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Pani Burmistrz, mieliśmy umowę. 
nie ma czasu na gdyBanie.
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informuję Pana 
tylko, że kilku 
doradców Było 

zainteresowanych 
inną ofertą, od 
firmy solaria.

skamielina s.a. 
ma Ponad 100 lat 

doświadczenia. skąd 
im Przyszło do głowy, 

że kilka turBin 
Pokryje zaPotrzeBow-

anie na energię  
miasta?

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 naj- 
Bardziej efektywne rozwiązanie.

a dzięki tej nowej in-
westycji Będziemy mogli 

zlikwidować którąś z 
mniej wydajnych ele-
ktrowni - dla doBra 

Planety!

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.

myśli Pani, że tym właśnie 
martwią się wyBorcy? ludzie 
chcą Prądu, a my zaPewnimy im 
Prąd. to tym Powinna się Pani 

teraz martwić..

Póki co zmiana klimatu nie sPrawiała 
żadnych ProBlemów. Będziemy się 

martwić, kiedy ProBlem faktycznie za-
istnieje. nie ma ProBlemów, dla których 

nauka nie znalazłaBy rozwiązania.

hm… rak. Bieda. 
głód...
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o co chodzi, Pani Bur-
mistrz, wstała Pani 
dzisiaj lewą nogą? 

dofinansowujemy 
Ponad 50 Projektów 

i organizacji w 
mieście. nie chce Pani 
chyBa, aBy coś uległo 

zmianie?

nie, 
oczywiście, że 

nie, ale...

turBiny wiatrowe 
tylko szPecą krajoBraz! 
jeśli Postawimy nową 
elektrownię, Będziemy 

w stanie dofinansować 
jeszcze więcej Projek-

tów miasta. ma Pani 
moje słowo. 

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.

chyBa wszyscy 
mieliśmy dzisiaj 

ciężki dzień. 

Pani Burmistrz, mamy ważną 
sPrawę do Pani!!

nie w tej 
chwili!

cześć! nie wiem... 
chyBa o Budowę tej 
nowej elektrowni.

hej, zośka!  
o co tyle 
szumu?

możesz iść, 
zosiu. 
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ta, a nóż cię 
jakiś Polityk 

wysłucha. daj sPokój maryśka, 
trzeBa złożyć 

Petycję.

“nie dla sPalin, tak dla 
odnawialnej energii”

zmiana klimatu 
to nie żarty! Pal-
iwa koPalniane 
niszczą naszą 

Planetę!.

o co dokładnie 
jest ta Petycja?

chcemy Pokazać, że 
sPołeczeństwo chce 
energii z odnawial-
nych źródeł zamiast 

Paliw koPalnych

jeśli nie 
węgiel, to 

co?

jest masa innych 
źródeł energii. 

wiatr, Promienio-
wanie słoneczne...

jesteśmy Przeciwko 
Budowie nowej elek- 

trowni węglowej. 
chcieliByście się 

dołączyć??

jeśli skamielina 
wykorzystuje 

tylko węgiel, to 
kto korzysta z 
tych odnawial-

nych źródeł?

są też Producenci, 
którzy wykorzystują 
odnawialne źródła, 
nP. solaria. Planują 

Postawić turBiny wia-
trowe na Pogórzu.

a więc o tym 
Była mowa...
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 dzięki, Przeczytamy 
wasze ulotki. Powodze-

nia z Petycją!

chyBa Będę się 
zBierać do domu, 
jakoś nie jestem 

w nastroju....

oh... ok, 
rozumiem.

uwierz mi, skamielina to 
nie jest firma godna zaufa-
nia. solaria ByłaBy o wiele 

lePszym rozwiązaniem  
dla miasta.

kochanie, nie kąsa 
się ręki, która cię 
karmi. nie zaPomi-

naj, że dla nich 
Pracujesz.

moja agencja rekla-
mowa dla nich Pracuje, 
nie ja. chyBa mam Prawo 

Powiedzieć, że ich 
osoBiście nie luBię.. 

nie mogłeś Pracować 
nad innym Projek-

tem, tato?

nie kochanie, to nie 
koncert życzeń.. 

skamielina to jeden z 
naszych najważniejszych 

klientów, doBrze nam Płacą.
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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.

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.

Dowiedz się więcej o ekologicznej energii  
i zmianie klimatu ->

Dowiedz się więcej o Funduszu Klimatycznym ->

solaria

Strona główna O nas Ekoetykieta Jak kupić EKOenergy

właśnie czytam 
o nich w necie… 

zoBacz...

a słyszeliście o tej solarii?

co to jest to 
ekoenergy?

zoBaczmy...  
wow, mają stronę  

w 30 językach.

“konsumenci w euroPie 
mają możliwość wyBoru 
dostawcy oraz rodzaju 

energii elektrycznej, 
który chcą kuPować.”

nie wiedziałam, że 
jest tylu innych 

dostawców, zawsze 
PoBieraliśmy Prąd 
od tej skamieliny.

EKOenergy ekoetykieta dla elektryczności
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Z każdego MWh sprze-
danej energii wodnej 
EKOenergy przeznacza 
minimum 10 eurocentów 
na Fundusz Ochrony 
Środowiska. Środki z tego 
funduszu finansują pro-
jekty renaturyzacji rzek.  
Dowiedz się więcej →

...o, mają też fundusz 
na rzecz ochrony 

środowiska! Fundusz ochrony środowiska

czym jeszcze się 
zajmują?

wygląda na to, że ustalają  
normy ekologiczne  

dla elektrowni.

mają nP. kryte-
ria dla Produkcji 
energii z Biomasy, 
które wykluczają 

materiał, który 
mógłBy Być wyko-

rzystany jako 
żywność.

może warto zatem 
zmienić dostawcę. nasze 

Pieniądze PoszłyBy na 
coś sensownego.

“jak kuPić ekoenergy”  
- kliknij w to, zosiu.
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Fundusz ochrony środowiska

jak samo- 
Poczucie dzisiaj, 

lePiej?

no, trochę. 
chciałaBym omówić z 
wami coś ważnego.

coś ważniejszego niż 
nasz trening? mamy mecz 

w niedzielę.

zdecydowanie. słyszałeś o  
Budowie tej nowej elektrowni?

tej na Pogórzu?

tak, miasto jest w 
trakcie narad, jakiego 
rodzaju elektrownię 

wyBudować.

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.

energia z 
wiatru?!  

co za  
Bzdura!

gloBalne ociePlenie 
to Poważny ProB-

lem, a ekologiczna 
energia może Pomóc 

je Powstrzymać. 
mogliByśmy jako 
miasto dać doBry 

Przykład.

w niektórych kra-
jach już Ponad 20% 

energii Produkowane 
jest z wiatru. a to 
doPiero Początek.

hiPisowska ProPaganda.

czekaj, a ska-
mielina to nie 

jest PrzyPadkiem 
nasz sPonsor?

ano jest, 
dlaczego 
Pytasz?

jeśli oni Będą zaraBiać więcej, 
może nam też to wyjdzie na doBre.

ale... ok, 
nieważne.

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 wolała-
Bym ekologiczną 

energię, ale wątPię, 
czy kogoś to in-

teresuje, czego my 
chcemy.

mówiłem, że ta dys- 
kusja nie ma sensu. 

doBra, wracamy do gry, 
mamy ważniejsze  
sPrawy na głowie. 

ale może jed-
nak 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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Pani Burmistrz, 
czy mogłaBym 

zamienić z Panią 
słowo?

nie teraz. 
jestem 
zajęta.

wiem, ale... 
naPrawdę miałam 
nadzieję, że mia-
sto zdecyduje się 

na ekologiczną 
energię...

niechcący usłyszałam 
Pani rozmowę z Panem 

wąglikiem.

to nie twój  
interes, zofio.

miasto i tak już roBi sPoro. 
niedawno Postawiliśmy nowe kon-
tenery do segregacji odPadów. ale 

sami nie zBawimy świata.
energia eko-
logiczna to 

szczytny cel, 
ale to nie 

takie Proste.

dlaczego 
nie?

Bo czasem nie ma 
wiatru, a nasze miasto 
ma sPore zaPotrzeBow-

anie na energię.

ale jeśli nie 
zaczniemy...

zrozumiesz, 
jak dorośniesz.

może i odnawialne 
energie to jest 

Przyszłość... ale nie 
teraźniejszość.
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uh... sPodzie-
wałam się kogoś 

starszego.

ahah! witam, jestem 
wolontariuszką ekoenergy, 
co mogę dla cieBie zroBić?

jeśli chcesz kuPować ekologiczną energię,  
możesz sPytać swojego dostawcę o  

tak zwane świadectwo Pochodzenia.

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.

jeśli dostawca sam nie Produkuje 
dostatecznej ilości zielonej energii, 

może także kuPić świadectwa Pochodze-
nia od innych Producentów. aczkolwiek 

każde świadectwo Pochodzenia może 
zostać wykorzystane tylko raz. szczegóły 

możesz znaleźć na naszej stronie.

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. eko-
energy ma wolontoriuszy z różnych krajów.

a więc: słyszałam gdzieś, że odBiorca energii nie 
ma możliwości sPrawdzenia, skąd Pochodzi Prąd, 

który kuPuje. czy to Prawda?

świadectwo 
Pochodzenia?

suPer, 
dzięki!

a tak z ciekawości - mówiłaś, że 
jesteś wolontariuszką w eko- 

energy. na czym to Polega?

Brzmi nieźle! aha, mam jesz-
cze Pytanie odnośnie tego 
funduszu klimatycznego...
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dostaliśmy twoją 
wiadomość. a więc roz-

mowa z Burmistrzynią nie 
Przyniosła skutków?

mówiłem, że to nie 
ma sensu.

nie chciała słuchać, 
chyBa czas oBjąć inną 

strategię.

wsPominałaś 
coś o Petycji.

jak te 
świry z 

grinPisu?

i co, myślisz, 
że Przejmą 
się kilkoma 

kartkami 
PaPieru?

myślę, że tak. ale Przede wszyst-
kim chodzi mi o to, aBy ludzie 

uświadomili soBie, że mają wyBór.

tak, ale PrzyPominam, że jesteśmy kluBem 
Piłkarskim, a nie kluBem “ratujmy Planetę!”. 

widzisz tu gdzieś wyPisane “flower Power”?

możemy wydrukować 
ulotki. alBo Plakaty. 
Porozwieszam je na 

uczelni. 

nie jesteśmy uzależnieni od skamieliny 
na całe życie. możemy Przynajmniej 

częściowo Przejść na zieloną energię. jak 
najwięcej ludzi  musi o tym usłyszeć.

wyluzuj, 
jesteśmy Przy-
jaciółmi, czy 

nie? możemy dla 
odmiany zroBić 

razem coś  
innego. 

nie mam czasu  
na waszą hiPi-

sowską kamPanię. 
znajdźcie soBie 
inne miejsce na 

wasze Posiedzenia.

w czym ProBlem?  
nie wykorzystujemy na to 

funduszy kluBu.

nie wiem, czy zda-
jesz soBie sPrawę, ale 

ryzykujemy Przez to 
utratę sPonsora.
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Poważnie...? jak myślisz, skąd 
mamy Pieniądze na 

klimatyzację, zadBane 
Pole do gry, koszulki z 
naszymi nazwiskami, 

trenerów?

może wcale nie Potrze-
Bujemy tyle Pieniędzy. 

i tak nikt tutaj nie 
korzysta z klimatyza-
cji. i nie PotrzeBujemy 

nowych koszulek na 
każdy sezon.

jak to nie?

Przecież nie Pro-
wadzimy kamPanii 
Przeciwko nim w 

imieniu kluBu. nie 
wycofają swojego 

sPonsorstwa.

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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Powodze-
nia, Błazny. 

Będziecie tego 
żałować.

w każdym Bądź 
razie, miejmy 
nadzieję, że 

oBawy marcina się 
nie sPrawdzą.

a jeśli skamielina  
wycofa swoje sPon-

sorstwo, to znajdziemy 
innego sPonsora. nie 

PotrzeBujemy zawrot-
nych sum. i tak  
Będziemy grać.

możemy w końcu 
zacząć trening?

wyluzuj, marcin... 
wygrana nie zależy 

tylko od treningu, ale 
Przede wszystkim od 

Pracy zesPołowej.

ale mis-
trzostwa...

to czy wygramy,  
zależy od nas, 

nie od nich.

zoBaczymy…
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ten layout 
dla ulotki mi 

się PodoBa.

myślisz, że 
slogan “czas 
na zieloną 

energię” jest 
doBry?

nie jest  
szczególnie 

wyrafinowany.
chcemy, żeBy 
Przekaz Był 

Prosty i 
łatwy do zro-

zumienia.

Pamiętaj,  
że Będziemy je 

rozdawać ludziom, 
którzy w temacie 
zielonej energii 

są... zieloni.

mamy Pozwolenie na 
rozganizowanie dys-

kusji w BiBliotece. 
musimy Przygotować 

Prezentację.

czy miesiąc czasu wystarczy, 
żeBy to rozgłosić?

ja zajmę  
się kamPanią 

Promocyjną. ty 
zośka możesz za 
to Przygotować 
Przemówienie.

nie miałam 
zamiaru 

Przemawiać Przed 
PuBlicznością...

nadajesz się do tego!  
zoBacz, udało ci się już 

Przekonać wszystkich z nas.  
na Pewno dasz świetne 

Przemówienie.
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chce się Pan dołączyć do 
naszej Petycji o Budowę  ele-

ktrowni 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 eko- 
Bzdury? nie mam 

na to czasu.

w sumie to ma sens, 
Powinieneś zerknąć 

na ich stronę 
internetową...

uważaj, Bo skończysz 
z sandałami na 

nogach i z dredami 
na głowie.
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a co jeśli nie ma 
wiatru alBo słońce 

nie świeci?

jest wiele innych 
odnawialnych źródeł en-

ergii, jest energia wodna, 
Biomasa... technologie 

Przechowywania energii 
też są coraz Bardziej  

zaawansowane.

słyszałem, 
że te turBiny 

zaBijają Ptaki.

szyBy Budynków i ruch drogowy 
zaBijają więcej Ptaków.  
nie wsPominając nawet  

o zmianie klimatu.

to także kwestia umiejscowie- 
nia 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 zanieczysz-

czenia, jakie Powodują, ener-
gia 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 0dna-
wialne?

niech każdy 
kuPi soBie  
kolektory 
słoneczne!

nie 
wszyscy 
naraz! a ta organizacja  

ekoenergy nie może nam  
Postawić turBin?

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. 

tak? Pani w 
kaPeluszu?

czy jeśli Posta-
wimy tę zieloną 
elektrownię, to  

zanieczyszczenie  
Powietrza w mieście  

się zmniejszy?
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miałeś rację, 
trzeba będzie 

mieć ją na oku..

Wąglik, RyszaRd

jak na kogoś  
w twoim wieku, 

świetnie soBie dzi-
siaj dałaś radę!

dziękuję, 
Panie  

szostak!

może chciałaByś Poru-
szyć ten temat w radiu? 

Prowadzę Program  
w każdy Piątek...

tak, 
świetny 
Pomysł!

rozłożę je na ladzie,  
na Pewno kilku 

klientów je Przeczyta.

do:
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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 za-
gosPodarowanie 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?

nie wsPominając 
nawet o tym, jak 
Burmistrzyni się 
na nas wyPięła! 

...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.

jej ojciec Pracuje 
nad naszą kamPanią 
reklamową. a matka 

jest Bez Pracy…

naPrawdę? 
trzeBa  

Było tak  
od razu!

jakieś 50 firm 
Przeszło na...
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PrzePra-
szam na 
chwilę...

to jeden z naszych 
najważniejszych  

Pracowników...          

...rozumiem, 
ale...

słucham Panie 
wąglik!

...to sPora 
suma...

...zoBaczę, 
co mogę 
zroBić...

...im szyBciej,  
tym lePiej.  

zajmiemy się tym.

Bułka z masłem.  
renata, zatwierdź  

ten Przelew. 

doBra inwes-
tycja, Panie 

wąglik. 

doBra, teraz 
muszę Pojawić 

się w jakimś Prog-
ramie, żeBy ta 

firma odzyskała 
twarz.

jeśli okaże 
się, że nie Była 
doBra, ktoś za 

to Beknie.

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?

nazywają to 
restrukturyzacją. 
ma to niBy usPraw-

nić działania 
firmy. 

to nie ma naj-
mniejszego sensu! 

jesteś ich naj-
lePszym Pracow-

nikiem!

to Przez 
niego.

daj sPokój,  
nie ByłBy do tego 

zdolny...

Panie wąglik, co Pan sądzi o 
Prowadzonej oBecnie kamPanii 

na rzecz ekoenergy?

to jest Przereklamowane. gdyBy fak- 
tycznie można Było Polegać na turBi-
nach wiatrowych, już dawno Byśmy  

z nich korzystali. niestety konsumenci 
coraz częściej dają się zmaniPulować 

Panikarzom klimatycznym.
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skamielina to najlePszy wyBór dla miasta. 
węgiel jest skuteczny i niezawodny.

to on, tato. skamielina  
traci PoParcie. Burmistrzyni 

zwołała Posiedzenie, żeBy 
Ponownie Przedyskutować 

sPrawę elektrowni.

w efekcie solaria dostanie  
kontrakt. mamy też coraz więk-

sze PoParcie wśród mieszkańców 
miasta. wiesz ile firm i sklePów 
Przeszło ostatnio na ekoenergy? 

i to, moja droga, głównie 
twoja zasługa. ale i tak 
nie chce mi się wierzyć, 

że zwolniliBy mnie Przez 
to z agencji.

to straszne. z czego 
Będziemy teraz żyć? 

Powinniście dać soBie 
sPokój z tą kamPanią, 

jedno i drugie!

mamo, jeśli ci ludzie 
sięgają Po tak Paskudne 
środki, to tym Bardziej 

Powinniśmy się im 
Przeciwstawić. 

Poza tym nie 
odzyskam starej 

Pracy, jeśli wylali 
mnie na życzenie 

skamieliny. znajdę 
soBie nową.  

jestem doBry w 
tym, co roBię. 

kim jest zofia,  
Przywódczyni  

zielonego ruchu  
w naszym mieście? 

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 naj-

większej gruPy  
ludzi! twoja  

twarz jest roz-  
Poznawalna.

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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jako młoda osoBa mam 
najwięcej do stracenia 

Przez PostęPującą zmianę 
klimatu. tutaj chodzi o 

moją Przyszłość.

studia nie 
są dla cieBie 
ważniejsze?

są ważne,  
ale ratowanie 
Planety to jest 
coś, w co mocno 

wierzę...

...coś ważniejszego 
niż osoBiste amBicje, 

coś czego nie mogę 
Przełożyć na Później. 

jeśli chcemy ocalić Planetę, 
Przejście na odnawialne 

źródła energii to konieczny 
krok, który musimy Podjąć  

jak najszyBciej.

czy zmiana źródeł  
energii na odna-

wialne faktycznie 
ocali Planetę? nie ma 

innych oPcji?

musimy też zmienić nasze 
nawyki Powinniśmy jeść 

mniej mięsa, rzadziej 
korzystać z samochodu... 

ale owszem, energie 
odnawialne to kluczowa 
sPrawa i sPołeczeństwo 

Powinno mieć tego 
świadomość.

energia 
odnawialna 
jest częścią 

rozwiązania. 
ważne jest 

także efektywne 
zastosowanie 

energii.
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zdecydowałaś się 
Promować dostawców 
energii zatwierdzonej 
Przez ekoenergy. czy to 

dlatego, że solaria jest 
jednym z nich?

chcemy, aBy firma solaria 
Podjęła się Budowy turBin wia-
trowych Pod miastem, ale etyki-

eta ekoenergy to coś więcej.

co to 
znaczy? kuPując energię ze znakiem ekoenergy, Przeznaczasz 

część Pieniędzy na Projekty ochrony środowiska i 
klimatu.

zatem możesz jako konsument 
Przeznaczyć część swoich wy-

datków na Prąd na szczytny cel, 
Bez doPłacania do rachunku. 

czy organizacja sama realizuje  
te Projekty?

Promują energię 
Przyjazną dla 

środowiska, a także 
wyznaczają kryte-
ria gwarantujące 

zrównoważony rozwój.

wsPierają finansowo 
inne organizacje, które 
mają doświadczenie w 
działalności tego tyPu. ostatnio nP. wsParli 

organizację Pozarządową 
oikos, która realizuje Pro-

jekt w tanzanii, w ram-
ach którego miejscowym 

szkołom zaPewniony zostaje 
dostęP do Prądu PoPrzez  

Panele słoneczne.
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ale możemy osiągnąć go tylko 
wsPólnymi siłami. dlatego 
nasza kamPania skuPia się 

głównie na uświadamianiu 
sPołeczeństwa.

jest.

wygląda na to, że 
twoja kamPania 

Przyniosła skutki. 
gazety donosiły o 

dalszych sPotkaniach 
Burmistrzyni z dorad-
cami w sPrawie zagos-
Podarowanie Pogórza.

czy zastanawiałaś się 
także nad losem Pracow-
ników skamieliny – czy 
nie stracą oni Pracy?

sektor energii odna- 
wialnych stworzy nowe 
miejsca Pracy. Poza tym 

Przejście na energie 
odnawialne nie nastąPi 

z dnia na dzień, a Pra-
cowników można w tym 

czasie odPowiednio 
Przekwalifikować. 

chcemy dać ludziom 
możliwość wyBoru,  

a jednocześnie Poczynić 
Pierwsze kroki w kie-

runku zrównoważonego 
rozwoju.

wsPaniały cel. 
myślisz, że jest 
możliwy do zre-

alizowania? 

jak możesz wyBierać, 
jeśli nie znasz 
swoich oPcji.

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.

siedemdziesięcio- 
Procentową Przewagą 

głosów...
zlecenie zostaje 

Przyznane oferen-
towi solaria.
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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?

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 odnawial-
nych 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 wyna-
jmem;
- 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 elektryc-
znych oraz wyłączanie ich, kiedy nie są w uzyciu;
- gotowanie pod przykryciem oraz ostudza-
nie jedzenia przed włożeniem do lodówki lub 
zamrażarki.

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.
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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 samolo-
tem. 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 ko-
palnianych. 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.

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

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 prezen-
ty dla bliskich. Miliony zbędnych podarunków 
lądują w koszu. Zamiast obdarowywać bliskich 
dobrami materialnymi, podaruj dla odmiany bi-
let do teatru, kupon na masaż, a może nawet 
kawałek gruntu we wspólnotowym ogrodzie 
warzywnym.
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Wszechwładny koncern energetyczny Skamielina S.A. planuje budowę nowej elektrowni 
pod miastem. Jej konkurent, fi rma Solaria, chce natomiast wybudować farmę wiatrową. 
Solaria otrzymuje nieoczekiwane wsparcie, kiedy Zofi a i jej przyjaciele rozpoczynają 
kampanię na rzecz odnawialnej energii.
Zofi a wkrótce zdaje sobie sprawę, że nie jest to kwestia wyłącznie dla polityków. 
Na wolnym rynku energetycznym, konsumenci mogą wybrać fi rmę oraz rodzaj prądu, 
jaki chcą kupować.

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


