OZE na PowiÊlu
Rozmowa z Marcinem Dudà, prezesem PowiÊlaƒskiej
Regionalnej Agencji Zarzàdzania Energià w Kwidzynie
– Panie Prezesie, jak wyglàda
na PowiÊlu wykorzystywanie odnawialnych êróde∏ energii czyli
OZE?
– Na bezpoÊrednim obszarze
dzia∏ania agencji sytuacja wykorzystania OZE wyglàda bardzo
ro˝nie. Najwi´kszy udzia∏ odnawialnych êróde∏ energii – prawie 30% – wyst´puje na terenie
Powiatu Kwidzyƒskiego i to
g∏ównie dzi´ki zainstalowanym
na terenie International Kwidzyn,
kot∏ów. W powiecie sztumskim
udzia∏ ten wynosi ok. 10 % – tutaj dominujà du˝e farmy wiatrowe oraz lokalne kot∏ownie
na s∏om´. W obecnej chwili najni˝szy poziom OZE jest w Powiecie Malborskim – niespe∏na 0,5%
ale trwajà tam intensywne prace
nad budowà energetyki wiatrowej.
– Czy OZE sà szansà dla mieszkaƒców wsi regionu PowiÊla?
– Struktura rolnictwa ukierunkowanego na produkcj´ ˝ywnoÊci,
du˝a iloÊç terenów chronionych,
bardzo du˝e uzale˝nienie od paliw i specyfika sieci elektroenergetycznej powodujà, ˝e praktycznie ka˝de dzia∏ania na rzecz wy-

korzystania OZE majà szans´ powodzenia, pod warunkiem ograniczenia ich do oddzia∏ywania lokalnego. Podstawowym kierunkiem dzia∏aƒ rolnictwa jest
produkcja ˝ywnoÊci. Istniejà du˝e
mo˝liwoÊci zagospodarowania
s∏omy zbó˝, mogàcej stanowiç
paliwo w lokalnych kot∏owniach
lub surowiec do produkcji peletu.
Towarzyszàce produkcji rolnej
i przetwórstwu odpady organiczne mogà stanowiç surowiec
do produkcji biogazu. Podobnie
ma si´ rzecz z mo˝liwoÊcià budowy turbin wiatrowych. Istniejàce
ograniczenia powodujà, ˝e ˝adne
z tych przedsi´wzi´ç nie zdominuje pozosta∏ych, a ró˝norodnoÊç
mo˝liwoÊci stwarza szanse nie
tylko dla du˝ych firm, ale te˝ dla
samorzàdów i mieszkaƒców.
– Jest Pan prezesem PRAZE.
Czym si´ zajmuje agencja?
– Dzi´ki agencji samorzàdowcy
i mieszkaƒcy majà mo˝liwoÊç pozyskiwania aktualnej wiedzy
na temat potrzeb energetycznych
regionu, mo˝liwoÊci ich zaspokajania (przy jak najmniejszym obcià˝eniu Êrodowiska naturalnego). Dbamy równie˝, by nast´pne

pokolenie mia∏o stworzone podstawy do efektywnego i racjonalnego gospodarowania energià.
Krótko mówiàc sà to dzia∏ania
edukacyjne dla m∏odzie˝y, szkolenia i prezentacje dla samorzàdowców i mieszkaƒców, analizy
energetyczne i pomoc w pozyskiwaniu funduszy na dzia∏ania
zwiàzane z promocjà i rozwojem
energetyki odnawialnej.
– Po jakà konkretnà pomoc mogà sie do PRAZE zg∏aszaç mieszkaƒcy lub firmy?
Agencja stara si´ wyszukiwaç
oraz wskazywaç mo˝liwe êród∏a
dofinansowania do OZE oraz
efektywnoÊci energetycznej. Doradzamy osobom indywidualnym
z zakresie doboru êróde∏ energii
oraz wymiarowania instalacji.
Sporzàdzamy audyty oraz Êwiadectwa energetyczne budynków.
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