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Łódzki Technopark jeszcze w tym roku zbuduje miasteczko odnawialnych źródeł energii. 

Do instalowania solarów i wiatraków zachęca równieŜ klaster "Bioenergia dla regionów". 

Obydwie instytucje przekonują, Ŝe czysta energia jest równieŜ tania.  

Odnawialne źródła energii to m.in. słońce, wiatr czy ciepło z wnętrza ziemi. Łodzianie mogą 
korzystać z kaŜdego z tych źródeł. - Mamy średnie nasłonecznienie, podobnie jak cała Polska. Nie 
ma jednak Ŝadnych przeszkód, by efektywnie korzystać ze słońca - ocenia dr Ewa Kochańska, 
prezes Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych Pro-Akademia. - W naszym regionie solary 
najlepiej sprawdzą się w okolicach Łowicza i Skierniewic. To nie przypadek, Ŝe właśnie tam 
najlepiej uprawia się lubiące słońce owoce.  

Ile kosztuje zatrudnienie słońca do pracy? - Dla domu, w którym mieszkają cztery osoby, koszt 
urządzeń z montaŜem wyniesie ok. 10 tys. zł - wylicza mgr inŜ. Marcin Grabiec z firmy Soleko. - Za 
tę cenę dostaniemy kolektory słoneczne najnowszej generacji. Ich Ŝywotność to od 15 aŜ do 25 lat, 
a inwestycja zwróci się najdalej po pięciu latach. Dzięki kolektorom słońce ogrzeje nam 75 proc. 
ciepłej wody w ciągu roku. Bezczynnie będą stać praktycznie tylko w grudniu, styczniu i 
ewentualnie w lutym. 

Niektóre gminy postanowiły juŜ teraz umiejscowić kolektory na wszystkich swoich budynkach. - Tak 
zrobiły władze Daszyny. Urządzenia ustawią na wszystkich budynkach publicznych, a mieszkańcom 
pomogą zdobyć dofinansowanie - mówi Kochańska i podpowiada, gdzie szukać pieniędzy. - Jednym 
z priorytetów Unii Europejskiej jest zrównowaŜony rozwój, a to oznacza równieŜ promowanie 
rozmaitych źródeł energii. Właśnie teraz jest bardzo dobra okazja do sięgnięcia po unijne dotacje 
zarówno z programów regionalnych, jak i krajowych, jak np. Infrastruktura i Środowisko. Na 
wsparcie mogą liczyć zwłaszcza ci, którzy chcą zmodernizować kotłownie starego typu i czerpać 
energię z odnawialnych źródeł. 

W promocji czystej energii bierze udział łódzki Technopark. - Przed naszą siedzibą przy ul. Dubois 
stanie miasteczko edukacyjne. Jeszcze w maju działająca na naszym terenie firma W4F zainstaluje 
w nim malutką elektrownię wiatrową - zapowiada Anna Kardasz, dyrektor Technoparku. - I od razu 
ma on działać, a energię, którą wytworzy, uŜyjemy do oświetlenia parkingu. Obok wiatraka staną 
ogniwa fotowoltaiczne, solary oraz hodowla wierzby energetycznej - dodaje Kardasz. 

Całe miasteczko gotowe ma być we wrześniu. - Na nowy rok szkolny, bo liczymy na wycieczki 
klasowe. Odwiedzenie naszej ekspozycji będzie chyba ciekawsze niŜ nauka z podręcznika - dodaje 
Kardasz. 
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