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2- Poziom sąsiedztwa

Podczas kryzysu energetycznego, 
więzi społeczne będą bardzo cenne 
dla każdego, zwłaszcza ze 

względu na bezpieczeństwo. 

Sąsiedzi mogą wiele zyskać,

jeśli się nawzajem poznają. 

Każdy może zyskać, jeśli 
zaangażuje się w sąsiedzkie 
aktywności, takie jak: wspólne 
uprawianie sportów, dbanie 
o wygląd i bezpieczeństwo 

okolicy, przynależność do grup 
zajmujących się wydajnością 
energetyczną.



2- Poziom sąsiedztwa

Aby przygotować się do spadku wydobycia ropy, 
musimy całkowicie odwrócić proces globalizacji, 
zanim kryzys naftowy sam to na nas wymusi.
– A zrobi to, jeśli nie zaczniemy działać!

Dla przeciętnego człowieka, takiego jak Ty czy ja, 
najłatwiej jest zacząć na poziomie lokalnym. 
Oznacza to bardziej lokalne życie, poprzez 
częstsze chodzenie pieszo oraz kupowanie 
lokalnie wyprodukowanych dóbr i usług. 

Należy wspierać restauracje z lokalną 
żywnością, blisko położonych księgarni, 
sklepów z narzędziami, spożywczych, 
odzieżowych, itp..

To sprawi, że nasze pieniądze pozostaną w 
okolicy, tym samym zwiększając 
zatrudnienie, co umocni lokalną gospodarkę
i zredukuje przestępczość.



2- Poziom sąsiedztwa

Czy istnieje lepszy sposób na wzmocnienie lokalnej 
gospodarki, niż prowadzenie lokalnego systemu handlu 
i wymiany (Local Exchange Trading Systems - LETS)?

By dowiedzieć się więcej, przeczytaj: “Short Circuit” 
Richarda Douthwaite’a, dostępne bezpłatnie w 
Internecie.



2- Poziom sąsiedztwa

Załóż 

zorganizowane 
ogródki

miejskie!

Oto układ, dzięki któremu, 
niezagospodarowana przestrzeń miejska 

jest podzielona na małe działki, które 
mieszkańcy mogą wynająć, by uprawiać 

tam swoje ogródki i zwiększyć tym 
samym lokalne zasoby żywności.



2- Poziom sąsiedztwa

Załóż lub dołącz do Spółdzielni Żywności Ekologicznej

 Dzięki temu nie tylko ośmielisz 
innych lokalnych producentów 
żywności,

ALE TAKŻE

 Zadbasz o środowisko i wzmocnisz 
zdrowie swoje i innych



2- Poziom sąsiedztwa

Dogadaj się z sąsiadami 
i zbudujcie osiedle 
domów pasywnych lub 
energooszczędnych.

 Może ono przybrać 
formę mieszkań 
własnościowych 
lub komunalnych.



2- Poziom sąsiedztwa

Osiedle takie powinno zawierać:

Kolumnę paneli fotowoltaicznych do produkcji 
elektryczności 

System paneli słonecznych do ogrzewania wody

Sklep z żywnością z lokalnej spółdzielni

Miejsce na ogródki spółdzielcze

Miejsce spotkań mieszkańców

Przydomową oczyszczalnię

Wysoko wydajną izolację

Miejsce na grille i pikniki

Dobre zabezpieczenia

Boiska i place zabaw

Dużą ilość drzew

Przedszkole



3- Poziom miasta

To tutaj podejmowane 
są decyzje, więc lepiej 
się tym zainteresować:

Uczestnicz w spotkaniach 
Rady Miasta

Poznaj decydentów

Spotykaj się z radnymi

Działaj w komisjach
Ratusz w Toronto



3- Poziom miasta

Istnieje wiele rzeczy, które miasta robią źle, tak więc 
mamy mnóstwo szans, by spróbować je naprawić:

Oto ciężko pracujący, pełni dobrych chęci, ludzie zarządzający 
Ottawą w oparciu o założenie, że ropa nigdy się nie skończy. Każde 

kanadyjskie miasto jest zarządzane w ten sposób.



3- Poziom miasta

Władze miejskie wolą poszerzać drogi, zamiast 
rozwijać transport publiczny, budować chodniki 

czy ścieżki rowerowe:

Wszystkie kanadyjskie 
miasta są uzależnione 
od niekończącego się 

wzrostu. Wciąż jeszcze nie 
dotarło do nas, że Matka 
Natura położy temu kres 
w wyznaczonym przez 

siebie czasie.



3- Poziom miasta

My, obywatele, musimy potępić ten 
krótkowzroczny sposób 

zarządzania 
i wymagać od władz, 

by przystosowały miasta do 
chodzenia pieszo, jeżdżenia 

komunikacją miejską, a nie, by 
uzależniały transport od 

samochodów.



3- Poziom miasta

Usprawnienie 
publicznego 
transportu.

Dlaczego by 
nie powrócić do 

używania starych, 
dobrych tramwajów?  
Byłby to najbardziej 

efektywny sposób na 
wykorzystanie energii 
wiatrowej dla potrzeb 

transportu.



3- Poziom miasta

Zachęcanie do jazdy na rowerze.

Stworzenie nowych ścieżek rowerowych.



3- Poziom miasta

Zachęcanie do jazdy na rowerze.

Wydzielenie na ulicy pasów dla rowerzystów.



3- Poziom miasta

Władze miast są przychylne 
budowaniu dużych centrów 
handlowych, wypierając tym samym 
drobny handel:

Nasze miasta systematycznie 
zabijają małe sklepy i usługi, 
zgadzając się na budowę 
międzynarodowych molochów. 

Dochód z centrów handlowych 
nie zasila lokalnej gospodarki, 
ale wpływa na konta ogromnych 

zagranicznych koncernów.

Należy całkowicie odwrócić ten szkodliwy trend.



3- Poziom miasta

Rządzący tak zaprojektowali przedmieścia, 
że nawet do najbliższego sklepu,

trzeba jeździć samochodem.

Na przedmieściach nie można po prostu pójść pieszo do pracy, 
szkoły, teatru, kina, restauracji, biblioteki, sklepu, kościoła, 

urzędu miasta, apteki, szpitala, straży pożarnej czy na posterunek 
policji, stadion, uczelnię.



3- Poziom miasta

Samorządy oddaliły miejsca pracy od dzielnic 
mieszkalnych.

Nie pomyślały o tym, 
jak ludzie będą się 

przemieszczać 
pomiędzy nimi, 

gdy zacznie 
brakować ropy.

Na deptaku Sparks Street w Ottawie 
przestrzeń biurowa jest przemieszana z usługową, 

ale nie ma tam miejsca na mieszkania.



3- Poziom miasta

U progu kryzysu 
energetycznego, 

powinniśmy zadbać 
o przemieszanie stref 
miejskich o różnym 

sposobie użytkowania.



3- Poziom miasta

Miasta powinny masowo 
inwestować w zmiany, czyniące 
je bardziej dostępnymi dla ruchu 
pieszego.



3- Poziom miasta
Miasta wciąż budują drapacze chmur –

wyższe niż kiedykolwiek

Pod koniec XX wieku w Paryżu została 
wybudowana ogromna liczba 
apartamentowców. Żaden z nich nie miał 
więcej niż 7 pięter. Tak więc, żaden 
z nich nie potrzebował windy. Widać, 
ludzie doszli do wniosku, że 7 pięter to, 
dla przeciętnego mieszkańca, maksymalna 
ilość schodów, które może pokonać, by 
dostać się do swojego mieszkania z torbą 
zakupów. 

U zmierzchu ery benzyny, wciąż 
przesłaniamy niebo coraz nowszymi 
drapaczami chmur. Mając na uwadze 
niepewność, co do tego, czy będziemy 
w stanie zasilać windy, czy nie mądrzej 

byłoby ograniczyć wysokość budynków?



Musimy ustanowić etykę konsumpcji.

Na początek, moglibyśmy 
powrócić do zamykania sklepów 
w niedzielę.

Podczas gdy zwyczaj ten istniał 
ze względów religijnych, 
moglibyśmy odświeżyć go na 
gruncie ekologicznym.  
Umiejętność radzenia sobie bez 
zakupów, chociaż raz w 
tygodniu, mogłaby pomóc 
w stworzeniu zdrowej, 
ekologicznej mentalności…



…z korzyściami płynącymi z odkrywania 
na nowo radości czasu spędzanego z rodziną 

i bardziej społecznego życia!



3- Poziom miasta

Miasta starają się omijać drażliwy 
temat usuwania śmieci:

Konsumujemy zasoby szybciej niż kiedykolwiek.  
Chińczycy dołączyli do nas i kupują teraz 10 mln 
lodówek i 7 mln samochodów rocznie. 

Musimy zdać sobie sprawę z tego, że ŻADEN
poziom wydobycia surowców nie jest 
zrównoważony, gdyż prędzej czy później i tak 
wszystko zostanie wydobyte. Jedyną sensowną 
drogą konsumowania dóbr i utrzymania naszej 
cywilizacji jest recykling 
na najwyższym możliwym poziomie.

W Kanadzie nadal produkuje się więcej śmieci, 
niż w latach 80-tych, pomimo [pozbawionych 
entuzjazmu] wysiłków włożonych w recykling. 



3- Poziom miasta

Naszym celem 
powinien być recykling 

lub odzysk  100% 
wydobytych zasobów.



3- Poziom miasta

Miasta powinny rozpocząć „naprawianie” 
przedmieść poprzez:

 Łączenie różnych części przedmieść chodnikami
 Budowanie kładek dla pieszych
 Ograniczenie budowania nowych dróg
 Wydzielenie pasów tylko dla autobusów
 Połączenie dzielnic usługowych z mieszkalnymi
 Zachęcanie do pracy blisko domu



3- Poziom miasta
Miasta powinny ustanowić absolutny i 

natychmiastowy zakaz budowy nowych domów:

W międzyczasie samorządy powinny połączyć siły i 
naciskać na władze krajowe, by robiły to, co 
powinny (w następnej części prezentacji).



Kliknij tutaj, 
aby wybrać rozdział

Większość tego, co robią samorządy, 
jest zależne od decyzji zapadających 

na szczeblu krajowym. Dlatego tak ważne jest aby 
rząd podejmował właściwe działania. 

Więcej w Rozdziale 9C.

http://www.peakoilandhumanity.com/chapter_choice.htm
http://www.peakoilandhumanity.com/chapter_choice.htm

