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Wstęp 

Debata klimatyczna odbyła się 15 stycznia 2013 roku w Giżycku w Internacie 

Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i  Agrobiznesu w Giżycku. Spotkanie zostało objęte 

patronatem Ministra Środowiska oraz Starosty Giżyckiego. Brało w nim udział osiemnaście 

osób, w tym przedstawiciele samorządów, rad gmin i powiatu, włącznie z Przewodniczącą 

Rady Powiatu, reprezentanci służby zdrowia, oświaty oraz lokalnych organizacji 

pozarządowych. Celem debaty było wypracowanie społecznych założeń do powiatowego 

programu niskowęglowego rozwoju. Otwarcia debaty dokonał Wicestarosta powiatu Wacław 

Strażewicz. Wprowadzenie do tematyki spotkania wygłosił ekspert z ramienia Związku 

Powiatów Polskich Grzegorz Kubalski.  

W pierwszej części debaty przedstawiona została prezentacja na temat przyczyn, 

skutków i sposobów przeciwdziałania oraz adaptacji do zmian klimatu w kontekście 

globalnym, europejskim, krajowym i lokalnym. Następnie uczestnicy debaty obejrzeli film pt. 

Tydzień z dobrym klimatem. Druga część debaty była prowadzona w formie warsztatowej, w 

której uczestnicy pracowali w dwóch grupach. Poniżej zostały przedstawione wyniki pracy 

warsztatowej uczestników debaty. 

 

1. Uwarunkowania dla rozwoju gospodarki regionu wynikające z kwestii zmian 

klimatycznych  

W pierwszej sesji warsztatowej zostały zidentyfikowane kluczowe uwarunkowania 

wynikające ze zmian klimatycznych, które mają znaczenie dla rozwoju gospodarki regionu. 

Wśród zjawisk mogących wpłynąć na rozwój społeczno-gospodarczy powiatu giżyckiego, ze 

względu na jego specyfikę, wymieniono wiele zmian, które mogą nastąpić w obszarze 

turystyki oraz rolnictwa.  

Wymienione uwarunkowania podzielono na pozytywne i negatywne. Wśród 

pozytywnych uwarunkowań odnotowano wzrost temperatury, który może spowodować 

wydłużenie sezonu turystycznego oraz obniżenie kosztów ogrzewania. Wzrost temperatury 

może ponadto podnieść atrakcyjność powiatu, stąd wzrośnie migracja na teren powiatu 

giżyckiego oraz pojawi się nowe osadnictwo. Dodatkowo, podniesienie się średniej 

temperatury powietrza docelowo może doprowadzić do zmiany rodzajów upraw, co może 

mieć korzystny  wpływ ze względu na pojawienie się możliwości upraw nowych gatunków, 

jak i negatywny ze względu na utratę upraw rodzimych. Zauważono też, że powyższe zmiany 

będą wymagały nakładów finansowych związanych z adaptacją do nich. Zmiany temperatury 
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doprowadzą także do zmian w faunie i florze, w tym mogą prowadzić do zakwitów wód, co 

jak podkreślono, jest zjawiskiem jednoznacznie negatywnym. 

Zmiany klimatu, zdaniem uczestników warsztatu, mogą doprowadzić do rozwoju 

nowych technologii budowlanych, wymuszonych zmieniającymi się warunkami. Mieszkańcy 

powiatu uznali, że wraz ze zmianami klimatu pojawi się zwiększone zainteresowanie 

instalacjami OZE w tym solarów oraz wiatraków. Ze względu na obecnych na sali 

przeciwników dużych farm wiatrowych, rozwój inwestycji w tym obszarze został przez część 

osób uznany za zjawisko negatywne. Należy jednak podkreślić zainteresowanie uczestników 

rozwijaniem małych instalacji, przy jednoczesnym odrzucaniu dużych farm wiatrowych, 

podobnie jak i innych dużych instalacji OZE, np. biogazowni. 

  

2. Propozycje i wizje gospodarki w powiecie w 2030 roku, biorąc pod uwagę zmiany 

klimatyczne  

Wypracowano kilka propozycji i wizji gospodarki w 2030 roku, w kierunku których 

powiat giżycki może się rozwijać w związku ze zmianami klimatu. Należy zaznaczyć, że 

część osób obecnych na sali nie zgadzała się z tezą o zachodzeniu zmian klimatu i 

antropogenicznym wpływie na klimat, niemniej przeciwnicy tej tezy uznawali, że konieczne 

jest zmniejszenie wpływu człowieka na środowisko, a zaproponowane zmiany służą 

rozwojowi człowieka oraz ochronie środowiska naturalnego i zapewniają rozwój powiatu. 

Wypracowane wizje poddano głosowaniu osiągając następujące wyniki: 

a) W zakresie energetyki i poprawy efektywności energetycznej: 

 propagowanie mikroenergetyki i małej energetyki (7 głosów); 

 „NIE” dla farm wiatrowych i dużych instalacji energetycznych (6 głosów); 

 budownictwo energooszczędne, budownictwo pasywne, termomodernizacja 

budynków (2 głosy), system wzmacniania finansowania inwestycji 

termomodernizacyjnych (1 głos) oraz wprowadzenie ograniczeń dla budowli 

nie-energooszczędnych; 

 modernizacja ciepłowni lokalnych i domowych, dostarczanie ciepła 

uzyskiwanego przez spalanie gazu; 

 wdrażanie systemu sieci inteligentnych smart grid (1 głos); 

 zmiana systemu grzewczego na ciepło pochodzące z odnawialnych zasobów (1 

głos); 
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 promocja i wsparcie dla eko-innowacji, wsparcie działających na terenie 

powiatu producentów małych wiatraków i biogazowni (2 głosy); 

 polityka planistyczna związana z OZE (1 głos); 

 system wsparcia finansowego ocieplania budynków oraz mikroinstalacji OZE 

w tym również pozyskiwanie funduszy unijnych dla mikroenergetyki; 

b) w zakresie ochrony walorów przyrodniczych powiatu: 

 zadrzewianie, rekultywacja, zalesianie nieużytków i pasów drogowych; 

 system wzmacniania inicjatyw związanych z zalesianiem nieużytków głównie 

poprzez instrumenty finansowe (1 głos); 

 ścisłe monitorowanie gospodarki leśnej związanie z zalesianiem oraz 

monitorowaniem wycinki lasów; 

 planowanie inwestycji w taki sposób, aby przy ich realizacji zostały zachowane 

walory krajobrazowe (5 głosów); 

c) w zakresie transportu: 

 modernizacja infrastruktury drogowej i kolejowej (1 głos) oraz usprawnienie 

transportu publicznego, zasilanego zamiast paliwami kopalnianymi, np. 

elektrycznie (1 głos); 

d) w zakresie gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej: 

 biodegradacja śmieci zamiast spalania odpadów (3 głosy); 

 wykorzystanie odpadów z wysypisk oraz ścieków do produkcji energii i 

artykułów oraz materiałów użytkowych (1 głos); 

 modernizacja wszystkich oczyszczalni ścieków (1 głos); 

e) w zakresie edukacji: 

 programy edukujące społeczeństwo, szkolnictwo skierowane na przygotowanie 

kadr dla usług w OZE (6 głosów); 

 edukacja w zakresie adaptacji do zachodzących zmian szczególnie w sferze: 

rolnictwa, budownictwa i turystyki (5 głosów); 

f) w zakresie usprawnień prawno-administracyjnych: 

 strategie zrównoważonego rozwoju, oraz odpowiednia polityka, a także 

poszukiwanie źródeł dofinansowania (3 głosy); 

 polepszenie ustawodawstwa krajowego; 

g) w zakresie wspierania rozwoju lokalnego uwzględniającego specyfikę regionu: 
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 zrównoważony rozwój turystyki oraz ochrona walorów przyrodniczych i 

krajobrazowych (1 głos); 

 zrównoważone rolnictwo, wspieranie rozwoju produktów lokalnych, sprzeciw 

wobec GMO; 

  promowanie i wspieranie przedsiębiorczości lokalnej, również poprzez 

instrumenty finansowe. Do tej pory dofinansowanie trafiało głównie do dużych 

firm, a powinno być kierowane do małych przedsiębiorców; 

 konsultacje, partycypacja społeczne, konieczne jest ulepszenie komunikacji 

społecznej (1 głos). 

 

W wyniku głosowania, uczestnicy obu grup warsztatowych zdecydowali, że 

najważniejsze dla powiatu giżyckiego są cele z zakresu edukacji: programy edukujące 

społeczeństwo, szkolnictwo skierowane na przygotowanie kadr dla usług w OZE (6 głosów) 

oraz edukacja w zakresie adaptacji do zachodzących zmian szczególnie w sferze: rolnictwa, 

budownictwa i turystyki (5 głosów). Szeroko pojęta edukacja uzyskała łącznie 11 głosów. 

Jednak edukacja taka sama w sobie nie stanowi wizji rozwoju gospodarki powiatu, jest jednak 

istotnym narzędziem do realizacji zamierzonych działań. Stąd uczestnicy debaty podjęli 

decyzję, aby jako wizję rozwoju powiatu wyznaczyć pomysł, który zdobył najwyższą ilość 

zaraz po edukacji tj.: propagowanie mikroenergetyki i małej energetyki (7 głosów) oraz 

wdrażanie systemu sieci inteligentnych smart grid (1 głos).  

 

3. Zasoby powiatu i instrumenty istotne dla osiągnięcia wybranej wizji 

W dalszej części spotkania uczestnicy warsztatu omówili zasoby i instrumenty 

konieczne do realizacji działań w zakresie rozwoju mikroenergetyki i systemu sieci 

inteligentnych. 

Zdaniem uczestników powyższa wizja powinna być realizowana przy współpracy 

stowarzyszeń, samorządów oraz lokalnych mieszkańców. Jedna z grup podkreślała 

konieczność utworzenia związku międzygminnego, który zrzeszałby gminy aktywnie 

uczestniczące w realizacji wizji współpracujące w tym zakresie z organizacjami 

pozarządowym. W tym ujęciu nie wskazano lidera, ale uznano, że w trakcie działań lider 

wyłoni się samoczynnie. Podkreślano również konieczność wniesienia koniecznych 

uregulowań do planowania przestrzennego, które ma stać się płaszczyzną do skutecznych 

działań w zakresie realizowania wizji rozwoju gospodarki powiatu. 
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Zaznaczono, że planowane działania mogą spotkać się z oporem ze strony dużych 

firm energetycznych, mających monopol na rynku.  

Niemniej realizacja wizji przyczyni się do uzyskania wielu pozytywnych skutków w 

tym do zapewnienia samowystarczalności energetycznej powiatu, przy jednoczesnym 

zapewnieniu ochrony środowiska, krajobrazu i przyrody oraz ochronie miru domowego
1
. 

Rozwój mikroenergetyki przyczyni się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i stworzenia 

nowych miejsc pracy. Ponadto wzrośnie zamożność mieszkańców, dzięki temu, że zyski będą 

trafiać bezpośrednio do nich oraz będą oni mniej płacili za energię. Spowoduje to wzrost 

zadowolenia mieszkańców powiatu, wzrost jakości ich życia, a także  podniesienie 

atrakcyjności regionu.  

Dużą korzyścią z rozwoju mikroenergetyki będzie fakt, że dzięki zaangażowaniu 

społeczeństwa będzie rozwijało się społeczeństwo obywatelskie oraz partycypujące w 

podejmowaniu ważnych decyzji rozwojowych. Zdaniem uczestników debaty rezultatem 

będzie również zaprzestanie rozwoju inwestycji z zakresu dużej energetyki wiatrowej i 

dużych biogazowni. 

Osiągnięcie planowanych rezultatów uczestnicy warsztatów uzależniają przede 

wszystkim od odpowiedniej edukacji społecznej i systemowej
2
, która pomoże przygotować 

społeczeństwo do realizowania wybranej wizji. Za warunek sine qua non rozwoju wizji 

uznano także lobbing na rzecz zmian w prawie, a szczególnie konieczność ustanowienia 

precyzyjnych regulacji prawnych w zakresie lokalizacji instalacji OZE. Realizacja wizji 

będzie wymagała odpowiednich instrumentów finansowych, opracowania strategii i 

programów wdrażania a także programów monitoringu. 

Zasoby, którymi powiat dysponuje i może wykorzystać je do realizacji wybranej wizji 

to: warunki naturalne, rolnictwo, technologie, doświadczenie, świadomość, lokalne firmy 

produkujące instalacje OZE, szkolnictwo tematyczne (zapewnione m.in. przez Zespół Szkół 

Kształtowania Środowiska i  Agrobiznesu w Giżycku) oraz zasoby ludzkie w tym osoby 

przygotowane i wykwalifikowane w tym kierunku, jak i osoby niewykwalifikowane (np. 

bezrobotni), które mogą zostać zaangażowane do realizacji wizji. 

Aby udało się zrealizować wizję konieczne są zmiany w prawodawstwie: przepisy w 

tym zakresie powinny być jasne i klarowne. Realizacja wizji uzależniona jest też od 

pozyskania źródeł finansowania przedsięwzięcia oraz zaangażowania wykwalifikowanych 

                                                 
1
 Przez „mir” uczestnicy debaty rozumieją ład, spokój, harmonię. 

2
 Edukacja społeczna i systemowa rozumiana była jako edukacja formalna i nieformalna. 
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kadr, w tym również osób, które będą mogły rozwijać technologie i przyczyniać się do 

wdrażania innowacyjnych rozwiązań.  

Debatę klimatyczną w Giżycku należy uznać za udaną. O jej powodzeniu 

zadecydowała przede wszystkim obecność zaangażowanych przedstawicieli administracji 

publicznej, w tym osób decyzyjnych z powiatu oraz organizacji pozarządowych. Należy 

podkreślić, że Wicestarosta był cały czas obecny na sali i aktywnie zaangażowany w pracę 

warsztatową. Uczestnicy debaty byli osobami o wysokich kompetencjach, dużym 

zaangażowaniu i doświadczeniu praktycznym, o czym może świadczyć duża ilość pomysłów 

na rozwój gospodarki powiatu. Podczas refleksji końcowych, większość uczestników debaty 

dostrzegła potrzebę organizowania dyskusji o przyszłości regionu na poziomie gmin i 

aktywnego zaangażowania przedstawicieli władz gminnych w tego typu spotkaniach. 

Podkreślano ponadto rolę spotkania jako platformy do dalszej wspólnej dyskusji o rozwoju 

powiatu. 
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Co po debacie? 

W ramach projektu „Dobry klimat dla powiatów” w jednym powiecie uczestniczącym 

w projekcie społeczne założenia wypracowane podczas debaty zostaną rozwinięte w 

pełnoprawny Program Niskowęglowego Rozwoju na koszt projektu. Wybór powiatu zostanie 

ogłoszony do końca 2013 roku podczas regionalnych konferencji klimatycznych projektu 

organizowanych przez Związek Powiatów Polskich. Preferowany będzie wybór powiatu, 

który podpisał deklarację „Dobry klimat dla powiatów”. 

http://www.chronmyklimat.pl/theme/UploadFiles/File/DOKLIP/Deklaracja_red.pdf  

Program zostanie opracowany przez zespół ekspercki projektu wraz z udziałem 

społecznym mieszkańców powiatu w latach 2014-15. W ramach opracowywania programu 

zidentyfikowane zostaną projekty, które mogą być przedłożone do finansowania ze środków 

Unii Europejskiej w perspektywie finansowej do roku 2020.  

Wybranym uczestnikom debat, którzy wyróżnili się wsparciem społecznych założeń 

programu niskowęglowego rozwoju w swoim powiecie, a także aktywnie włączyli się w 

społeczność internetową Lokalnych Inicjatorów Społeczeństwa Obywatelskiego, zostanie 

zaoferowana możliwość bezpłatnego wyjazdu studyjnego do Kornwalii – pierwszego 

niskowęglowego regionu w Wielkiej Brytanii. [http://www.chronmyklimat.pl/doklip/10700-

droga_ku_niskoemisyjnosci___przyklad_z_kornwalii]  

W społeczności internetowej Lokalnych Inicjatorów Społeczeństwa Obywatelskiego 

można wymienić się doświadczeniami z osobami, które na co dzień w swoim powiecie 

aktywnie zajmują się problematyką zmian klimatu, a także uzyskać wsparcie od ekspertów 

projektu „Dobry klimat dla powiatów”. Społeczność internetowa znajduje się pod adresem: 

http://liso.chronmyklimat.pl 
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