Plan energetyczny, zachowania czystości
powietrza i ochrony klimatu dla Powiatu
Hajnowskiego
Odnawialne źródła energii to ogromny potencjał energetyczny i finansowy - przyszłość pozyskiwania energii
elektrycznej oraz cieplnej. Wykorzystanie energii wiatrowej, słonecznej czy biogazu to także szansa ochrony
środowiska przyrodniczego oraz rozwoju gospodarczego. Zastosowanie najnowszych technologii jest opłacalne
również z perspektywy każdego z nas – wykorzystanie OZE w gospodarstwach domowych przekłada się na
oszczędność pieniędzy i energii. Dostrzegając realne korzyści wynikające z energii odnawialnej, Powiat
Hajnowski w porozumieniu z Fundacją EuroNatur i stowarzyszeniem Energievision Frankenwald e.V. od 2016 r.
realizuje projekt „Zasobooszczędny rozwój regionalny na Podlasiu” finansowany przez Ministerstwo Środowiska
Niemiec. Głównym celem projektu jest opracowanie „Planu energetycznego, zachowania czystości powietrza i
ochrony klimatu dla Powiatu Hajnowskiego” oraz przekazanie wiedzy i wieloletnich doświadczeń niemieckich na
grunt polski.
2 października Dyrektor Fundacji EuroNatur Lutz Ribbe zaprezentował pierwsze wyniki studium opracowanego
przez partnera niemieckiego. Zaproszenie Starosty Hajnowskiego Mirosława Romaniuka do udziału w spotkaniu
przyjęli przedstawiciele samorządów, jednostek podległych, nadleśnictw, inspekcji i straży. Podkreślić należy, że
Powiat Hajnowski jako jedyny powiat w kraju posiadać będzie tego typu szczegółową analizę zasobów i
perspektyw energetycznych w dziedzinie niekonwencjonalnych źródeł energii.
Podczas prezentacji przedstawiono szacunkowe koszty energii w Powiecie Hajnowskim wykorzystywanej na
potrzeby przemysłu, instytucji publicznych i mieszkańców, które pochłaniają aż 327 mln zł rocznie. Ta ogromna
kwota może być zmniejszona lub nawet całkowicie wyeliminowana poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł
energii! Jak dowodzą przeprowadzone wyniki badań odnośnie zasobów i możliwości wykorzystania odnawialnych
źródeł energii w Powiecie Hajnowskim, tj. instalacji solarnych, fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych oraz
biomasy mamy ogromny potencjał w tym zakresie. Dokument wskazuje również, jakie działania należy
przeprowadzić w obecnych budynkach użyteczności publicznej, oświetleniu ulicznym, żeby zaoszczędzić dużą
ilość obecnie traconej energii.
Powyższych kalkulacji dokonano po wnikliwej analizie uwarunkowań przyrodniczych, geograficznych a także
intensywnej, obopólnej współpracy polegającej na wymianie informacji. W tym celu, na przestrzeni trzech lat,
zorganizowano m.in. 3 wizyty studyjne dla przedstawicieli samorządów z terenu powiatu hajnowskiego w
Bawarii, podczas których niemieccy gospodarze podzielili się praktycznymi doświadczeniami we wdrażaniu
odnawialnych źródeł energii na ich terenie oraz dokonali prezentacji wykorzystania energii odnawialnej w
różnych dziedzinach gospodarki. Przedstawiciele fundacji EuroNatur równie często gościli w naszym regionie –
przeprowadzono m.in. badania termograficzne budynków użyteczności publicznej w gminach z terenu powiatu
hajnowskiego pod kątem strat ciepła oraz zastosowania rozwiązań gwarantujących oszczędności energetyczne.
Za pośrednictwem Starostwa Powiatowego, kontakt z niemieckimi parterami nawiązali także przedsiębiorcy z
terenu powiatu hajnowskiego oraz kierownicy zakładów budżetowych.
Powstały w wyniku intensywnych prac „Plan energetyczny, zachowania czystości powietrza i ochrony klimatu
dla Powiatu Hajnowskiego” ma być podstawą do podejmowania decyzji samorządów w zakresie wdrażania
inwestycji na bazie odnawialnych źródeł energii i ubiegania się o ich dofinansowanie ze środków unijnych i
krajowych. Dokument potwierdza, że możemy stać się regionem samowystarczalnym energetycznie, a
zastosowanie odnawialnych źródeł energii może przyczynić się do rozwoju regionu i podniesienia jakości życia
mieszkańców.
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zaakcentowany m.in. w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2015 – 2020.
Ze względu na przyrodnicze uwarunkowania powiatu hajnowskiego, technologia związana z OZE stanowi
ważną gałąź rozwoju. Przygotowany Plan pokazuje kierunki działania, przy uwzględnieniu czynników
naturalnych i gospodarczych powiatu hajnowskiego. Planujemy kontynuację współpracy - wspólnie z niemieckim
parterem, stowarzyszeniem

Energievision Frankenwald e.V. w Kronach,przystępujemy do realizacji projektu utworzenia „Lokalnej Agencji
Energetycznej w Województwie Podlaskim na terenie Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Białostockiego”. Projekt
zakładautworzenie punktu informacyjno – doradczego w zakresie energii odnawialnej, obsługującego klientów
indywidualnych oraz firmy. Utworzenie Agencji Energetycznej przyniesie wiele korzyści dla mieszkańców
Powiatu Hajnowskiego, w zakresie lepszego dostępu do informacji o energii wytwarzanej przez odnawialne
źródła energii (OZE), a także ułatwienia dostępu do programów pomocowych. – mówi Starosta Mirosław
Romaniuk.
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