
Postrzeganie teraźniejszości

Wczoraj żarówki, dzisiaj odkurzacze, jutro normowanie 
wody w spłuczkach toaletowych – UE działa!

„ 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”

Konstytucja RP, Art. 4

Zdarza się czasami, że bywamy przeświadczeni, że żyjemy w demokratycznym państwie prawnym, a hegemonem jest naród, 
zgodnie z tym, jak jest to zapisane w Konstytucji. Szybko jednak się okazuje, że w rzeczywistości to nie my jesteśmy tym hegemonem 
i podlegamy nakazom urzędników, którzy stanowiąc państwo w państwie zaliczać się chcą do innego jakby narodu – klanu biurokratów 
europejskich. Energetyka nie jest pod tym względem żadnym wyjątkiem.

W ostatnim czasie Bruksela, zachęcona zwycięstwem odniesionym w wojnie żarówkowej, w wyniku którego wprowadzono zakaz 
używania do oświetlenia mieszkań żarówek i zastąpienie ich wielokrotnie droższymi źródłami światła, zabrała się za regulowanie mocy 
odkurzaczy. Komisja chce zmniejszyć ich moc do poziomu z lat sześćdziesiątych XX wieku. Od września 2014 roku będą mogły być 
sprzedawane we wszystkich krajach UE odkurzacze o mocy nieprzekraczającej 1600 W, a od 2017 roku moc maksymalna odkurzaczy 
będzie obniżona do 900 W.

Teoretycznie chodzi o ekologię, jako że wprowadzenie limitu ma przynieść oszczędność energii elektrycznej i ta zaoszczędzona 
energia ma wystarczyć do oświetlenia, oczywiście energooszczędnymi źródłami światła, bo przecież żarówki już będą wyeliminowane, 
z ponad dwóch milionów domów. Nie jest więc wykluczone, że dzięki temu aktywiści „Zielonegopokoju” nie będą musieli dokonywać 
aktów chuligańskich na urządzeniach pokój miłującego kraju w Arktyce. 

Eksperci od sprzątania twierdzą jednak, że aby skutecznie posprzątać mieszkanie trzeba będzie odkurzać je nie jeden raz, a kilka 
razy. Oszczędności będą więc iluzoryczne i środowiska nie uratujemy. Ale jak zwykle malkontentów nie brakuje i tylko by niekonstruktyw-
nie krytykowali, zamiast już teraz zaopatrzyć się w szufelki i miotełki do odkurzania zeroenergetycznego.

Innym obszarem walki o nasze dobro jest wojna o czyste powietrze i zduszenie węgla. Jedynym sposobem, w jaki nasi z kolei biurokraci 
chcą rozwiązać problem jest całkowity i surowy, bo obłożony dotkliwymi karami, zakaz spalania węgla w polskich gospodarstwach domowych 
w miastach i na wsiach. Oczywiście nie mam zamiaru bronić „niskiej emisji”, ale ciągle jeszcze klimat nie ocieplił się na tyle, że jesienią, zimą 
i wiosną do życia ludzi na naszej szerokości geograficznej potrzebne są źródła ciepła. Najtańszy jest cały czas węgiel i ewentualnie drewno 
wyrąbywane w lasach, jakie posadzone zostały między innymi po to, aby pochłaniały dwutlenek węgla. Wracając do „niskiej emisji” łatwo moż-
na stwierdzić, że uczeni dowiedli bezspornie, że szczególnie niebezpieczny jest nie tylko dwutlenek węgla, ale i dwutlenek azotu, który emitują 
głównie samochody osobowe i ciężarowe starszych typów, jakie dominują w naszym kraju. Emitowane przez starsze samochody, kupowane 
i sprowadzane przez Polaków, przyczyniają się nie tylko do szybszego niszczenia budynków, infrastruktury energetycznej, linii tramwajowych 
i kolejowych, ale także i urządzeń przemysłowych. Urzędnicy, a także i posłowie z sejmowej komisji ochrony środowiska pod przewodem 
posła PSL twierdzą z uporem godnym lepszej sprawy, że za całe zło odpowiadają domowe piece na węgiel w miastach i przede wszystkim na 
wsiach. Posłowie próbują przekonywać, że w ramach rekompensaty wprowadzone zostaną dopłaty do likwidacji pieców węglowych i ocieple-
nia budynków, ale dyskretnie milczą na temat źródeł pokrycia kosztów sieci przesyłowej gazu ziemnego na obszarach wiejskich i montowania 
pieców gazowych, o kosztach demontażu i utylizacji setek tysięcy pieców węglowych nie wspominając. Ponadto jakby umykało to świadomo-
ści przedstawicieli partii politycznych, że eksploatacja pieców na gaz ziemny jest ponad dwukrotnie droższa niż węglowych.

Nikt z tych przemądrzałych urzędników i tak zwanych przedstawicieli narodu nie mówi natomiast o doświadczeniach, jakie mają 
gminy śląskie ze skutecznym ograniczaniem niskiej emisji w wyniku ekonomicznego i ekologicznego spalania ekologicznych gatunków 
węgla w kotłach retortowych bądź tłokowych. Pierwszą gminą, w której zrealizowano program ograniczenia niskiej emisji, były Tychy. 
W latach 2002-2007 zmodernizowano tam 2200 kotłowni. Wykorzystano także możliwość wymiany starego paleniska na piec retortowy, 
który charakteryzuje się także tym, że nie jest możliwe spalanie w nim odpadów. 

Można także zwrócić uwagę, że ekologicznym i ekonomicznym spalaniem węgla coraz wyższej jakości zainteresowane jest także 
polskie górnictwo, które z pewnością wdroży programy mechanicznej przeróbki węgla i wyeliminuje z rynku węgle, jakie nie powinny, 
z racji poziomu zawartych w nim zanieczyszczeń, trafiać do indywidualnych odbiorców.

Trzeba się przeciwstawić „Zielonemupokojowi” i lobbingowi ekologicznemu, bo w najbliższej perspektywie nie widać w Polsce re-
alnej alternatywy dla węgla. A tymczasem w ostatnim raporcie „Zielonegopokoju” można przeczytać, że do 2030 roku Polska mogłaby 
zaspokajać do 26,8% zapotrzebowania na energię z OZE. Autorzy podają także, że osiągnięcie takiego wyniku wymagałoby inwestycji 
kosztujących, bagatela, około 264 miliardów dolarów. Pocieszyć ma nas stwierdzenie, że w późniejszym okresie źródła OZE będą funk-
cjonować praktycznie bezkosztowo. Taki właśnie jest sposób, aby ograniczyć zapotrzebowanie na węgiel o połowę!

Nie będzie wielkim odkryciem teza, że dzięki zaostrzającej się polityce klimatycznej Unii Europejskiej, będącej prawdopodobnie 
rezultatem działalności lobbingu producentów urządzeń różnego typu i ekologicznych terrorystów, maleje konkurencyjność europejska 
na rynkach światowych. Podobnie wiele osób, grup społecznych i ekologicznych zbija kapitał finansowy i polityczny na totalnej krytyce 
górnictwa węgla. 

Kiedy ta wojna z węglem się zakończy czekać nas chyba jeszcze będzie wojna o CO2 wydychany do atmosfery z każdym oddechem 
miliardów ludzi i zwierząt, o metanie wydzielanym z tak zwanej drugiej strony przeżuwaczy węglowodanów nie wspominając. Trudno 
wykluczyć, że koniec tej ostatniej wojny nastąpi, kiedy planeta Ziemia stanie się podobna do dzisiejszego Marsa, a ludzie podlegający 
zakazowi oddychania przeniosą się gdzieś indziej.

Tomasz E. Kołakowski




