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KONFERENCJA NA TEMAT OCHRONY ŚRODOWISKA POPRZEZ
ZASTOSOWANIE NIEKONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ „ZIELONEJ
ENERGII”
W dniu 16 grudnia 2010r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji
w Smętowie Granicznym odbyła się konferencja poświęcona ochronie środowiska
poprzez zastosowanie niekonwencjonalnych źródeł „zielonej energii”. Organizatorem
spotkania była Wójt Gminy Smętowo Graniczne. W konferencji uczestniczyli:
mieszkańcy gminy Smętowo Graniczne, radni, sołtysi, przedstawiciele instytucji
samorządowych.
Konferencję otworzył Pan Jan Właszyn, przedstawiciel Urzędu Gminy, który powitał
wszystkich uczestników i przedstawił program konferencji. Następnie głos zabrał Pan
Ryszard Dawid, Dyrektor ds. energetyki odnawialnej w firmie TEHACO Sp. z o.o. z
Gdańska, który pokazał prezentację pod tytułem „Konwersja energii słonecznej i
wiatrowej do postaci uŜytkowej”. Prezentacja
objęła swoją tematyką kwestie
dotyczące budowy, działania oraz montaŜu odnawialnych źródeł energii, jak i korzyści
ekonomicznych płynących z instalacji takiego rodzaju urządzeń i ochrony środowiska.
Kolejnym tematem spotkania były zagadnienia dotyczące moŜliwości ubiegania się o
dofinansowanie na zakup i instalację odnawialnych źródeł energii, które zostały
zaprezentowane przez Panią Małgorzatę Chmara, Marketing Menager w firmie
TEHACO Sp. z o.o. z Gdańska.
W dalszej części konferencji Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Smętowie
Granicznym Pan Stanisław Ciesielski zaprezentował projekt zrealizowany przez Gminę
Smętowo Graniczne
pn. „Zielona energia dla Kociewia – Kompleksowa
Termomodernizacja Zespołu Kształcenia i Wychowania w Smętowie z ogniwami
słonecznymi” dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Prezentacja objęła swoją tematyką zarówno efekty jak i korzyści
płynące z
przeprowadzenia termomodernizacji budynków szkolnych i instalacji 32 szt. kolektorów
słonecznych podgrzewających wodę uŜytkową.
Na zakończenie spotkania Pani Kamila śywicka, przedstawiciel firmy Union Consulting
Group, pełniąca funkcję inŜyniera kontraktu projektu „Zielona energia dla Kociewia”,
szczegółowo przedstawiła wszystkie etapy realizacji inwestycji wraz z informacją o
wysokości uzyskanego dofinansowania i osiągnięciu załoŜonych wskaźników projektu.
W trakcie konferencji zaprezentowano spot telewizyjny promujący projekt „Zielona
energia dla Kociewia – Kompleksowa Termomodernizacja Zespołu Kształcenia
Wychowania w Smętowie z ogniwami słonecznymi” oraz rozdano uczestnikom
materiały promocyjne.

Po części prezentacyjnej rozpoczęła się dyskusja, w trakcie której prelegenci
odpowiadali na zadawane przez uczestników konferencji pytania.

