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Brenna musi myśleć o ekologii
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Na wczorajszej (24.02) sesji Rady Gminy Brenna radni podjęli uchwałę w sprawie "planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brenna na lata 20202035". Pod tą dość enigmatyczną i barokową nazwą kryje się projekt, w którym zawarta jest
ciekawa propozycja ekologicznego rozwoju miejscowości.
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Dokument ten ma tę zaletę, że zawiera około 1,5-stronicowe "Streszczenie w języku niespecjalistycznym". Pozostała
jego część, ponad 70-stronicowa, zawiera już bardzo szczegółowe i techniczne wytyczne. Całość dostępna jest tutaj LINK.
Ze wspomnianego streszczenia możemy się dowiedzieć, że do 2035 roku liczba mieszkańców gminy Brenna może się
zwiększyć nawet o 10%. - W latach 2008-2018 liczba ludności wzrosła o 6,8% (712 osób), co było spowodowane w
głównej mierze dodatnim saldem migracji. [...] Zgodnie z prognozą do 2030 roku, wciąż zdecydowanie
najwięcej przybywać będzie osób w wieku poprodukcyjnym, jednak w większym stopniu niż obecnie
zacznie rosnąć liczba osób w wieku przedprodukcyjnym - czytamy w tekście.
Prognozy i dane demograficzne mają oczywiście przełożenie na sytuację energetyczną miejscowości. Obecnie
najwięcej prądu zużywa się w domach i mieszkaniach prywatnych (ponad 72%), a drugie w kolejności są firmy i
punkty usługowe (26%). Jeśli weźmiemy pod uwagę przewidywania dotyczące zwiększenia liczby ludności i rozwoju

przedsiębiorczości, do 2035 roku wzrośnie zapotrzebowanie na prąd (o 22%) i gaz ziemny (o 21%).
Raport zawiera także informacje na temat problemów ze smogiem w gminie Brenna. - Głównym problemem z
zakresu emisji zanieczyszczeń do atmosfery ze źródeł zlokalizowanych w gminie jest "niska emisja" z
palenisk przydomowych - czytamy. Co więcej, na terenie grodu nad Brennicą nie ma ani jednej stacji pomiaru
czystości powietrza.
Jakie zatem rozwiązania ma podjąć gmina, aby być bardziej "eko"? Wśród propozycji zadań znajdujemy promocję
ekologicznych nośników energii, popularyzowanie działań ograniczenia zużycia energii wśród mieszkańców,
termomodernizację budynków miejskich, czy modernizację oświetlenia ulicznego.
Warto również przywołać pytanie radnego Zdzisława Gawlasa, który na wczorajszej sesji zapytał wójta o metodę
zakupu energii elektrycznej od spółki Tauron. - W ramach Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej
podjęliśmy uchwały, aby stworzyć grupę zakupową w obszarze gmin Śląska Cieszyńskiego, powiatu
cieszyńskiego. Ta grupa została rozszerzona także o gminę Godów, gminę Jastrzębie Zdrój i gminę
Łękawica. Wspólnie dokonujemy zakupu wolumenu energii dla całego tego obszaru. Dzięki temu udaje się
wynegocjować w ramach przetargu korzystną cenę - mówił wójt Jerzy Pilch.
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