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energetyczne bezd

Profesor KrzysztofZmijewski
potrafi. Nalezy do grona nauczycieli akademickich, uczonych, ktorzy umiejq w sposob
zrozumialy
i przekonujqcy
przekazae
politykom,
decydentom, dziennikarzom
posiadanq wiedzft 0 zjawiskach
i procesach i 0 ich wplywie
na zycie obywateli.
Erudycja,
klarowny
styl,
odwaga a zarazem odpowiedzialnose
za slowo mocno
oddzialywujq
na Czytelnikow i ich postawy. Zbior felietonow i informacji zaprezentowanych przez Profesora w nowej ksiqzce wyjasnia wiele biezqcych problemow, dotyczqcych polskiej energetyki opartej
w 94% na spalaniu wftgla. Towarzyszy temu emisja gazow
cieplarnianych
negatywnie wplywajqcych na zmianft klimatu
i na srodowisko natural ne, a generalnie na calq gospodarkft.
Omawiane Sq tu konkretne problemy i niezbftdne kierunki
dzialania w dlugim przedziale czasu, niezbftdne dla zreformowania energetyki w plaszczyznie technicznej, organizacyjnej
i ekonomicznej,
uwarunkowania
i mozliwosci.
Wzrost zapotrzebowania
na energift i koniecznose ograniczenia emisji
C02, zgodnie z dyrektywq UE (ETS), poprawa efektywnosci
wykorzystania
energii wymagajq siftgniftcia po nowoczesne
technologie
(BAT), wykorzystanie
kogeneracji.
Wykorzystanie odnawialnych
zrodel energii (OZE), takich jak slOllce,
wiatr, woda, biomasa i inne, ktore umozliwiajq przyblizenie zrodel energii do uzytkownika,
a wiftc marsz w kierunku
rozproszonej
energetyki. Modernizacja
sieci przesylowych,
w tym takZe w ukladzie miftdzynarodowym.
Sporo uwagi poswiftcono
takZe kwestii handlu emisjami,
to tylko nicktorc z tematow. Profesor wnikliwic analizuje
tworzenie sift krajowego rynku cnergii i roli poszczcg{)lnych
uczestnik{)w tcgo rynku. Wszystkie tc dzialania majq do prowadzie do ograniczcnia emisji, utrzymania cen na racjonalnym
poziomic i zapewnicnia bezpieczellstwa cnergetycznego.
Tytul ksiqzki "Do i od rzeczy 0 energetyce" dobrze odzwierciedla tresci ksiqzki. Autor bowicm obala wiclc mitow i bh;dnych
poglqdow na kwcstic dotyczqCC rozwoju cnergetyki i wskazuje
sposoby racjonalnego do nich podejscia. Co moze mice znaCZqcy wplyw na programowane decyzje. Styl publikacji jak i okraszenie jej dowcipnym rysunkami Lcszka Bolcwskiego cZYlliq
jq jeszcze bardziej przYStftPllq. Profesor Krzysztof Zmijewski
ma argumellty i umie je wyartykulowae.
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