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Jak do tąd ta kich gos po darstw
w Pol sce jest nie wie le, ja ko że wię k-
szość z nas uwa ża ży cie w zgo dzie ze
śro do wi skiem za do dat ko wy kło pot
i nie po trzeb ną stra tę cza su. Nie wie lu
de cy du je się na zwy kłą se gre ga cję
śmie ci, a co do pie ro na za in we sto wa -
nie we włas ne źró dła ener gii. Jed nak
świa do mość eko lo gicz na Po la ków z ro -
ku na rok wzra sta i co raz wię cej ro dzin
za o pa tru je się w ba te rie sło necz ne lub
w in ny spo sób sta ra się chro nić swo je
oto cze nie. Po dej ście eko lo gicz ne po -
wo li sta je się mo dą, dla te go wie le gos -
po darstw ży ją cych z agro tu ry sty ki re -
kla mu je się ja ko przy jaz ne śro do wi -
sku i za bie ga o uzy ska nie cer ty fi ka tu
eko lo gicz ne go. Zwłasz cza że ko rzy -
sta nie z włas nych źró deł ener gii jest
bar dzo op ła cal ne i w dłuż szej per spek-
 ty wie poz wa la spo ro za osz czę dzić.

Wo da grza na słoń cem
Eko lo gicz ne gos po dar stwo po win-

 no za o pa try wać się w ciep łą wo dę bez
ko rzy sta nia z pie ców ga zo wych czy
opa ło wych. Są na to co naj mniej dwa
spo so by: in sta la cja ko lek to rów sło -
necz nych lub pom py ciep ła.

Ko lek to ry so lar ne spraw dza ją się
na te re nach na sło necz nio nych. Naj -
czę ściej mon tu je się je na da chach, ale
moż na rów nież po sta wić w ogro dzie,
je że li dys po nu je my du żą po wierz -
chnią z da la od drzew i przed mio tów
rzu ca ją cych cień.

– W sło necz ne dni ko lek tor na grze-
 wa się do tem pe ra tu ry 60-70 stop ni
Cel sju sza – mó wi Ra do sław Ga wlik,
by ły wi ce mi ni ster ochro ny śro do wi -
ska i zwo len nik eko lo gicz ne go sty lu
ży cia. – To wy star czy, by ca łe gos po -
dar stwo za o pa trzyć w ciep łą wo dę.

Koszt za mon to wa nia ko lek to rów
zwra ca się, dzię ki osz częd no ściom na
ra chun kach za gaz lub in ne ma te ria -
ły opa ło we. Ce na ze sta wu so lar ne go
za wie ra ją ce go wszyst kie ele men ty in -
sta la cji wa ha się od 6 do 10 ty się cy zło-
 tych. Do ogrza nia wo dy dla kil ku o so -
bo wej ro dzi ny po trzeb ne są dwa lub
trzy ta kie ze sta wy.

– Na sze trzy ko lek to ry ku pi liś my
ja kieś sześć lat te mu. Kosz to wa ły 15
ty się cy zło tych, ale my ślę, że przez ten
czas osz czę dzi liś my znacz nie wię cej
pie nię dzy – mó wi Bo gu mi ła Rath s-
mann z miej sco wo ści Przy łęk na Dol-
 nym Ślą sku. – Kie dy świe ci słoń ce, wo -
da tak się na grze wa, że pa rzy dło nie.
Jed nak w zi mie ko lek to ry się nie
spraw dza ją i mu si my włą czać cen tral -
ne ogrze wa nie.

Ko lek to ry ma ją właś nie tę wa dę,
że są uży tecz ne je dy nie gdy świe ci
słoń ce. W zi mie oraz w po chmur ne
dni du żo le piej spraw dza się pom pa
ciepl na, któ ra mo że ko rzy stać z jed -
ne go z trzech źró deł ciep ła: po wie trza,
grun tu lub wód grun to wych. Dzię ki
za si la niu ener gią elek trycz ną pom pa
nie jest za leż na od wa run ków atmo s-
 fe rycz nych. Jej wa dą jest jed nak wy -
so ka ce na in sta la cji – od 20 do po nad
40 tys. zło tych. 

Prąd włas nej pro duk cji
Słoń ce moż na wy ko rzy stać rów nież

ja ko źró dło ener gii elek trycz nej. Wtym
ce lu na da chu bu dyn ku mon tu je się ba -
te rie sło necz ne zbu do wa ne z ogniw fo -
to wol ta nicz nych. Po dob ne ogni wa po -
wszech nie sto su je się w kal ku la to rach,
ze gar kach, a osta t nio tak że w sa mo -
cho dach z na pę dem hy bry do wym. 

– Ich za sto so wa nie poz wa la na wy -
two rze nie wię kszej ilo ści ener gii, niż
jej po trze bu je jed no gos po dar stwo do -
mo we – mó wi Ga wlik. – Ogni wa fo to -
wol ta nicz ne są już po wszech nie uży-
 wa ne do pro duk cji ener gii w ca łej Eu -
ro pie Za chod niej. W Niem czech ist-

 nie je gmi na, w któ rej prąd wy twa rza -
ny jest wy łącz nie tym spo so bem.
Miesz kań cy uzy sku ją na wet 40-pro -
cen to we nad wyż ki ener gii, któ re sprze -
da ją in nym gmi nom. 

W Pol sce na dal nie wie le gos po -
darstw ko rzy sta z te go dar mo we go
źró dła ener gii, mi mo że ce na ba te rii
sło necz nych jest nie zbyt wy so ka. Za
je den mo duł fo to wol ta nicz ny (oko ło
1,5 na 0,5 me tra) za pła ci my od ty sią -
ca do 2,5 tys. zło tych.

Kło pot li we ście ki
Jak wy ka zu ją ba da nia, prze cięt ny

Po lak zu ży wa w cią gu do by od 100 do
200 li trów wo dy. To du żo wię cej niż
w rze czy wi sto ści po trze bu je my. Win -
ne są nie szczel ne kra ny, ale prze de
wszyst kim brak świa do mo ści eko lo -
gicz nej. Dla te go pod sta wo wym obo -
wiąz kiem każ de go eko lo gicz ne go gos -
po dar stwa jest osz czę dza nie wo dy.
Ale co zro bić z już wy pro du ko wa ny -
mi ście ka mi?

Co raz wię cej do mów za kła da włas -
ne ma łe oczysz czal nie ście ków, w któ -
rych nie czy sto ści uty li zo wa ne są za
po mo cą pro stych, na tu ral nych me tod.

– Ta kie oczysz czal nie wy ko rzy stu -
ją naj czę ściej sy stem ko rze nio wy ro -
ślin – wy jaś nia Ga wlik. – Za nie czysz -
cze nia tra fia ją do spe cjal nych zbior -
ni ków, a na stęp nie są prze są cza ne
przez ko rze nie trzci ny lub in nych ro -
ślin wod nych.

Przy do mo we oczysz czal nie spraw -
dza ją się zwłasz cza na te re nach gó rzy -
stych, gdzie, dzię ki na tu ral nym spad-
 kom te re nu, pom po wa nie za nie czysz -
czeń jest zby tecz ne. 

– Ukształ to wa nie te re nu w na szej
wsi sprzy ja ta kim roz wią za niom, ja ko
że do od pro wa dza nia ście ków nie po -
trze bu je my żad nych do dat ko wych
urzą dzeń. Wy star czy si ła gra wi ta cji
– wy jaś nia Ka ta rzy na Gra bań, wła ści-
 ciel ka gos po dar stwa agro tu ry stycz -
ne go „Dom pod słoń cem” w Ja now cu.
– Ta ki spo sób uty li za cji jest nie tyl ko
eko lo gicz ny, ale też op ła cal ny fi nan -
so wo, dla te go już wkrót ce po dob ne
oczysz czal nie po wsta ną w 13 ko lej nych
gos po dar stwach w na szej oko li cy.

Co zro bić z od pa da mi?
Nie mo że my rów nież za po mi nać

o se gre ga cji śmie ci. Nie da się cał ko -

wi cie zre du ko wać ilo ści wy rzu ca nych
od pa dów, ja ko że w dzi siej szych cza-
 sach pra wie wszyst ko pa ko wa ne jest
w pla stik lub z nie go wy twa rza ne. Trze-
 ba nato miast dbać o to, aby od dzie lić
od pa dy, któ re nie mo gą zo stać po wtór -
nie wy ko rzy sta ne od tych, któ re pod-
 da je się re cy klin go wi. Wszel kie obier-
 ki i czę ści ro ślin po win ny tra fić na kom-
 post. 

– Po waż nym błę dem tych, któ rzy
sta ra ją się dbać o śro do wi sko na tu -
ral ne, jest pa le nie od pa dów – ostrze -
ga Ga wlik. – Wie le nie win nie wy glą -
da ją cych pro duk tów za wie ra bo wiem
chlor i tok sy ny, któ re przy spa la niu
tra fia ją do atmo s fe ry. Co z te go, że
oczysz cza my zie mię ze śmie ci, sko ro
rów no cześ nie za nie czysz cza my po -
wie trze.

Eko lo gicz nie 
od fun da men tów 
aż po dach

Dba łość o śro do wi sko na tu ral ne
co raz czę ściej wy kra cza po za utar te
sche ma ty po stę po wa nia, a sta je się
sty lem ży cia. Eko lo gicz ne gos po dar -
stwa pro du ku ją ce ener gię i ciep ło na
włas ne po trze by po wo li sta ją się po p-
u lar ne rów nież w Pol sce. W na szym
kra ju po ja wi ły się też pier wsze do my
bu do wa ne z na tu ral nych, przy jaz nych
dla śro do wi ska ma te ria łów. Naj czę -
ściej w tym ce lu wy ko rzy sty wa ne są
drew nia ne ba le i gli na. 

– Sam miesz kam w ta kim gli nia -
nym do mu i bar dzo so bie go chwa lę
– mó wi Ga wlik. – Ma te riał jest ta ni
i zdro wy, a przy tym od por ny na zja -
wi ska atmo s fe rycz ne. W le cie w do -
mu pa nu je przy jem ny chłód, po nie -
waż gli na sta no wi świet ną izo la cję.

Wciąż nato miast ma ło po wsta je
tzw. do mów pa syw nych, któ re dzię ki
od po wied nim ma te ria łom i roz pla -
no wa niu po miesz czeń po trze bu ją ma -
ło ener gii do ogrza nia. 1

AGA TA DO MIŃ SKA

Do my, któ re nie za nie czysz cza ją
Osz czę dza nie wo dy i se gre ga cja od pa dów to nie je dy ne spo so by na ochro nę śro do wi ska na tu ral ne go.
Praw dzi wie eko lo gicz ny dom po wi nien być sa mo wy star czal ny pod wzglę dem za o pa trze nia w ener gię
oraz nie mo że w ża den spo sób in ge ro wać w oto cze nie 

AR TY KUŁ DO TO WA NY
PRZEZ WO JE WÓDZ KI
FUN DUSZ OCHRO NY

ŚRO DO WI SKA
IGOS PO DAR KI WOD NEJ

WE WROC ŁA WIU

Z technologii przyjaznych środowisku
od kilku lat korzystają m.in. schroniska
Strzecha Akademicka i Samotnia
w Karpaczu. Ze względu na ich 
lokalizację na terenie Karkonoskiego
Parku Narodowego ich właściciel
– firma Sudeckie Hotele i Schroniska
PTTK – stara się, by obiekty korzystały
z odnawialnych źródeł energii i
w minimalnym stopniu ingerowały
w środowisko naturalne. O swoich
doświadczeniach z wprowadzaniem
ekologicznych innowacji opowiada
Krystian Mizera, asystent prezesa spółki
SHiS PTTK:
– Zarówno Strzecha Akademicka, jak
i Samotnia korzystają obecnie
z nowych, ekologicznych systemów
grzewczych, choć w tym drugim 
schronisku zmiany zostały wprowadzone
dopiero w zeszłym roku. Całkowicie
zrezygnowaliśmy z tradycyjnego 
ogrzewania. Woda i pomieszczenia są
ogrzewane za pomocą tzw. systemu
skojarzonego, na który składają się

kolektory słoneczne oraz piece do
spalania biomasy. Jako że kolektory są
źródłem niestabilnym, bo ich działanie
jest zależne od ilości docierającego do
nich ciepła słonecznego, wiodącą rolę
w tym systemie odgrywają kotły 
biomasowe, w których palimy
drewnem. Kolektory włączają się
automatycznie w słoneczne dni, 
dlatego oba elementy systemu 
aktywnie uczestniczą w produkcji
energii. Jej nadmiar jest kumulowany
w tzw. buforach i wykorzystywany,
kiedy pojawia się taka potrzeba.
Jeszcze do niedawna odpady 
powstające w procesie spalania 
były utylizowane na terenie parku.
Teraz razem z innymi, wstępnie 
posegregowanymi śmieciami są
wywożone na wysypiska poza jego
granicami. Od czterech lat w Strzesze
Akademickiej, a od roku w Samotni 
nie gromadzimy żadnych odpadów. 
Korzystamy również z własnych
oczyszczalni ścieków. Na terenie parku

znajdują się cztery, w tym dwie we
wspomnianych schroniskach. 
Zastosowano w nich skomplikowaną
technologię, ale ogólnie można
powiedzieć, że ścieki najpierw są 
poddawane oczyszczaniu 
mechanicznemu, a następnie 
biologicznemu pod wpływem 
działania bakterii. Oczyszczone ścieki
trafiają do kolektora, a następnie są
zrzucane w okolicy Koziego Mostku. 
Czy taki system przynosi 
oszczędności? Na pewno pozwala
zmniejszyć zużycie energii i koszty 
jej uzyskania, ale sama wymiana 
tradycyjnych systemów produkcji
ciepła na nowe też sporo kosztuje. 
Taka inwestycja nie zwróci się w ciągu
najbliższych 20 lat.  Ale nie zrobiliśmy
tego dla zysków. Priorytetem była
ekologia. Kilka lat temu oba schroniska
zostały objęte specjalnym programem,
który miał na celu zmniejszenie ich 
oddziaływania na otoczenie. 
Należy pamiętać, że oba leżą 
na terenie parku narodowego. 
To zobowiązuje. 

Te schro ni ska nie szko dzą gó rom 

Kolektory słoneczne montuje się zwykle na dachach, ale można również postawić w ogrodzie. Sprawdzają się do ogrzewania
wody użytkowej
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Leżące na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego schronisko Strzecha
Akademicka zostało tak zmodernizowane, by jak najmniej szkodziło środowisku

M
IE

C
Z
Y
S

Ł
A
W

 M
IC

H
A
L
A
K


