


Energia odnawialna  
Są to źródła, których wykorzystywanie nie 
wiąże się z ich długotrwałym brakiem. Zasób 
odnawia się w krótkim czasie. Przykładowymi 
źródłami są między innymi wiatr, 
promieniowanie słoneczne, opady, pływy 
morskie i geotermia. W naszej gminie niestety 
nie ma geotermii i elektrowni wodnych. 
Wiskitki cały czas się rozwijają jeśli chodzi 
o takie pozyskiwanie energii, ale nasze 
ukształtowanie terenu i umiejscowienie nie 
sprzyja pozyskiwaniu innych rodzajów 
energii. 



Energia 

Tak naprawdę człowiek nie zdaje sobie sprawy 
z tego, że żyje w czasach kiedy elektryczność jest 
powszechnym zjawiskiem. Czy wyobrażamy sobie 
bez niej życie? Prawdopodobnie byłoby trudno, 
bo przecież wszystko z czego korzystamy na co 
dzień działa głównie na prąd. Dlatego również 
w naszej gminie, Gminie Wiskitki prowadzone 
są różne działania dążące do odnawiania 
i następnego wykorzystywania energii. 



Panele i ogniwa słoneczne 

Jednym z najbardziej popularnych sposobów to 
zakładanie paneli słonecznych na dachach domów. 
Dzięki promieniom słonecznym ogrzewana jest 
woda. Bardzo podobnym, ale nie co innym 
w zastosowaniu są ogniwa słoneczne wytwarzające 
prąd. Wiele rodzin zamieszkałych na terenie naszej 
gminy wybrało tego typu rozwiązanie prowadzone 
przecież do odnowy energii, ponieważ dzięki nim  
możemy uzyskać około 50% ciepła. 



KOLEKTORY  
SŁONECZNE 

Zespół szkolno-  
przedszkolny im.  Marii 
Kownackiej w Wiskitkach 

( fotografie własne) 

Nowy Oryszew - gospodarstwo 
prywatne 



KOLEKTORY SŁONECZNE 



Lampy ogrodowe 

Niektórzy mieszkańcy gminy posiadają lampy 
ogrodowe z wbudowanymi panelami słonecznymi. 
Gdy naładują w pełni baterię promieniowaniem 
słonecznym lampy zapalają się. W ten sposób mamy 
pięknie oświetlony ogród nie wykorzystując przy 
tym prądu. 

 



LAMPY  
OGRODOWE 

(własność prywatna; fotografie własne) 



Znaki zasilane energią słoneczną 

W naszej gminie przy drodze krajowej nr. 50 
znajdują się 3 znaki z ograniczeniem 
prędkości – 2 w Guzowie i 1 w Aleksandrowie.  
Te znaki oznaczają : 

● przejście dla pieszych w terenie zabudowanym ; 

● W pobliżu może znajdować się szkoła. 

Działają dzięki zamontowanym panelom 
słonecznym dlatego nie potrzebują tak dużej ilości 
prądu. 



ZNAKI ZASILANE  
ENERGIĄ SŁONECZNĄ 

Droga krajowa nr. 50 w miejscowości Guzów 

( fotografie własne ) 



Turbiny wiatrowe 

Wykorzystujemy również wiatr do 
napędzania turbin wiatrowych. Okazały 
wiatrak znajduje się w Woli 
Miedniewskiej. 



TURBINA WIATROWA 
w Woli Miedniewskiej 

( fotografie własne ) 



Elektro-śmieci 

Zbiórki elektro-śmieci nie są źródłem odnawiania 
energii, choć uważamy, że taka inicjatywa pozwoli 
do powtórnego ich przetworzenia co 
w późniejszych etapach produkcji nowych 
elektro-sprzętów pozwoli do wykorzystania 
i zużycia mniejszej ilości energii. W naszym 
Gimnazjum działa zbiórka zużytych baterii. 
Natomiast na terenie Żyrardowa przy 
ul. Jaktorowskiej znajduje się punkt odbioru 
elektro-śmieci.  



ZBIÓRKA ZUŻYTCH 
 BATERII 

( fotografie własne ) 



ELEKTRO-ŚMIECI 



Lampy 

 Lampy mają oświetlać teren chodników 
w godzinach nocnych oraz zwiększać 
bezpieczeństwo. Za pomocą specjalnego czujnika 
czasowego  są włączane około 20:00, a wyłączane 
około 5:00. Ponieważ lamp jest dużo zużywają 
wiele energii, dlatego czasem są wyłączane 
wcześniej. W ten sposób oszczędzamy energię. 



Lampy 
Główny plac w Wiskitkach 

( fotografie własne ) 



BLACKOUT 
Jesteśmy tak przyzwyczajeni do elektryczności, że 
nie zdajemy sobie sprawy co będzie gdy jej 
zabraknie. BLACKOUT - rozległa awaria zasilania .  

JAK DŁUGO PRZETRWA  
EUROPA BEZ PRĄDU? 

Po pięciu dniach pojawią się pierwsze niedobory 
żywności. Po dziesięciu – dojdzie do zamieszek na 
terenie całej Europy. Po piętnastu dniach 
elektrownie atomowe wymkną się spod kontroli.  
A co się wydarzy po dwudziestu? 



GODZINA 0 
NAGŁA ZAPAŚĆ CAŁEGO ŻYCIA PUBLICZNEGO 

Huragan Sandy jeszcze nie dotarł do Nowego Jorku, gdy 
29 października 2012 roku tuż po godzinie 19:00 
w części Manhattanu ustało zasilanie w energię 
elektryczną, powodując powszechny paraliż. Metropolia 
jednak wiedziała o nadchodzącym żywiole i zdążyła się 
na niego przygotować. Co jednak stałoby się w Polsce 
i Europie, gdyby nagle prąd został wyłączony? Unijni 
eksperci do spraw bezpieczeństwa dokładnie 
przeanalizowali taki scenariusz.  



GODZINA 0 
Bez ulicznej sygnalizacji świetlnej natychmiast zaczyna dochodzić do wypadków. 
Korki utrudniają pracę policji, straży pożarnej i pogotowia. Pompy paliwowe na 
stacjach benzynowych przestają działać. Konieczna jest ewakuacja tysięcy ludzi 
uwięzionych w zatrzymanych windach. Telefony stacjonarne są „głuche”, a sieć 
telefonii mobilnej – przeciążona. Bankomaty nie wydają gotówki. Wentylacja, 
ogrzewanie i chłodzenie zawodzą, żywność zaczyna się psuć. W więzieniach panuje 
chaos: strażnicy z trudem są w stanie kontrolować osadzonych, którzy wydostali się 
z cel. Zaopatrzenie w wodę pitną nie działa ze względu na spadek ciśnienia w sieci 
wodociągowej. W domach opieki nieposiadających źródeł zasilania awaryjnego 
umierają ludzie skazani na korzystanie np. z aparatury oddechowej. 
W gospodarstwach rolnych bez agregatorów prądotwórczych krowy padają 
w cierpieniach, gdyż nie można ich wydoić bez pomocy maszyn. Także hodowle 
trzody chlewnej i drobiu bez ogrzewania i wentylacji zamieniają się w masowe 
groby. Lotniska funkcjonują w podstawowym zakresie dzięki systemom awaryjnym, 
by zapewnić znajdującym się już w powietrzu maszynom przynajmniej możliwość 
wylądowania. Na ulicach i placach panuje zamieszanie. Dzięki odbiornikom 
zasilanym bateriami wszyscy słuchają wiadomości nadawanych przez radio o każdej 
pełnej godzinie. Ludzie są solidarni – jeszcze. Wychodzą bowiem z założenia, 
że awaria jest tylko chwilowa. 

 



Dochodząc do wniosków uważamy, że należy 
częściej korzystać z tego typu rozwiązań. Być może 
w przyszłości będą bardziej dostępne 
dofinansowania dla rodzin chcących założyć 
kolektory słoneczne. W naszej szkole chcielibyśmy 
zorganizować dzień poświęcony zdobywaniu 
wiedzy o odnawialności energii oraz innych 
ekologicznych tematów. Mamy wielką nadzieję, że 
po poszerzeniu wiedzy na temat energii 
odnawialnej każdy z nas zaangażuje się 
i zmieni swoje najbliższe otoczenie na lepsze i 
bardziej ekologiczne. 



Dziękujemy! 
Natalia Pytlak 
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● ,, Świat wiedzy" 4/2015, miesięcznik; 

● Fotografie własne. 

 


