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Własna energia elektryczna  
 fotowoltaika w domu jednorodzinnym 

 
„Jeśli nie chcemy, aby Europa upadła, zacznijmy od energii” - 
tymi słowami Pani Izabela Albrycht - prezes Instytutu Kościusz-
ki, wskazała na energię elektryczną, jako jedną z najważniej-
szych kwestii współczesnego świata. Czy miała rację? Oczywi-
ście, że tak. Abstrahując jednak od polityki i zagadnień między-
narodowych, skupmy się na samej energii, a właściwie na naj-
czystszych urządzeniach do produkcji energii elektrycznej, czyli 
fotowoltaice. Czym jest fotowoltaika? Co sprawia, że jej zasto-
sowanie dla domku jednorodzinnego niesie za sobą tyle korzy-
ści? Powoli. Zacznijmy od początku. Fotowoltaika polega na 
przetwarzaniu energii słonecznej w energię elektryczną, dając 
przy tym początek, jednemu z najbardziej ekologicznych sposo-
bów produkcji energii elektrycznej. 
W chwili obecnej potencjał jaki drzemie w ogniwach fotowolta-
icznych jest ogromny. Całkowite zapotrzebowanie Ziemi w 
energię elektryczną, można by zaspokoić np. instalując ogniwa 
fotowoltaiczne na terenie niewiele większym od tego, który jest 
obecnie zajmowany przez Grecję, co stanowiłoby zaledwie 
0,001 powierzchni lądów na Ziemi. Tak, to prawda, najczystsza 
prawda. Wróćmy jednak do naszych domków jednorodzinnych, 
a właściwie do instalacji fotowoltaicznych w tychże domkach. 
Jest co najmniej kilka powodów, dla których każdy z nas, powi-
nien mieć instalację fotowoltaiczną. Zainstalowany system foto-
woltaiczny podnosi wartość naszej nieruchomości, jest ekono-
miczny i opłacalny. Najlepsze są jednak przykłady – na fotogra-
fiach: pierwsza to widok modułów na dachu, pod spodem wi-
dok falownika i zabezpieczeń wewnątrz.  
Czteroosobowa rodzina mieszkająca pod Kórnikiem (powiat 
poznański), przedstawiła rachunek za energię elektryczną przy-
chodzący co 2 miesiące. Wynosił on 348,00 zł, co daje nam 

miesięczne zużycie na poziomie 290 kWh. Właściciele domu 
zainstalowali 10 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,5kW. 
Taka instalacja sprawia, że roczne rachunki za energię spadły o 
60% a w miesiącach od kwietnia do września są w zasadzie 
zerowe. Cała inwestycja kosztowała rodzinę z pod Kórnika 
16 350 zł.  
Więcej przykładowych realizacji można znaleźć na stronie inter-
netowej pitern.pl lub zadzwonić i poprosić o przesłanie referen-
cji tel. 61 679 14 14. Ogniwa fotowoltaiczne nie wymagają re-
montów i napraw amortyzacyjnych, a przemiana energii sło-
necznej w energię elektryczną, gwarantuje niezależność od 
rosnących cen energii konwencjonalnej (czyli węgla, gazu i resz-
ty paliw na rynku).  
Fotowoltaika to systemy zero emisyjne, czyli takie, które nie 
emitują szkodliwych związków jak dwutlenek węgla, ani żadne 
inne gazy cieplarniane. W przypadku mikroinstalacji energia 
elektryczna powstaje blisko konsumenta, dzięki czemu redukują 
się straty związane z przesyłem energii na duże odległości, a 
rozwiązania tego typu są rewelacyjne. Należy również pamiętać 
o równowadze elektroenergetycznej jaką zapewnia nam foto-
woltaika. Systemy fotowoltaiczne produkują energię elektrycz-
ną w porze dnia, a więc wtedy, kiedy w kraju jest największe 
zapotrzebowanie na energię.  
W ten sposób szczytowe zapotrzebowanie na prąd zostaje po-
kryte, a elektrownie konwencjonalne, są w znacznym stopniu 
odciążane. I na koniec jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. 
Otóż, w przeciwieństwie do kolektorów słonecznych, służących 
do ogrzewania wody codziennego użytku, ogniwa fotowoltaicz-
ne dobrze funkcjonują także w dni kiedy jest pochmurno. Do 
produkcji energii elektrycznej wykorzystują oprócz bezpośred-
niego, także rozproszone promieniowanie słoneczne. To spra-
wia, że w każdej porze roku ogniwa fotowoltaiczne produkują, a 
my tylko na tym zyskujemy. 

Sukces Festiwalu Piosenki Religijnej im. Jana Pawła II w Świętnie  

Na zorganizowanym 6 listopada  drugim już Koncercie Niepodległości Towarzystwa 
Patriotycznego Fundacji Jana Pietrzaka po raz drugi przyznano nagrody „Żeby Pol-
ska była Polską”. Powołana 6 września  ub.r. fundacja ma na celu wspieranie i pro-
mowanie postaw patriotycznych. W zeszłym roku otrzymali ją: Antoni Krauze, Ewa 
Stankiewicz i Lech Makowiecki. W tym roku nagrody główne dla ludzi kultury otrzy-
mali: Marek Nowakowski, Arkadiusz Gołębiewski i Jan Krzysztof Kelus. Nagrodę ho-
norową otrzymał prof. Witold Kieżun. Nagrody dla managerów kultury otrzymał mię-
dzy innymi Jerzy Luftmann, Dyrektor Szkoły w miejscowości Świętno, gdzie od wielu 
lat prowadzone są festiwale piosenki religijnej. Kapituła wyróżnienia „Żeby Polska 
była Polską” doceniła wieloletnie starania wszystkich osób, które z wielkim poświęce-
niem i zaangażowaniem przyczyniały się do organizacji kolejnych Festiwali Piosenki 
Religijnej im. Jana Pawła II w Świętnie. Jak podkreślił na uroczystości wręczenia na-
gród w Warszawie w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, dyrektor Zespo-

łu Szkolno-Przedszkolnego w Świętnie, odbierać nagrodę powinni w pierwszej kolejności wszyscy Ci, którzy w najdrobniejszym nawet stopniu przyczyniają się do znakomitej organizacji i budowania 
sympatycznej atmosfery, a także dokładają wszelkich starań do tego, aby uczcić i uszanować pamięć Jana Pawła II. Pomysłodawca Festiwalu podkreślił, że realizacja tego przedsięwzięcia jest możli-
wa dzięki ogromnemu zaangażowaniu sponsorów, rodziców, uczniów, współpracowników, organizacji wiejskich, parafii, władz samorządowych powiatu i gminy  oraz przeróżnych sympatyków tego 
przedsięwzięcia. Należy się cieszyć, że te wszystkie wysiłki zostały dostrzeżone w Warszawie  - stolicy kraju - przez Kapitułę składającą się ze znakomitych artystów, przedstawicieli nauki i polityki.  

Marsz ku zdrowiu ! 

Ubiegły miesiąc ogłoszony został miesiącem walki z rakiem, 
dlatego 25 października br. w godzinach popołudniowych 
odbył się „Marsz ku zdrowiu”. W spotkaniu na Rynku przed 
ratuszem oraz we wspomnianym marszu udział wzięły Ama-
zonki z Powiatu Wolsztyńskiego, Starosta Wolsztyński Ry-
szard Kurp, ks. Proboszczowie parafii pw. NMPNP i parafii 
św. Józefa w Wolsztynie oraz młodzież szkół ponadgimna-
zjalnych i gimnazjów. Uczestnicy marszu zebrali się na par-
kingu przy Starostwie Powiatowym w Wolsztynie i przeszli 
ulicami 5-Stycznia, Kościelną do Rynku a tam powitał uczest-
ników marszu Burmistrz Wolsztyna Andrzej Rogozinski. Po 
drodze rozdawano ulotki na temat profilaktyki raka piersi, a 

na zakończenie marszu na Rynku wypuszczone zostały baloniki z informacją o inicjatywie Wolsztyńskich 

Nabór na listę rezerwową do projektu Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu na terenie Gminy Wolsztyn 
 
Urząd Miejski w Wolsztynie ogłasza nabór na listę rezerwową do projektu pn. Przeciwdziałanie Wykluczeniu 
Cyfrowemu na terenie Gminy Wolsztyn. Celem planowanego projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro-
wemu na terenie Gminy Wolsztyn. Grupa BO będzie obejmowała osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym, 
które ze względu na trudną sytuację materialną są uprawnione do pobierania dodatkowych świadczeń w ra-
mach systemu pomocy społecznej, w ramach systemu świadczeń rodzinnych i stypendiów socjalnych. Wszelkie 
informacje znajdują  się na stronie internetowej: www. Internet.wolsztyn.pl Formularze zgłoszeniowe można 
składać od 22 listopada 2013 r. do 13 grudnia 2013 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolsztynie ul. 5 Stycz-
nia 47. Wnioski, które wpłyną 13 grudnia 2013 r. po godz. 15:00 nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone. 
Termin rekrutacji jest nieprzekraczalny, decyduje data wpływu formularza zgłoszeniowego z załącznikami. Komi-
sja przedstawi wyniki wyborów 100 zakwalifikowanych osób, które będą na liście rezerwowej do 31 stycznia 
2014 r. Osoby te będą miały możliwość wzięcia udziału w projekcie w momencie zwolnienia się miejsc spośród 
300 zakwalifikowanych beneficjentów, którzy biorą już obecnie udział w projekcie. 

Uroczysty Niepodległościowy Apel w Stary Widzimiu 

13 listopada uczniowie kl. III i V przygotowali 
apel z okazji 95. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Dzieci wcieliły się w 
prezenterów wiadomości, którzy przybliżyli 
widzom trudne losy naszego kraju w czasach 
niewoli. Reporterzy przeprowadzili sondę na 
ulicach Starego Widzimia, dotyczącą wiedzy 
mieszkańców na temat obchodzonego świę-
ta. Łączyli się także z „Wolsztyńską filharmo-
nią”, w której to rozbrzmiewały patriotyczne 
pieśni w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Podniosły nastrój stworzyli również 
recytatorzy wykazując się zdolnościami oratorskimi. Wierzymy, że ta niecodzienna 
i nowatorsko przeprowadzona lekcja historii zostanie na długo w ich pamięci, tak 
jak nie zginie pamięć o bezimiennych bohaterach walczących za naszą Ojczyznę. 


