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Energoekoturystyka

�Podró¿e wzbogacaj¹ mêdrców i pogarszaj¹ stan g³upców�
(przys³owie angielskie)

STACHA felieton energetyczno-ekologiczny

Zadziwiaj¹c¹ karierê robi przedrostek eko. Mo¿na doj�æ
do wniosku, ¿e mo¿na go dodaæ do wszystkiego. Has³o eko-
turystyka w internecie ma wiele odwo³añ. Coraz czê�ciej
pojawiaj¹ siê te¿ bardziej skomplikowane nazwy, jak choæby
ekoagroturystyka i agroekoturystyka.

Nie brakuje w energetyce hoteli, domów wczasowych,
o�rodków szkoleniowych i o�rodków szkolenio-wypoczynko-
wych, sanatoriów, pokojów go�cinnych itp.

Na pocz¹tku reform próbowano
siê ich pozbyæ, gdy¿ ich posiadanie
i dzia³alno�æ nie mo¿e wp³ywaæ na
cenê energii, jako tzw. koszt uzasad-
niony. I rzeczywi�cie, pozbyto siê kil-
ku o�rodków, ale jak na z³o�æ trochê
przyby³o, choæby z powodu przejêæ
za d³ugi. Wiele z tych obiektów po-
prawi³o standard dziêki remontom
i modernizacjom, wiele jest w op³a-
kanym stanie. S¹ po³o¿one w atrak-
cyjnych miejscach i sezonowo nawet
przynosz¹ malutkie zyski, a czasem
i wiêksze, ale i tak z regu³y niedosta-
teczne na ca³oroczne utrzymanie.
Polska otwar³a siê na �wiat i wiele
osób za podobne ceny woli wyjechaæ
gdzie indziej.

Wykorzystanie rozleg³ej bazy
wypoczynkowej ca³ej energetyki spo-
wodowa³o u STACHA próbê zdefinio-
wania energoekoturystyki jako formy
aktywizacji do korzystania z rozpro-
szonego maj¹tku energii odnawialnej.

Zatem, energoekoturystyka to
turystyka poprzemys³owa stano-
wi¹ca formê rekreacji odbywaj¹cej
siê na obszarze przyobiektowym
(elektrowni, stacji energetycznej,
s³upa linii � wszak s¹ blisko?!) i obejmuje wielorakie
rodzaje aktywno�ci rekreacyjnej, zwi¹zane z przyrod¹,
wêdrówkami, turystyk¹ zdrowotn¹, krajoznawcz¹, kultu-
row¹ i biesiadn¹, która bezpo�rednio wykorzystuje zasoby
i walory energetyki. Podsumowuj¹c � energoekoturysty-
ka to organizowanie pobytu turystom w obiektach wcza-
sowych i wypoczynkowych energetyki.

Z energoekoturystyk¹ zwi¹¿my kodeks etyczny, który
� powiedzmy � obejmuje:
l odpowiedzialne korzystanie z naturalnych zasobów ziemi,

w tym geotermalnych,
l respekt i szacunek dla kultury lokalnej, szczególnie w zakre-

sie biesiadnym,
l minimalizowanie zniszczeñ w kulturze i przyrodzie regionu,

a tak¿e metalowym i plastikowym wyposa¿eniu obiektów
energetyki,

l wykorzystywanie lokalnych produktów i umiejêtno�ci ener-
getyzuj¹cych (np. wody mineralnej w Piwnicznej),

l troskê o zachowanie bioró¿norodno�ci w pokarmach i na-
pojach,

l poszanowanie okresu wydzielania melatoniny do krwio-
obiegu.
Je�li kodeks nam odpowiada, to przyjrzyjmy siê, gdzie

mo¿emy pojechaæ.
Polska Po³udniowa: Solina, Mycz-

kowce, Muszyna, Zakopane, Miêdzy-
brodzie Bialskie, Bielsko-Bia³a, Ustroñ,
Jamrozowa Polana, Krynica, Górzy-
niec; Polska �rodkowa: Krasnobród,
Siczki, Bia³a k/Sulejowa, Rumunki,
Baranowo; Polska Pó³nocna: Rajgród,
Ciechocinek, Straszyn, ¯arnowiec,
Ustka, �winouj�cie. Dorzuæmy obiek-
ty warte obejrzenia � elektrow-
nie wodne: w Czorsztynie, w Solinie,
w Ro¿nowie, na kaskadzie rzeki Ra-
duni; elektrownie i kopalnie w Be³-
chatowie, elektrowniê Por¹bkê ¯ar
(koniecznie z górnym zbiornikiem
wody), unikatow¹ w Europie Zachod-
niej liniê i stacje 750 kV w Wide³ce
k. Kolbuszowej.

Wspomnieæ mo¿na o chatach
energetyków po stronie czeskiej i s³o-
wackiej, choæby w Zawa¿nej Porubie,
zreszt¹ nie brakuje podobnych obiek-
tów w krajach o�ciennych. Po pro-
stu mo¿na stworzyæ sieæ hotelowo-
noclegowo-wypoczynkow¹ wysoko-
energetyczn¹! (mo¿e przy dyspo-
zycjach mocy � w sumie pracuj¹ ca-
³odobowo podobnie jak recepcje �
a by³aby to tak potrzebna us³uga

dodana; a przy zdalnym sterowaniu mo¿na za³¹czyæ piec, otwo-
rzyæ bramê, a nawet przygotowaæ posi³ek). Proszê sobie wy-
obraziæ inteligentne obiekty wypoczynkowe energetyki �
marzenie? czy po prostu trzeba siê zabraæ do roboty.

Na obchody ubieg³orocznego XXIII �wiatowego Dnia Tury-
styki Papie¿ ufa³, i¿ tury�ci pomog¹ odkryæ warto�ci zawieraj¹-
ce siê w g³êbszych relacjach cz³owieka ze �wiatem stworzo-
nym i sk³oni¹ ka¿dego do poszanowania naturalnego habitat
oraz lokalnych kultur.

Mimo ¿artobliwego tonu rozwa¿añ zastanówmy siê powa¿-
niej nad ekologicznym przes³aniem dla energetyków, mierzo-
nym nie koniecznie liczb¹ bocianich gniazd na s³upach, choæ
z bocianiego gniazda widaæ dalej.
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