pani!!

Nie w tej
chwili!

Hej, Zośka!
O co tyle
szumu?

Cześć! Nie wiem...
Chyba o budowę tej
nowej elektrowni.
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Ta, a nóż cię
jakiś polityk
wysłucha.

“Nie dla spalin, tak dla
odnawialnej energii”
Daj spokój Maryśka,
trzeba złożyć
petycję.

Zmiana klimatu
to nie żarty! Paliwa kopalniane
niszczą naszą
planetę!.

O co dokładnie
jest ta petycja?

Chcemy pokazać, że
społeczeństwo chce
energii z odnawialnych źródeł zamiast
paliw kopalnych

Jesteśmy przeciwko
budowie nowej elektrowni węglowej.
Chcielibyście się
dołączyć??

Jeśli nie
węgiel, to
co?

Jest masa innych
źródeł energii.
Wiatr, promieniowanie słoneczne...

Jeśli Skamielina
wykorzystuje
tylko węgiel, to
kto korzysta z
tych odnawialnych źródeł?

Są też producenci,
którzy wykorzystują
odnawialne źródła,
np. Solaria. Planują
postawić turbiny wiatrowe na Pogórzu.

A więc o tym
była mowa...

7

Dzięki, przeczytamy
wasze ulotki. Powodzenia z petycją!

Chyba będę się
zbierać do domu,
jakoś nie jestem
w nastroju....

Oh... OK,
rozumiem.

Uwierz mi, Skamielina to
nie jest firma godna zaufania. Solaria byłaby o wiele
lepszym rozwiązaniem
dla miasta.

Kochanie, nie kąsa
się ręki, która cię
karmi. Nie zapominaj, że dla nich
pracujesz.

Moja agencja reklamowa dla nich pracuje,
nie ja. Chyba mam prawo
powiedzieć, że ich
osobiście nie lubię..

Nie mogłeś pracować
nad innym projektem, tato?

Nie kochanie, to nie
koncert życzeń..
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Skamielina to jeden z
naszych najważniejszych
klientów, dobrze nam płacą.

Właśnie czytam
o nich w necie…
Zobacz...

A słyszeliście o tej Solarii?

solaria
Dla Ciebie

Dla środowiska

Dla przyszłości

Elektryczność uzyskana z energii wiatru i słońca dla Twojego domu. Kliknij tutaj.
Dowiedz się więcej o elektryczności certyfikowanej przez EKOenergy.

Co to jest to
EKOenergy?
Zobaczmy...
wow, mają stronę
w 30 językach.

EKOenergy
Strona główna

O nas

Ekoetykieta dla elektryczności
Ekoetykieta

Jak kupić EKOenergy

EKOenergy jest siecią 34 organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska w całej Europie. Naszym
celem jest promowanie energii odnawialnej oraz informowanie konsumentów energii na temat produktów, które nabywają.
EKOenergy to także nazwa paneuropejskiej ekoetykiety dla
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Producenci energii
opatrzonej etykietą EKOenergy muszą ponadto spełniać kryteria
zrównoważonego rozwoju.

“Konsumenci w Europie
mają możliwość wyboru
dostawcy oraz rodzaju
energii elektrycznej,
który chcą kupować.”

Dowiedz się więcej o ekologicznej energii
i zmianie klimatu ->
Dowiedz się więcej o Funduszu Klimatycznym ->

Nie wiedziałam, że
jest tylu innych
dostawców, zawsze
pobieraliśmy prąd
od tej Skamieliny.
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...o, mają też fundusz
na rzecz ochrony
środowiska!

Fundusz Ochrony Środowiska
Z każdego MWh sprzedanej
energii
wodnej
EKOenergy przeznacza
minimum 10 eurocentów
na
Fundusz
Ochrony
Środowiska. Środki z tego
funduszu finansują projekty renaturyzacji rzek.
Dowiedz się więcej →

Czym jeszcze się
zajmują?

Wygląda na to, że ustalają
normy ekologiczne
dla elektrowni.
Mają np. kryteria dla produkcji
energii z biomasy,
które wykluczają
materiał, który
mógłby być wykorzystany jako
żywność.

Może warto zatem
zmienić dostawcę. Nasze
pieniądze poszłyby na
coś sensownego.

“Jak kupić EKOenergy”
- kliknij w to, Zosiu.
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Jak samopoczucie dzisiaj,
lepiej?

No, trochę.
Chciałabym omówić z
wami coś ważnego.

Coś ważniejszego niż
nasz trening? Mamy mecz
w niedzielę.

Tej na Pogórzu?
Tak, miasto jest w
trakcie narad, jakiego
rodzaju elektrownię
wybudować.

Zdecydowanie. Słyszałeś o
budowie tej nowej elektrowni?

Myślałam o tym wczoraj,
jak przyczynić się do tego,
żeby to była elektrownia
wiatrowa, nie węglowa.

A co nam do tego? Mamy inne sprawy na
głowie, np. mecz w niedzielę!.

Nie chcę przegrać przez
twoje marudzenie.
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To nie tylko moje
“marudzenie”. Jest już grupa
aktywistów promujących
energię wiatrową.

Globalne ocieplenie
to poważny problem, a ekologiczna
energia może pomóc
je powstrzymać.
Moglibyśmy jako
miasto dać dobry
przykład.

W niektórych krajach już ponad 20%
energii produkowane
jest z wiatru. A to
dopiero początek.

Energia z
wiatru?!
Co za
bzdura!

Hipisowska propaganda.

Czekaj, a Skamielina to nie
jest przypadkiem
nasz sponsor?

Jeśli oni będą zarabiać więcej,
może nam też to wyjdzie na dobre.
Ale... OK,
nieważne.

Ano jest,
Dlaczego
pytasz?

Tu chodzi o
prawo wyboru,
zastanówcie
się nad tym.
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Rozumiem i zgadzam się
z tobą, ale co my możemy
zrobić w tej sprawie? To
rada miasta o tym decyduje

Ja też wolałabym ekologiczną
energię, ale wątpię,
czy kogoś to interesuje, czego my
chcemy.

Mówiłem, że ta dyskusja nie ma sensu.
Dobra, wracamy do gry,
mamy ważniejsze
sprawy na głowie.

Ale może jednak jest coś,
co możemy
zrobić...

Zośka, przecież ty
jesteś na stażu w
radzie miasta. Nie
myślałaś o tym, żeby
poruszyć ten temat?

Jeszcze nie.
Wolałam najpierw
o tym poczytać.
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Niechcący usłyszałam
pani rozmowę z panem
Wąglikiem.

Pani burmistrz,
czy mogłabym
zamienić z panią
słowo?

To nie twój
interes, Zofio.

Nie teraz.
Jestem
zajęta.

Wiem, ale...
Naprawdę miałam
nadzieję, że miasto zdecyduje się
na ekologiczną
energię...

Miasto i tak już robi sporo.
Niedawno postawiliśmy nowe kontenery do segregacji odpadów. Ale
sami nie zbawimy świata.
Energia ekologiczna to
szczytny cel,
ale to nie
takie proste.

Ale jeśli nie
zaczniemy...
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Dlaczego
nie?
Bo czasem nie ma
wiatru, a nasze miasto
ma spore zapotrzebowanie na energię.

Zrozumiesz,
jak dorośniesz.

Może i odnawialne
energie to jest
przyszłość... Ale nie
teraźniejszość.

Uh... Spodziewałam się kogoś
starszego.

A więc: słyszałam gdzieś, że odbiorca energii nie
ma możliwości sprawdzenia, skąd pochodzi prąd,
który kupuje. Czy to prawda?

Ahah! Witam, jestem
wolontariuszką EKOenergy,
co mogę dla ciebie zrobić?

Świadectwo
Pochodzenia?

Jeśli chcesz kupować ekologiczną energię,
możesz spytać swojego dostawcę o
tak zwane Świadectwo Pochodzenia.

Jeśli dostawca sam nie produkuje
dostatecznej ilości zielonej energii,
może także kupić Świadectwa Pochodzenia od innych producentów. Aczkolwiek
każde Świadectwo Pochodzenia może
zostać wykorzystane tylko raz. Szczegóły
możesz znaleźć na naszej stronie.
Super,
dzięki!

Tak, na każdy MWh wyprodukowanej
zielonej energii państwo wydaje tzw.
Świadectwa Pochodzenia. Dostawcy
zielonej energii mogą sprzedać tylko
taką ilość energii, na jaką mają
Świadectwa Pochodzenia.

Pracuję tu w ramach EVS, Wolontariatu
Europejskiego. To program finansowany z
budżetu UE, w ramach którego młodzi ludzie
mogą wyjechać za granicę i pracować dla
wybranej organizacji typu non-profit. EKOenergy ma wolontoriuszy z różnych krajów.

A tak z ciekawości - Mówiłaś, że
jesteś wolontariuszką w EKOenergy. Na czym to polega?

Brzmi nieźle! AhA, mam jeszcze pytanie odnośnie tego
Funduszu Klimatycznego...
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Dostaliśmy twoją
wiadomość. A więc rozmowa z burmistrzynią nie
przyniosła skutków?

Nie chciała słuchać,
chyba czas objąć inną
strategię.

Mówiłem, że to nie
ma sensu.

Jak te
świry z
grinpisu?

I co, myślisz,
że przejmą
się kilkoma
kartkami
papieru?
Wspominałaś
coś o petycji.

Nie jesteśmy uzależnieni od Skamieliny
na całe życie. Możemy przynajmniej
częściowo przejść na zieloną energię. Jak
najwięcej ludzi musi o tym usłyszeć.

Myślę, że tak. Ale przede wszystkim chodzi mi o to, aby ludzie
uświadomili sobie, że mają wybór.

Możemy wydrukować
ulotki. Albo plakaty.
Porozwieszam je na
uczelni.

Tak, ale przypominam, że jesteśmy klubem
piłkarskim, a nie klubem “Ratujmy Planetę!”.
Widzisz tu gdzieś wypisane “Flower Power”?

Wyluzuj,
jesteśmy przyjaciółmi, czy
nie? Możemy dla
odmiany zrobić
razem coś
innego.

W czym problem?
Nie wykorzystujemy na to
funduszy klubu.

Nie mam czasu
na waszą hipisowską kampanię.
Znajdźcie sobie
inne miejsce na
wasze posiedzenia.
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Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale
ryzykujemy przez to
utratę sponsora.

Jak myślisz, skąd
mamy pieniądze na
klimatyzację, zadbane
pole do gry, koszulki z
naszymi nazwiskami,
trenerów?

Poważnie...?

Przecież nie prowadzimy kampanii
przeciwko nim w
imieniu klubu. Nie
wycofają swojego
sponsorstwa.

Może wcale nie potrzebujemy tyle pieniędzy.
I tak nikt tutaj nie
korzysta z klimatyzacji. I nie potrzebujemy
nowych koszulek na
każdy sezon.
Jak to nie?

Nie bądź naiwna. Jeśli
większość z nas będzie
aktywnie brała w tym
udział, zorientują się i
nie będą nas już wspierać.

A skąd niby będą
wiedzieć?

Drużyna jest w trakcie
przygotowań do rozgrywek
międzywojewódzkich. Nie
możemy sobie teraz na to
pozwolić.
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Możemy w końcu
zacząć trening?

Wyluzuj, Marcin...
Wygrana nie zależy
tylko od treningu, ale
przede wszystkim od
pracy zespołowej.

A jeśli Skamielina
wycofa swoje sponsorstwo, to znajdziemy
innego sponsora. Nie
potrzebujemy zawrotnych sum. I tak
będziemy grać.

Ale mistrzostwa...
To czy wygramy,
zależy od nas,
nie od nich.

W każdym bądź
razie, miejmy
nadzieję, że
obawy Marcina się
nie sprawdzą.
Zobaczymy…

Powodzenia, błazny.
Będziecie tego
żałować.
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Ten layout
dla ulotki mi
się podoba.

Nie jest
szczególnie
wyrafinowany.

Chcemy, żeby
przekaz był
prosty i
łatwy do zrozumienia.

Pamiętaj,
że będziemy je
rozdawać ludziom,
którzy w temacie
zielonej energii
są... zieloni.

Myślisz, że
slogan “Czas
na zieloną
energię” jest
dobry?

Mamy pozwolenie na
rozganizowanie dyskusji w bibliotece.
Musimy przygotować
prezentację.

Czy miesiąc czasu wystarczy,
żeby to rozgłosić?

Nadajesz się do tego!
Zobacz, udało ci się już
przekonać wszystkich z nas.
Na pewno dasz świetne
przemówienie.

Ja zajmę
się kampanią
promocyjną. Ty
Zośka możesz za
to przygotować
przemówienie.

Nie miałam
zamiaru
przemawiać przed
publicznością...
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Chce się pan dołączyć do
naszej petycji o budowę elektrowni wiatrowej?

To muszą być ci sami,
którzy rozsyłali maile
promujące zieloną
energię.

Tak, wszyscy je dostali.
Przeczytałem jeszcze raz ofertę
Solarii, brzmi lepiej, niż ją
miałem w pamięci.

Hej, Dariusz,
czytałeś to?

Co, te ekobzdury? Nie mam
na to czasu.

W sumie to ma sens,
powinieneś zerknąć
na ich stronę
internetową...
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Uważaj, bo skończysz
z sandałami na
nogach i z dredami
na głowie.

Jest wiele innych
odnawialnych źródeł energii, jest energia wodna,
biomasa... Technologie
przechowywania energii
też są coraz bardziej
zaawansowane.

A co jeśli nie ma
wiatru albo słońce
nie świeci?

Słyszałem,
że te turbiny
zabijają ptaki.

Szyby budynków i ruch drogowy
zabijają więcej ptaków.
Nie wspominając nawet
o zmianie klimatu.
To także kwestia umiejscowienia turbin. Etykieta EKOenergy
bierze ten aspekt pod uwagę.

A czy energia
wiatrowa nie jest
potwornie droga? Nie
chcemy płacić wyższych
rachunków !
Obecnie energia
odnawialna
wcale nie jest
droższa niż
tradycyjna.

Gdyby elektrownie płaciły
uczciwą cenę za zanieczyszczenia, jakie powodują, energia wiatrowa wychodziłaby o
wiele taniej. Poza tym, wiatru
zawsze będzie pod dostatkiem, a
nie wiemy jak za kilka lat będą
kształtować się ceny węgla.

A odpady
komunalne
nie są 0dnawialne?

Niech każdy
kupi sobie
kolektory
słoneczne!
Nie
wszyscy
naraz!

EKOenergy to etykieta, która
gwarantuje, że produkowana
energia jest zielona. Solaria
wybuduje turbiny,

ale nikt nie jest
zobowiązany kupować
energii od nich. Chodzi
nam o to, aby ludzie mieli
możliwość wyboru.

A ta organizacja
EKOenergy nie może nam
postawić turbin?

Tak? Pani w
kapeluszu?

Czy jeśli postawimy tę zieloną
elektrownię, to
zanieczyszczenie
powietrza w mieście
się zmniejszy?
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Jak na kogoś
w twoim wieku,
świetnie sobie dzisiaj dałaś radę!

Może chciałabyś poruszyć ten temat w radiu?
Prowadzę program
w każdy piątek...

Rozłożę je na ladzie,
na pewno kilku
klientów je przeczyta.

Tak,
świetny
pomysł!

Do
Wą :
Mi glik
a
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y
a
e
c
b
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ę
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ku.
.
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Dziękuję,
panie
Szostak!

Kupujemy
EKOenergy

Możemy to
omówić jeszcze
raz, ale...

Wszystkie z tych firm
zmieniły dostawców
energii na zielonych.
To świetna okazja dla
miasta i dla partii.

wygląda na to, że
mieszkańcy sobie
tego życzą...

...5 tyś. podpisów w dwa
miesiące pod petycją o zagospodarowanie Pogórza
na elektrownię wiatrową.

Nie możemy tego
zignorować.

Powinniśmy
zwołać
posiedzenie
w przyszłym
tygodniu.
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Ta gówniara!

To Wszystko
przez nią!

Nikt wcześniej nie
słyszał o EKOenergy i
wszyscy mieli w nosie
Solarię! A teraz,
zobacz!

Ile umów już
straciliśmy?

Jakieś 50 firm
przeszło na...
Nie wspominając
nawet o tym, jak
burmistrzyni się
na nas wypięła!

Jej ojciec pracuje
nad naszą kampanią
reklamową. A matka
jest bez pracy…

24

...Jeśli pozbędziemy
się przywódczyni,
to pewnie cały ruch
się zawali. Prędzej
czy później.

A niby jak? Dziewczyna
ma charyzmę. Udało jej się
przekabacić cały klub piłkarski,
a nawet wkraść się w łaski
pani burmistrz.

Naprawdę?
Trzeba
było tak
od razu!

Słucham panie
Wąglik!
Przepraszam na
chwilę...

...rozumiem,
ale...
to jeden z naszych
najważniejszych
pracowników...

...To spora
suma...

...Zobaczę,
co mogę
zrobić...

...im szybciej,
tym lepiej.
Zajmiemy się tym.

Bułka z masłem.
Renata, zatwierdź
ten przelew.

Jeśli okaże
się, że nie była
dobra, ktoś za
to beknie.

Dobra inwestycja, panie
Wąglik.

Dobra, teraz
muszę pojawić
się w jakimś programie, żeby ta
firma odzyskała
twarz.

Do roboty!
Czekam na jakieś
dobre wieści, dla
odmiany!
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Tato! Nasza drużyna
wygrała dzisiejszy mecz!
Zagramy w rozgrywkach
międzywojewódzkich!

To świetnie,
skarbie...

Wszystko OK?
Wyglądasz na
przybitego...

Bo jestem.
Wylali mnie
z firmy.

Jak to...dzisiaj?
Dlaczego?

To przez
niego.

Panie Wąglik, co pan sądzi o
prowadzonej obecnie kampanii
na rzecz EKOenergy?
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Nazywają to
restrukturyzacją.
Ma to niby usprawnić działania
firmy.

To nie ma najmniejszego sensu!
Jesteś ich najlepszym pracownikiem!

To jest przereklamowane. Gdyby faktycznie można było polegać na turbinach wiatrowych, już dawno byśmy
z nich korzystali. Niestety konsumenci
coraz częściej dają się zmanipulować
panikarzom klimatycznym.

Daj spokój,
nie byłby do tego
zdolny...

Skamielina to najlepszy wybór dla miasta.
Węgiel jest skuteczny i niezawodny.

W efekcie Solaria dostanie
kontrakt. Mamy też coraz większe poparcie wśród mieszkańców
miasta. Wiesz ile firm i sklepów
przeszło ostatnio na EKOenergy?

To on, tato. Skamielina
traci poparcie. Burmistrzyni
zwołała posiedzenie, żeby
ponownie przedyskutować
sprawę elektrowni.

To straszne. Z czego
będziemy teraz żyć?
Powinniście dać sobie
spokój z tą kampanią,
jedno i drugie!

Kim jest Zofia,
przywódczyni
zielonego ruchu
w naszym mieście?

Mamo, jeśli ci ludzie
sięgają po tak paskudne
środki, to tym bardziej
powinniśmy się im
przeciwstawić.

I to, moja droga, głównie
twoja zasługa. Ale i tak
nie chce mi się wierzyć,
że zwolniliby mnie przez
to z agencji.

Poza tym nie
odzyskam starej
pracy, jeśli wylali
mnie na życzenie
Skamieliny. Znajdę
sobie nową.
Jestem dobry w
tym, co robię.

Czy odważy
się przemówić
do nas przed
kamerami?
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Zostałam
zaproszona do
telewizji!

Program ma być
emitowany na żywo w
przyszły tydzień. Chyba
nie jestem na
to gotowa.

Potraktuj to jak egzamin.
Na pewno jesteś do niego
przygotowana, mówiłaś
ostatnio głównie o
odnawialnych energiach
i EKOenergy.

Wiem, ale to co innego.
Ten program ma wysoką
oglądalność, a spora
część widzów będzie po
stronie Skamieliny. Co
jeśli nie podołam?

Ale to właśnie jest
nasza okazja, żeby
dotrzeć do jak największej grupy
ludzi! Twoja
twarz jest rozpoznawalna.

I przez to
właśnie
mój ojciec
stracił
pracę.

Przygotujemy cię!
Zanotujmy kilka
argumentów. Ja będę
grał moderatora.

Pani Zofio, co
skłania osobę w
tak młodym wieku,
aby angażować
się w politykę
energetyczną?
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Są ważne,
ale ratowanie
planety to jest
coś, w co mocno
wierzę...

Studia nie
są dla ciebie
ważniejsze?

Jako młoda osoba mam
najwięcej do stracenia
przez postępującą zmianę
klimatu. Tutaj chodzi o
moją przyszłość.

...coś ważniejszego
niż osobiste ambicje,
coś czego nie mogę
przełożyć na później.

Czy zmiana źródeł
energii na odnawialne faktycznie
ocali planetę? Nie ma
innych opcji?

Jeśli chcemy ocalić planetę,
przejście na odnawialne
źródła energii to konieczny
krok, który musimy podjąć
jak najszybciej.

Musimy też zmienić nasze
nawyki Powinniśmy jeść
mniej mięsa, rzadziej
korzystać z samochodu...

Energia
odnawialna
jest częścią
rozwiązania.
Ważne jest
także efektywne
zastosowanie
energii.

Ale owszem, energie
odnawialne to kluczowa
sprawa i społeczeństwo
powinno mieć tego
świadomość.

29

Zdecydowałaś się
promować dostawców
energii zatwierdzonej
przez EKOenergy. Czy to
dlatego, że Solaria jest
jednym z nich?

Co to
znaczy?

Chcemy, aby firma Solaria
podjęła się budowy turbin wiatrowych pod miastem, ale etykieta EKOenergy to coś więcej.

Promują energię
przyjazną dla
środowiska, a także
wyznaczają kryteria gwarantujące
zrównoważony rozwój.

Kupując energię ze znakiem EKOenergy, przeznaczasz
część pieniędzy na projekty ochrony środowiska i
klimatu.

Zatem możesz jako konsument
przeznaczyć część swoich wydatków na prąd na szczytny cel,
bez dopłacania do rachunku.
Czy organizacja sama realizuje
te projekty?

Wspierają finansowo
inne organizacje, które
mają doświadczenie w
działalności tego typu.

30

Ostatnio np. wsparli
organizację pozarządową
Oikos, która realizuje projekt w Tanzanii, w ramach którego miejscowym
szkołom zapewniony zostaje
dostęp do prądu poprzez
panele słoneczne.

Wygląda na to, że
twoja kampania
przyniosła skutki.
Gazety donosiły o
dalszych spotkaniach
burmistrzyni z doradcami w sprawie zagospodarowanie Pogórza.

Czy zastanawiałaś się
także nad losem pracowników Skamieliny – czy
nie stracą oni pracy?

Sektor energii odnawialnych stworzy nowe
miejsca pracy. Poza tym
przejście na energie
odnawialne nie nastąpi
z dnia na dzień, a pracowników można w tym
czasie odpowiednio
przekwalifikować.

Jest.

Jak możesz wybierać,
jeśli nie znasz
swoich opcji.

Chcemy dać ludziom
możliwość wyboru,
a jednocześnie poczynić
pierwsze kroki w kierunku zrównoważonego
rozwoju.

Wspaniały cel.
Myślisz, że jest
możliwy do zrealizowania?

ale możemy osiągnąć go tylko
wspólnymi siłami. Dlatego
nasza kampania skupia się
głównie na uświadamianiu
społeczeństwa.

Energie
odnawialne to
nadal branża
niszowa. Trzeba
dać jej szansę
rozwoju.
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W sprawie ofert przetargowych
na budowę elektrowni na
Pogórzu od firm Skamielina S.A.
i Solaria S.A., proponujących
odpowiednio elektrownię
węglową i wiatrową...

...Głosowanie
zostało
zakończone.

Siedemdziesięcioprocentową przewagą
głosów...
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zlecenie zostaje
przyznane oferentowi Solaria.

Tyle się
pozmieniało przez
ostatnie dwa lata.

Turbiny wiatrowe
okazały się świetnym
rozwiązaniem dla
miasta. Wzrosła
też świadomość
odnośnie zmiany
klimatu.

Skamielina nie jest już
najbardziej wpływową
firmą w mieście.
Widzicie te bannery?
Mój tata pracuje teraz
dla Solarii.

EKOenergy również
rośnie w siłę i
zrzesza 45 nowych
dostawców.

Pracuję dla nich jako
wolontariuszka, razem
z innymi ludźmi w moim
wieku. Wkrótce ze środków
pozyskanych z nowych umów
będziemy w stanie wesprzeć
trzy nowe projekty ochrony
klimatu.

Zielona przyszłość
jest w zasięgu ręki.
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Co mogę zrobić?
Zmiana klimatu to największe wyzwanie dla ludzkości w nadchodzących latach. Sprawozdania
o emisjach gazów cieplarnianych i oczekiwanych skutkach są bardziej niż niepokojące. Dobra
wiadomość jest taka, że wiemy, jak zapobiec drastycznym zmianom klimatycznym. Musimy
jednak nauczyć się żyć w granicach fizycznych naszej planety.
Niestety niewielu decydentów traktuje problem poważnie, trzymając się przestarzałych metod i
sugerując krótkotrwałe rozwiązania. Na szczęście są też osoby jak Zofia, które zamiast czekać
na ambitne porozumienia międzynarodowe w sprawie klimatu, biorą sprawy w swoje ręce.
Działania pojedynczych osób nie są bez znaczenia. To dzięki nim rosnąca grupa ludzi, którzy
chcą coś zmienić, staje się zauważalna i będzie musiała być wzięta pod uwagę przez polityków,
którym zależy na wygraniu wyborów oraz przedsiębiorstwa chcące sprzedać swoje towary i
usługi w nadchodzących dekadach. Podejmując pojedyncze działania dla dobra klimatu możesz
ponadto zdziałać wiele dobrego dla własnego zdrowia i portfela.

W domu
1.
Przejdź na energię z odnawialnych źródeł
oznaczoną etykietą EKOenergy. W ten sposób
masz gwarancję, że Twoją umową na zakup
prądu przyczyniasz się do pozytywnych zmian,
a także wysyłasz jasny sygnał do producentów
energii oraz polityków, że popierasz energię w
100 proc. pochodzącą ze źródeł odnawialnych.
Odwiedź www.ekoenergy.org
-> Jak kupić EKOenergy?
2. Używaj odnawialnych źródeł do klimatyzacji
i ogrzewania domu, takich jak biogaz lub pompy
ciepła zasilane energią elektryczną z odnawialnych źródeł.
3. Staraj się zwracać uwagę na zużycie energii
w Twoim domu oraz ograniczyć je poprzez:
- branie pod uwagę efektywności energetycznej
domu lub mieszkania przed kupnem lub wynajmem;
- izolację cieplą domu;
- pranie jedynie w całkowicie napełnionej pralce
oraz suszenie odzieży na powietrzu zamiast w
suszarce;
- niemarowanie wody, w szczególności ciepłej
wody;
- zakup energooszczędnych urządzeń elektrycznych oraz wyłączanie ich, kiedy nie są w uzyciu;
- gotowanie pod przykryciem oraz ostudzanie jedzenia przed włożeniem do lodówki lub
zamrażarki.
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W podroży
4. Staraj się jak najrzadziej korzystać z samochodu. Rower i spacer to często lepsze i zdrowsze
alternatywy, a przy tym nic nie kosztują.
Jeśli nie chcesz lub nie możesz dotrzeć gdzieś transportem publicznym, wypróbuj carpooling,
czyli system wspólnych przejazdów. To świetny sposób, aby zaoszczędzić pieniądze za przejazd,
ograniczyć zanieczyszczenie powietrza, a przy tym poznać nowych ludzi.
5. Po udany urlop nie trzeba udawać się daleko od domu. Staraj się unikać podroży samolotem. Transport lotniczy to jedno z największych źródeł emisji gazów cieplarnianych.

Jedz rozsądnie
6. Produkcja i dystrybucja produktów spożywczych jest w dużej mierze zależna od paliw kopalnianych. Aby ograniczyć emisje gazów cieplarnianych:
- ogranicz spożycie mięsa i przetworów mlecznych;
- kupuj warzywa i owoce sezonowe pochodzące z Twojego regionu;
- kupuj żywność ekologiczną;
- staraj się kupować tyle żywnosci, ile faktycznie potrzebujesz i unikać marnotractwa.

Unikaj marnowania zasobów
7.
Dbaj o swoje rzeczy. Im dłuzej będą ci
służyć, tym mniej odpadów produkujesz i tym
mniej energii i zasobów będzie potrzeba, aby
wyprodukować nowe;
8. Kupuj produkty dobrej jakości, które będą
Ci służyć jak najdłużej, rzeczy używane oraz
produkty bez zbędnych opakowań.
9. Pomyśl o środowisku także kupując prezenty dla bliskich. Miliony zbędnych podarunków
lądują w koszu. Zamiast obdarowywać bliskich
dobrami materialnymi, podaruj dla odmiany bilet do teatru, kupon na masaż, a może nawet
kawałek gruntu we wspólnotowym ogrodzie
warzywnym.

Wspieraj ugrupowania, które
reprezentują Twoje wartości
10.
Głosuj na partie, które traktują globalne
ocieplenie poważnie i wspieraj organizacje
działające na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

Dowiedz się więcej na: www.klimat.edu.pl
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Wszechwładny koncern energetyczny Skamielina S.A. planuje budowę nowej elektrowni
pod miastem. Jej konkurent, firma Solaria, chce natomiast wybudować farmę wiatrową.
Solaria otrzymuje nieoczekiwane wsparcie, kiedy Zofia i jej przyjaciele rozpoczynają
kampanię na rzecz odnawialnej energii.
Zofia wkrótce zdaje sobie sprawę, że nie jest to kwestia wyłącznie dla polityków.
Na wolnym rynku energetycznym, konsumenci mogą wybrać firmę oraz rodzaj prądu,
jaki chcą kupować.

“Mamy możliwość wyboru.
Chcę, aby każdy o tym wiedział.”

