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Oszczędzaj i bądź na bieżąco - z nami!
�� Zamów prenumeratę „Nowości”, a za każdy rok dostaniesz miesiąc za symboliczny grosz!

Z przyjemnością czytasz 
„Nowości”? Nie czekaj aż 
będziesz w okolicach kiosku, 
by zajrzeć do swojej ulubio-
nej gazety codziennej - my 
przywieziemy ją do Ciebie!

Drogi Czytelniku! Chciałbyś 
mieć stały dostęp do codzien-
nego wydania „Nowości”, nie 
wychodząc z domu? Nic prost-
szego - zostań naszym pre-
numeratorem! Oprócz tego, 

że nie będziesz musiał już się 
martwić jak zdobyć kolejne 
wydanie, to zaoszczędzisz pie-
niądze! W naszej prenumera-
cie koszt jednego egzemplarza 
to około 1,70 zł, podczas gdy 
gazeta kupowana na co dzień 
w kiosku kosztuje 2,40 zł, 
a wydanie magazynowe 2,90 
zł. Tym sposobem, korzystając 
z naszej prenumeraty, w skali 
roku oszczędzasz 250 zł, a na 
przełomie 3 lat aż 750 zł.

Jeszcze więcej zyskujesz, 
podpisując z nami umowę 
długoterminową, czyli od 
roku wzwyż. Przy umowie 
rocznej  otrzymasz dodatko-
wo jeden miesiąc za grosz 
i tak samo za każdy kolejny, 
czyli przy dwuletniej umowie 
- dwa miesiące za 2 grosze, 
a przy trzyletniej aż trzy mie-
siące za symboliczne 3 grosze.

Fakturę za tę usługę moż-
na otrzymywać co miesiąc, 

co kwartał lub raz w roku 
- zależnie od potrzeb - to 
Czytelnicy wybierają opcję 
płatności. Ponadto, każdy 
prenumerator posiada gwa-
rancję niezmienności ceny 
przez okres trwania umowy.

Jeśli już jesteś naszym 
prenumeratorem, możesz 
dodatkowo skorzystać!  Po-
leć nam osobę, która mo-
głaby, tak samo jak Ty, za-
oszczędzić czas i pieniądze 

przy zakupie gazety, a my 
Ciebie za to wynagrodzimy 
- dostaniesz od „Nowości” 
w prezencie kartę prepaid 
na dowolne zakupy!

Nie czekaj! Wydanie co-
dzienne naszej gazety od 
wielu lat regularnie pojawia 
się w skrzynkach poczto-
wych naszych stałych Czy-
telników. Docieramy wszę-
dzie - do bloków, kamienic, 
domków jednorodzinnych 

- na terenie Torunia i oko-
lic. Jesteśmy zawsze przed 
godziną 9, a często już w go-
dzinach wczesnoporannych 
-  w Grębocinie, Lubiczu 
Dolnym, Lubiczu Górnym, 
Krobi, Złotoryi, Małej Nie-
szawce oraz Wielkiej Nie-
szawce.

Zadzwoń i zapytaj o szcze-
góły oferty w Biurze Obsługi 
Prenumeratora: Anna Niem-
cewicz, tel. 56 6118161.CP

Kim jest PROSUMENT? 
�� To producent energii elektrycznej zużywający ją na potrzeby własne lub w celu sprzedaży

Zasoby energii odnawialnej 
przewyższają zapotrzebowa-
nie energetyczne Polaków. 
Nadal nie są one efektywnie 
wykorzystywane. 

Potencjał  Odnawialnych Źró-
deł Energii okazuje się jesz-
cze wyższy, jeśli weźmie się 
pod uwagę liczbę domów jed-
norodzinnych w Polsce (po-
nad 6 mln), w których można 
zastosować instalacje w celu 
pozyskiwania energii elek-
trycznej i cieplnej. Ten stan 
zmieni uruchomiony przez 
Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej program dofinanso-
wania instalacji OZE pod na-
zwą PROSUMENT. 

Kto skorzysta?
Z programu mogą skorzystać 
osoby fizyczne, spółdzielnie 
i wspólnoty mieszkaniowe. 
PROSUMENT (PROducent + 
konSUMENT) to producent 
energii elektrycznej zużywa-
jący ją na potrzeby własne lub 
w celu sprzedaży w ilości nie 
większej niż 30 proc. energii 
wytworzonej w danym roku. 
Energia produkowana przez 

PROSUMENTA może być za-
równo energią elektryczną jak 
i ciepłem - pod warunkiem, 
że instalacja jest związana 
z budynkiem mieszkalnym. 
Działalność PROSUMENTA 
jako małego wytwórcy energii 
elektrycznej nie jest działalno-
ścią gospodarczą i nie wymaga 
wpisu do rejestru ewidencji 
działalności gospodarczej. 

Dofinansowanie z programu
Na lata 2014-2020 NFO-
ŚiGW przeznaczył kwotę 600 
mln zł na dofinansowanie in-
stalacji, z czego 150 mln zł 
zostanie przeznaczonych na 
bezzwrotne dotacje, z możli-
wością zawierania umów do 
2018 roku. Realizacja pro-
gramu Prosument opiera się 
na poziomie dotacji wyno-
szącym do 40 proc.  Obecnie 
prowadzony jest nabór pilo-
tażowy. Potencjalni właści-
ciele mikroinstalacji zainte-
resowani dofinansowaniem 
swoich inwestycji mogą zgła-
szać się do banków współ-
pracujących z NFOŚiGW, 
WFOŚiGW oraz gmin. 

Aby otrzymać dofinansowa-
nie z programu konieczne jest 

wykorzystywanie technologii 
przyjaznych środowisku i efek-
tywnych energetycznie na po-
trzeby istniejących lub nowo 
budowanych budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych lub 
wielorodzinnych. Przewidzia-
no finansowanie źródeł: 
�energii cieplnej: pompy 
ciepła, kolektory solarne oraz 
źródła ciepła opalane bioma-
są (o mocy do 300 kWt), 
�energii elektrycznej i ukła-
dów kogeneracji: instalacje fo-
towoltaiczne, małe elektrownie 
wiatrowe oraz mikrogeneracja 
(o mocy do 40 kWe/ kWp). 

Promocja OZE
Zagadnienia efektywnego 
wykorzystania zasobów OZE 
w mikroinstalacjach będą 
poruszane, m.in. na konfe-
rencjach zorganizowanych 
w ramach projektu pn. „Pro-
mocja odnawialnych źródeł 
energii oraz nowoczesnych 
systemów dywersyfikują-
cych źródła i sposoby ich 
wykorzystania jako element 
ochrony środowiska przy-
rodniczego w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim”. 
Pierwsza konferencja pn. 

„Diagnoza stanu - Dyskusja 
Problemowa na temat możli-
wości rozwoju instalacji OZE 
w województwie kujawsko-
-pomorskim” odbyła się już 4 
marca 2015 roku w Urzędzie 
Marszałkowskim Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego 
w Toruniu. Druga konferen-
cja pn. „Instalacje OZE, gaz 
łupkowy, stopień wodny oraz 
LPG i LNG w transporcie pu-
blicznym w  województwie 
kujawsko-pomorskim” odbę-
dzie na Uniwersytecie Tech-
nologiczno-Przyrodniczym 
w Bydgoszczy 25 czerwca 
2015 r. Trzecia konferencja 
pn. „Dyskusja problemowa 
- wykorzystanie instalacji 
OZE w kujawsko-pomorskim 
-  podsumowanie działań” od-
będzie się 15 września 2015 
roku. W ramach projektu zo-
stanie zorganizowany rów-
nież Festiwal Odnawialnych 
Źródeł Energii w dniach 15-16 
maja 2015 r. w Szkole Leśnej 
na Barbarce. Pierwszy dzień 
przeznaczony jest dla grup 
zorganizowanych - uczniów 
placówek oświatowych (szkół 
podstawowych i ponadpod-
stawowych) działających na 

terenie województwa kujaw-
sko-pomorskiego. Na drugi 
dzień zapraszamy osoby indy-
widualne, mieszkańców wo-
jewództwa kujawsko-pomor-
skiego. Na festiwalu odbędą 
się prezentacje firm i pokaz 
urządzeń branży OZE, panele 
eksperckie oraz znajdą się sta-
nowiska z grami i zadaniami 
dla dzieci i młodzieży.

Edukacja w dziedzinie OZE
Obecnie w ramach powyż-
szego projektu Stowarzysze-
nie „TILIA” prowadzi szereg 
działań mających na celu 
promowanie i edukowanie 

w dziedzinie odnawialnych 
źródeł energii. Na terenie 
„Osady Leśnej Barbarka” 
odbywają się zajęcia eduka-
cyjne dla dzieci i młodzieży. 
W ofercie są warsztaty jedno-
dniowe (3 godz.) i warsztaty 
trzydniowe z dwoma noc-
legami. Do 15 maja 2015 r. 
można nakręcić film pokazu-
jący i promujący OZE. Najlep-
szy filmy zostanie wybrany 
przez internautów w głoso-
waniu internetowym. 

Szczegółów można dowie-
dzieć się na stronie www.
naszaenergia.kujawsko-po-
morskie.pl.CP

MIASTAKOBIET
n a s z e  m i e j s c a  s p o t k a ń

Już 28 kwietnia nowe wydanie miesięcznika

W numerze m.in.: 

� Jestem potrzebna - mówi Janina Ochojska 
� Wyniki bez paniki - jak czytać badania laboratoryjne?

dostępne także na www. .pl
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