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Na terenie gminy Abramów prowadzone są 
różne działania na rzecz ochrony klimatu.  
Różnorodność działań w kierunku ekologii 
wyróżnia naszą gminę; mieszkańcy korzystają z 
kolektorów słonecznych, od lat działa 
oczyszczalnia ścieków oraz powstała farma 
wiatrowa i farma fotowoltaiczna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elektrownia wiatrowa 
 

Farma wiatrowa wytwarza energię elektryczną przy pomocy 
generatorów napędzanych siłą wiatru. W naszej okolicy 
znajduje się farma wiatrowa licząca 16 turbin, w tym 3 na 
terenie gminy Abramów. To pierwsza w regionie tak duża 
farma wiatrowa.  
  



Farma          
fotowoltaiczna 



Na terenie naszej gminy w Wolicy znajduje się 
farma fotowoltaiczna, zajmuje ona 1,5 ha. 

Zainstalowanych jest ponad 3 tys. modułów 
fotowoltaicznych. Dzięki nim uzyskujemy 

798kW mocy.  Ta farma zapewnia energię około 
200 gospodarstwom domowym.  



 Zbiorczą siecią kanalizacyjną objęty jest niewielki obszar gminy.  
Długość sieci kanalizacyjnej w gminie wynosi już prawie 24 km i jest do niej 
podłączone około 20% ludności gminy. 
Oczyszczalnia ścieków w Wielkiem jest to obiekt biologiczny o 
przepustowości 300m3/dobę i jest w stanie oczyścić ścieki z terenu całej gminy. 
Ilość oczyszczanych ścieków komunalnych stopniowo rośnie w miarę 
rozbudowywania sieci kanalizacyjnej i obecnie kształtuje się na poziomie 
około 30 m3/dobę.  
 
 



Kolektory Słoneczne 
Na terenie gminy Abramów znajduje się 198 kolektorów słonecznych, co 
stanowi 20% budynków mieszkalnych w naszej gminie. 157 kolektorów 
zostało dofinansowanych z projektu RPO (dofinansowanie w wysokości 85%), 
a 41 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (dofinansowanie w wysokości 
90%).   



Działania prowadzone w naszej gminie tj. oczyszczanie ścieków, korzystanie z 
odnawialnych źródeł energii: farma fotowoltaiczna, kolektory słoneczne na 
ponad 100 budynkach oraz farma wiatrowa pozwalają chronić atmosferę,  
poprzez mniejszą emisję szkodliwych substancji, powstających w wyniku 

spalania paliw kopalnych. Dzięki tym działaniom w mniejszym stopniu 
produkujemy szkodliwe substancje takie jak : dwutlenek węgla, tlenki siarki i 

inne niebezpieczne związki, które dostają się do atmosfery.  
Uważamy, że takie działania powinny być propagowane i prowadzone na 

szeroką skalę, by w jak największym stopniu chronić naszą atmosferę, by nie 
dopuszczać do zwiększania efektu cieplarnianego co może prowadzić do 

globalnego ocieplenia.  
W naszej szkole prowadzi się edukację ekologiczną w formie debat 

klasowych, lekcji terenowych, wywiadów, pokazów w celu uświadamiania 
uczniom, że ochrona klimatu decyduje o dalszym losie naszej Ziemi. 

 
 
 

Dbajmy o klimat! 



http://www.abramow.pl/ 
 
www.naszabramow.pl 
 
www.ugabramow.bip.lubelskie.pl  
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