
 

 

zielona energia 

Odkąd ludzie zaczęli pozyskiwać energię z surowców, stała się ona 

nieodłącznym elementem życia każdego człowieka. Faktem jest, że kiedyś 

ulegną one wyczerpaniu. Ludzie zaczęli dostrzegać źródło energii w słońcu czy 

w ruchach wody. Powstały wówczas panele fotowoltaiczne oraz elektrownie 

wodne. Urządzenia te można spotkać w naszym regionie. 

 

 



Eko-energia 

Energia świetlna  

Postanowiliśmy zgłębić swoją wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii, 

stosowanych w okolicy. Początek naszej wędrówki miał miejsce w naszym drugim domie – 

szkole. Poznaliśmy przykłady zastosowań paneli fotowoltaicznych i na własne oczy 

mogliśmy sprawdzić czy teoria pokrywa się z praktyką.  

Do potwierdzenia działania paneli wykorzystaliśmy zabawki takie jak samochodziki, 

wiatrak czy radio. Promienie słoneczne padające na mini-panele uruchomiły silniczek, który 

powodował ruch. Dzięki temu w bardzo obrazowy oraz interesujący sposób można pokazać 

działanie ogniwa fotowoltaicznego. Bardzo możliwe, że dla niektórych był to pierwszy krok 

do większego zaangażowania w odnawialne źródła energii. 
 

 
 

 

Panele fotowoltaiczne są również stosowane w kalkulatorach czy lampach ogrodowych, które  

ozdabiają swoim światłem niejedną działkę. Dla osób, które wyruszają na rożnego rodzaju 

biwaki, wycieczki w góry dobrym wyjściem w przypadku rozładowanego telefonu lub innych 

gadżetów jest ładowarka solarna. Dzięki niej możemy w prosty sposób naładować urządzenia.  

 

Coraz częściej można się spotkać z wyżej wymienionymi przykładami wykorzystywania 

energii słonecznej, w ten sposób przyczyniamy się do ochrony środowiska,  

w którym żyjemy. 

 

 

 

 

 



Regionalna energia świetlna 

 

W naszych okolicach występują trzy farmy fotowoltaiczne. 

 

Jedna z nich, która pojawiła się na Roztoczu, znajduję się w Jezierni. Całkiem 

niedawno mięliśmy przyjemność porozmawiać z Panem Jackiem Sikorą, właścielem tej 

farmy, który odpowiedział nam na kilka nurtujących nas pytań. Pierwsze pytanie jakie padło, 

dotyczyło wpływu takich farm na środowisko. 

Pan Jacek z chęcią wytłumaczył nam, iż taki sposób uzyskiwania energii 

jest zupełnie neutralny dla środowiska, czyli nie działa negatywnie na ekosystem. 

Następnie zapytawszy o długość funkcjonowania takiej farmy fotowoltaicznej, 

właściciel obiektu wyjaśnił nam, że zużycie tych paneli wynosi 0,5 % rocznie, 

czyli bardzo niewiele. Wytrzymałość takich paneli szacuje się na około 30 lat. 

Polscy studenci jednak 

opracowują już nowe 

patenty, które mogą być  

o wiele bardziej 

korzystniejsze od farm 

fotowoltaicznych. 

Zapytaliśmy również  

o to czy energia trafia  

do indywidualnych 

klientów. 

Dowiedzieliśmy się, 

że energia z farmy jest 

sprzedawana do normalnej 

sieci energetycznej 

Oraz, że nie może ona 

trafiać do indywidualnych 

odbiorców. Obiekt 

znajdujący się w Jezierni 

mógłby zasilić około 300 

domów czyli jedną małą 

wioskę. 

Panu Jackowi Sikorze 

zadaliśmy jeszcze jedno 

pytanie, mianowicie czy energia zimą jest mniejsza niż latem.  

Właściciel wytłumaczył nam, że latem w 2015 roku energia pozyskana z farmy wynosiła 

 o 20%  więcej niż można było przepuścić, za to zimną słońca było bardzo mało więc energii 

było o wiele mniej. 

Jednak patrząc na wykresy całoroczne to suma energii z lata pokryła braki energii, którą 

uzyskano w zimie. Mogło być to spowodowane tym, że na tych terenach wcześniej 

znajdywało się wysypisko śmieci. 

 

Zaintrygował nas też nieprzyjemny pisk, który mogliśmy usłyszeć. Niestety nikogo 

nie spotkaliśmy w okolicach z kim moglibyśmy porozmawiać.   

Jednak ta farma fotowoltaiczna wywarła na nas dość duże wrażenie. Jej powierzchnia 

zajmowała około 3,5 h. Niestety nie mięliśmy sie jak dostać na ten obiekt, ponieważ był 

bardzo pilnie strzeżony przez kamery oraz ogrodzenie pod napięciem. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farma fotowoltaiczna w Cukrowni Wożuczyn 

 

 

 

 



Domowe wykorzystanie energii świetlnej 

 

Kolektory słoneczne są jednym z wielu źródeł energii, którą możemy odnawiać. 

Służy ona do zamieniania energii, która jest pobierana ze Słońca i przetwarzana w ciepło 

w różnej postaci, ciekłej lub gazowej. Od początku XX wieku możemy zaobserwować bardzo 

duży wzrost techniki, a co za tym idzie większą ilość budowanych solarów na naszych 

dachach, bądź też skupiskach specjalnie do tego stworzonych. Jest to bardzo dobre 

rozwiązanie dla naszej społeczności, ponieważ nie szkodzi ona ani zdrowiu, a tym bardziej 

naturze. Można je spotkać, tak jak wcześniej było wspominane, na różnego rodzaju 

elewacjach, które znajdują się niedaleko od nas, mianowicie w okolicach Tomaszowa 

Lubelskiego. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regionalna energia wodna

      Tego samego dnia odwiedziliśmy również elektrownię wodną, która znajduję się               

w Wierzbicy. Powstała ona 3 września 1993 i jest ona własnością spółki Astra z Machnowa 

Nowego. Zauważyliśmy, że jest ona usadowiona w pobliżu wielkich zbiorników wodnych      

na trasie rzeki Sołokiji. Wyposażona została w trzy turbiny śmigłowe, które mogą osiągnąć 

moc nawet do 67W. Napędzana jest ona przez napływ wody, która sięga nawet do ok. 3m.  

Korzystając z okazji zapytaliśmy mieszkańców pobliskich miejscowości czy są zadowoleni   

z funkcjonowania elektrowni wodnej. Pewna Pani z Wierzbicy, która chciała pozostać 

anonimowa, jednoznacznie wyraziła swoje niezadowolenie. Jak sama twierdzi, w pobliżu 

mieszkających obok rodzin, w piwnicach pojawiła się woda. Wspomniała również,                

że podczas obfitych opadów mieszkania zostają doszczętnie zalane, a poszkodowani mogą 

zapomnieć o odszkodowaniach. Powtarzała, że ceny prądu nie zmalały, mimo że mówiło się    

o tańszej energii.  

 

 

Spotkaliśmy również sołtysa Machnowa Nowego, Pana Jana Wójtowicza. Jego ocena 

instytucji była jednak neutralna. Zaprzeczył, że poziom wód diametralnie się podniósł.       

Gdy zapytaliśmy o ceny prądu, potwierdził brak zmian. Dodał również, że niższe ceny były 

możliwe tylko wtedy, gdyby kilka miesięcy przed przedłużeniem umowy, wypowiedziałoby 

się ją. Niestety mieszkańcy wsi nie wiedzieli o takiej możliwości. Podsumowując stwierdził, 

że elektrownia nie przyniosła znaczących korzyści.  

 



Regionalna energia wiatrowa 
Następnie odwiedziliśmy Rudę Wołoską, aby przeprowadzić wywiad z mieszkańcami          

na temat wpływu wiatraków na regionalny ekosystem. Na miejscu napotkaliśmy 

przesympatycznego Pana Jana, który z chęcią odpowiedział nam na kilka intrygujących pytań. 

Zapytawszy o możliwość występowania nieprzyjemnych dźwięków związanych                 

z  miejscowymi wiatrakami, odpowiedział, że jego mieszkanie znajduje się zbyt daleko żeby 

się o tym wypowiedzieć. Następne pytanie dotyczyło opinii na temat czerwonych 

sygnalizacji, które są na wiatrakach. Jednak mieszkaniec Rudy Wołoskiej wytłumaczył,     

że światła są dla niego neutralne i nie ma wobec nich żadnych zastrzeżeń, jednak obiło mu się 

o uszy, że innym mieszkańcom wsi przeszkadzają zakłócenia radiowe. Opowiedział nam 

również o tym ,że pięć  wiatraków znajduje się w Przeorsku, a siedem należy do gminy 

Tomaszów. Na naszej drodze napotkaliśmy Panią Krystynę, która pracowała w ogrodzie. 

Właścicielce działki ewidentnie nie podobał się krajobraz urozmaicony tymiż właśnie 

wiatrakami. Jej zdaniem urządzenie stoi stanowczo za blisko budynków mieszkalnych. 

Kobieta opowiedziała nam o swoich przypuszczeniach dotyczących negatywnego działania 

wiatraków na otoczenie i zdrowie człowieka.  Pani Krystyna usłyszała o pierwszej rzekomej 

wersji dotyczącej położenia obiektu w większej odległości od mieszkań, jednak projekt został 

zmieniony i odległość została zmniejszona. Pobliscy mieszkańcy na taki układ zgodzili się 

tylko ze względów finansowych.  

 

 

 

 



Zdrowa inwestycja 
Źródła, z których możemy czerpać surowce do produkcji energii, każdego dnia są 

coraz bardziej wyczerpywane. Codziennie wydobywa się tysiące litrów ropy naftowej, setki 

tysięcy ton węgla kamiennego czy brunatnego. Zostaje nam tylko szacować, na ile lat 

wystarczy nam tych materiałów, albo wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć  przykładać 

większą uwagę na odnawialne źródła energii, które przecież nas otaczają i tylko czekają, aż 

zaczniemy z nich korzystać na bardzo wysoką skale. Takie formy pozyskiwania energii to 

nieunikniona przyszłość, które trzeba rozwijać jak najszybciej, by w razie potrzeby były one 

jak najbardziej efektowne, a co najważniejsze bezpieczne. Kto wie, może dzięki rozwoju 

technologii w niedalekiej przyszłości będzie możliwy zakup samochodu na wodę. To my 

decydujemy w jakim świecie chcemy żyć.  

 

 

 

Zdjęcia wykorzystane w realizacji projektu są własnością autorów. Inspiracje do napisania tekstów pochodzą 

z własnych obserwacji otoczenia oraz dzięki licznym wywiadom z osobami zamieszkującymi pobliskie tereny. 

Logo, które widnieje na pierwszej stronie, zostało w całości wykonane dzięki inwencji twórczej jednaj z członkini 

grupy konkursowej. (Paint Tool Sai, Adobe Photoshop CC 2015). 
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