Združenie BIOMASA aj v tomto roku zorganizovalo Dni otvorených dverí pod názvom Biomasa –
energia bez konca v rámci GREEN WEEK satelitné podujatie, v termíne od 02.05. do 07.05.2014.
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Zámerom tejto akcie je zvýšiť povedomie širokej verejnosti v oblasti ochrany a tvorby životného
prostredia. Nosnou témou pre rok 2014 je Cirkulujúca ekonomika – šetrenie zdrojov, tvorba
pracovných miest. Ide v súčasnosti o aktuálnu tému, cieľom cirkulujúcej
ej ekonomiky je zabudovať
udržateľnosť do štruktúry spoločnosti, posunúť sa smerom k viac udržateľnému spôsobu života.
života
Združenie BIOMASA sa už od svojho vzniku (r. 1999) zameriava na podporu využívania lokálnych
obnoviteľných zdrojov energie. V roku 2004 bola
bola vybudovaná Centrálna spracovateľská jednotka, kde
k sa
zhodnocuje odpadová biomasa na kvalitné ekologické palivo – pelety. Svoju činnosť sústreďuje najmä
na domáci trh, čím prispieva k posilneniu trvalo udržateľnej ekonomiky.

BIOMASA zorganizovala exkurzie pre študentov a ich učiteľov zo
o šiestich škôl v celkovom počte
138 účastníkov. V pondelok 05.05. 2014 BIOMASU navštívilo 43 študentov spolu s tromi pani učiteľkami
z Bratislavy, a to z Gymnázia F. G. Lorcu, Gymnázia A. Einsteina a Strednej priemyselnej
priemy
školy dopravnej.
V utorok 06. 05. 2014 to bolo 28 študentov a dvaja páni učitelia zo Strednej
dnej odbornej školy drevárskej
a stavebnej z Krásna nad Kysucou a 32 študentov a dve pani učiteľky zo Strednej odbornej
odbo
školy
elektrotechnickej zo Žiliny. V stredu do BIOMASY zavítalo 27 študentov a jeden pán učiteľ zo Strednej
priemyselnej školy J. Murgaša z Banskej Bystrice.

Program exkurzií pozostával z prezentácie o činnostiach a aktivitách združenia BIOMASA,
v krátkosti boli predstavené aj niektoré už zrealizované projekty zamerané najmä na ochranu životného
prostredia. V prezentáciách sa pokračovalo predstavením biomasy ako významného regionálneho
obnoviteľného zdroja energie.. Ďalej nasledovala prezentácia o spracovaní drevnej odpadovej biomasy
z drevospracujúceho priemyslu na ekologické palivo – pelety. Po prezentáciách nasledovala prehliadka
výrobných priestorov, kde sa z drevných pilín prostredníctvom peletizačnej linky vyrábajú pelety.
Účastníci exkurzií mali možnosť vidieť výrobu peliet od zvozu pilín až po balenie vyrobených peliet.
peliet
Tiež navštívili priestory kotolne na pelety v Kysuckom Lieskovci. Stredajší program bol obohatený
o ukážku využitia odpadovej biomasy - prírodného materiálu z trávnatých porastov, zeleného odpadu
zo záhrad na výrobu obnoviteľného
obnoviteľnéh paliva prostredníctvom špeciálneho
neho mobilného zariadenia
technológie IFBB.

Exkurzie pod názvom Biomasa – energia bez konca v rámci GREEN WEEK satelitné podujatie,
ktorých cieľom bolo prispieť k ochrane životného prostredia poukázaním na možnosti , ktoré biomasa
ako regionálny obnoviteľný zdroj energie ponúka,
ponúka boli úspešné a stretli sa s pozitívnym ohlasom.
Podujatie GREEN
EN WEEK zaujalo aj dve regionálne televízie - TV Severka a TV Oravia, ktoré
o tomto podujatí
jatí natočili krátke reportáže.
Reportáž v TV Oravia si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=OEE5iW9TpGI
https://www.youtube.com/watch?v=OE
Reportáž v TV Severka si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=pG6tyUmQhj4

