Ekologio szonsq no
zdrowy rozwói
Powstoło w 1?97 roku Po|sko lzbo Gospodorczo
,,Ekorozwoi" zoimuje się nie iy|ko energeiykq
odnowiolnq, gdyż nie uciekomy od i n nych
dziedzin ochrony środowisko mowi Krzysztof
Zorębo, prezydent prezes zarzqdu P|GE,
członek Norodowei Rody Ekologicznei przy
Prezydencie RP
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... czyli nodol iesl to problem?

Czy P|GE opiniowoło przygolowony przez Minislersłwo Gospodorki tzw. łróipok energelyczny?
Coły czos ś|edzimy tworzenie ustowy
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Ale wiodomo, że poslowienie

formy wiolrowei wymogo wybudowoniq .,zwykłego" bloku
energelycznego, króry - gdy
wiolr przeslonie wioć - musi
wspomóc systeml

sze,

Azbes u oo wleIl oIw oudown cŃ e

dostrzegonq przez P|GE temotykq,
jest gospodorko wodncl. W Po|sce

się iuż nie stosuje, oIe w doIszym
ciqgu wie|e dochów jest pokrytych
elernitern. Był progrom rozpisony no loto 2002 2032, ,o|e zostoł

tycznie ogroniczono noń fundusze
uznojqc, że problem zołotwiq środki

zreoIizowony w niewieIkim zokresie.

WFoŚiGW

jest ono zoniedboncl, gdyż systemo-

PlGE jest rzecznikiem rozwoiu energełyL wiolrowe , o e do oLreśorej
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tego uwożomy, źe inwestozy dużei
energetyki wiotrowei winni wnosić
op}oly no budowę e|eklrowni wy-

Powloko: biogozownio w kozdei 9minie?
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lroków kIosycznycr, o e o pionowei
osi obrolu, tzw. werlykolnych, które

możno łotwo zomonlowoć niemo|
ro |,ożdym obiekc'e, Pro (lycznie
nie oddziołujq one szkodIiwie no
środowisko. Będziemy sugerowoli, by Norodowy Fundusz Ochrony
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odowis|.o i Gospodork Wodnej,

klóry obecnie do{inonsowuie kolektory słoneczne, wspieroł tokże
no podobnych zosodoch budowę

pońslwo świodomie zoniedboło
gospodorkę wodnq ioko nieprzy-

noszqcq zysków. Notomiost żoden
prywotny inwestor nie będzie inwe-

no być premiowone w toki sposób
jok dotychczos, 9dyż energetyko
zowodowo spo o głównie drewno.
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będqcego w zosoboch AWR możnq
przeznoczyć no uprowy energelyczne służqcedo produkcji biogozu,

biopoIiw lub do bezpośredniego
spolonio, Choć oni wierzbo enerqetyc7no, o,1i śo/owiec persylwoński, oni irowo miskonlowo nie sq
w Po|sce popu|o,ne. io sqdzę, że
z czo5en-l, przy dob,ej orgonizocj
ich uprowy, będq one sLu-eczn e
uzupełnioć zosoby poIiw stołych
ipowinny być wspierone zielonyni cełyl,Lotomi,A biogozownio

noiychm ioslowego do-

chodu, Pzykłodem iest wspomniono Nieszowo: sq chętni, oLe ty ko
do budowy tej części zopory no
k,tórei powsto nie hydroe lektrown io.
.]edno wieIkq powódź powoduie
około ] 0 mId zł strot! Ale ponoszq ie
głównie obywole|e, głównie roInicy.
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wszystkim stobiIność produkcji ener-

rowonie pżeciwpowodziowe, by
zlikwidowoć znocznq częśćco,
rocznych trogedii. Tu widzimy
rolę pońsiwo, którei nikt nie iest
w slonie zostqpić. Do ro|i poństwo
w gospodorce wodnej P|GE zomiezo konsekwentnie wrocoć
oroz pzypominoć o obowiqzkoch
zqdu w tei dziedzinie źycio gospo-

Momy kilko tokich obiektóW K]osycznymi elektrowniomi lego typu
sq obiekty no Żooe, w Zornowcu
iZydowie, oIe zoliczo się do nich

gii, choc icll moce n'e sq

dorczego.
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wiotroków mołei mocy, reolizowo nq
rownież przez osoby prywotne,
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eleklrow-

nioch szczylowo_pompowych.
Chybo Polsko nie bordzo mo

się czym chwolić.
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(1_3 MW). Zoletq biogozo*n
jest zo pewnienie dostow energii no terenoch, gdzie ze wzg|ę-
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kosztowe i żoden irwes-or prywolry

du no kiepski ston sieci pzesyłowei często dochodzi do wyłqczei
ioworii, Ko|ejnq zo|etg jest okty*i_
zocio obszorów wieiskich - możliwośćzorobionio pzez ich mieszkońców no uprowie i dostowoch
substrotów do biogozowonio.
Oczywiśce nie w |.ożdej g,nin,e

nie zoongożuie się w ich reolizocię.

może powstoć biogozownio.

A co P|GE sqdzi o plonowonym
W Uslowie o odnowiolnych
źródłoch energii zoprzesloniu wspieronio współspolonio biomosy w eleklrownioch
zowodowych? Oroz o pomyślewicepremiero Woldemoro

typu obiektów, nie 1iczqc biogozow-

towo-pompowej no zece Byslrzycy
we wsi Młoty k, Bys,tzycy Kłodz-

Lie, (lóro rozpoczęto w |9/? l.,
oIe w l9B l l, przerworo. Nieslely,
tego typu inwestycje sq niezwykle
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ne jest powslonie l500-2000 tego
ni mołych, przydomowych.

Koncepcio tzw. koskody dolnei

Wisły powstoło w lotoch ó0.
i zokłodołobudowę ośmiuzopór z eleklrowniomi wodnymi,
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Dziękuię za rozńowę i życzę
powodzenio.
Rozmowioł
.lerzy Boionowicz

