
iejasne interesy, mętna i często nielogic zna polttyka, niewi-
dzialru decydenci, szl7rrr informacyjny i niejedrrozrraczrry

cel - tak z perspekWwy zwylĄego człowieka, pracującego

obywatela i tzw. jednostki w społeczeństwie, wygląda szeroko Pojęt}
lobbing . A przecieżniemalz ekażda dziedzina życta i praktYcznlekaŻda
branża ma w ,,wyzszych sferach" swoich lobbystów, którzY aktYwnie

dztałają TLa Tzecz własnych priorytetów.
Według Wikipedii lobbing to y upro szczenLllJ ,,Tl)yTtJieranie wPłYwu

przez ,r.oiorych rzeczników interesów na władze Publiczne" . OczYwtŚcie

kłamstwem byłoby stwierdzenie, że wszyscy lobbyści to ludzie,ktÓrzY
za nic mują dóbro- spoŁeczne i tym samym ludzie, którzY mYŚlą jedYnie

o korzysciach dla siebie i podmiotów, z którymi bezpoŚrednio wsPÓł-

pracują. Ale tez, z drugiej strony, jeszcze większym kłamstwem było-

by st*ierdzeni e| ze wszyscy lobbyścy to \udzie, którzy najPierw łnYŚlą

o naszym dobrlJ, d dopiero poźntej zastanawtają się, jak to PogodziĆ ze

swoim biznesem.
Podkreśl*y raz jeszcze: swoich

lobbystów na różnych szczeblach
władzy - od samorządów, przez radę
ministrów, aż po rntędzynarodowe
resorty - mują prawie wszystkie sek-
tory zawodowe: media, bankowość
i finanse, eduk acja i szkolnictwo, sŁuż-

by mundurowe/ medycyna i farma-
ceutyka, sądownictwo i prawowda-
stwo, lotnictwo i mot oryzacja, handel
i usługi... - a to raptem wierzchołek
góry Iodowej. Tak są skonstruowane
podwaliny współczesnego systemu,
w którym wszyscy funkcjonujemy,
traczej nieprędko coś się w tej kwestii
zmieni - na dobre t na złe.

]eSjest programami dofinansowania, ale nie dość , ze dotacje ftzYczru: nie są

w stanió ru"pokoić potrzeb wszystkich chętnyctu to ponadto wielu z nas

zapornlrru, i",ą o.ró tak naprawdę zakarnuflowanymrodzajem pożycz-

ki. pozy czki, którą będziemy ptzezwiele lat spłac aĆ w rzeczonych wYzej

horrendalnych rachunk ach za o gtzewanle.
po drugie, promowanie i doto vanie węgla i gazu (rry nawet olrze-

wania elekirycŹnego) na skalę całej Polski stwarzapowaŻne ZagrozerL|e

w dziedzinie tzw. niezależności energetycznej, której zachowanie Po-
winno być jednym z najwyższych priorytetów kaŻdej zdroworozsąd-
kowej pótityt i krajowej - Ęm bardzte1, ze akurat u nas wcale nie ma

przymu.,r, 6y się w ten spos ób uzależniać od dostaw ener gti czY sYtuacji

w kopalniach.
I po ttzecte, prowad zorLa przez lobby energetyczre politYka i nar-

racja medialna w ramach proponowaneg o (czy raczej wmuszonego)

ptzezeń rozwlązania paradoksalnie prowad zt do zablokowania duŻo
skuteczniejszej recepĘ. Iak bowiem
powszechnie wiadomo, tzw - ustawy
antysmogowe/ poza ty-, ze rLarzucają
m.in. określone restrykcje emisji za-
rueczyszczeń do środowiska (w czyrn
oczywtście nie ma nic złego), próbują
przy okazji,,po cichu" zakazać stoso-
wania w celu ogrzewania domów...
drewna.

O ty* już prowadzona przez Io-
bby energeĘęzTLe wielomilionowa
kampania nie mówi, przez co nie-
wielu ma tego świadomość, ale jest

obiektywnym i niekwestionowanym
faktem, że gdyby choćby połowa spo-
łeczeństw a paltła drewnem, problem

r rduzęJ ruęyrEu^U LUD orY

zmleru-naooDle |rrazLe. _ _ 
smogu praktYcznie w ogóle bY nie

A w kontekście problemaĘki poruszonej w niniejszym ar_łku- występował. ocz},wiście lka od nikogo nie oczekuje, by cały wieczót

i^ !--^L^ -,-^--'.+1,:^ ,-i^A-iaA ło crrrnip mncne i ,^-nżn" iobbv, które sióazióe przy kominku i dotzucać co godzinę po kilka szczap, by rano

stąpić), gdyby nie ostatni krok, czyli podsunięcie recepty,

wylewa już od kilku zim,
,8*, $ szn*z*bić" ra l:t }"

Jeśti kogoś temat zaciekawił, rozwinięcie pojawi się w kolejnym

wydaniu,,Kroniki Miasta i Gminy Skała",
. Autor: Daniel |aśko
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