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Energetyczna Europa. Tydzień Zrównoważonej
Energii

W ramach kolejnej edycji Tygodnia Zrównoważonej Energii Unii Europejskiej, w dniach
11-15 kwietnia 2011, ponad 30 tysięcy osób z 43 krajów z UE i spoza Unii ma dyskutować
na temat efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Łącznie odbędzie
się ponad 450 lokalnych edycji Tygodnia - „Dni Energii”. Tylko w Brukseli zaplanowano 150
wydarzeń propagujących idee zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego.

Tydzień Zrównoważonej Energii jest największym europejskim forum, na którym odbywa się
obywatelska debata dotycząca przyszłości energii odnawialnej. Jest to doskonała okazja,
aby dowiedzieć się więcej o innowacjach w sektorze „czystej” energii. W tym roku
tematami przewodnimi Tygodnia są transport miejski oraz inteligentne sieci energetyczne
(smart grids) wykorzystujące najnowsze technologie, aby ograniczyć negatywny wpływ na
środowisko.

W ramach polskich obchodów Tygodnia Zrównoważonej Energii, pod Honorowym
Patronatem Prezesa URE, odbędą się m.in. konferencja oraz projekty edukacyjne dotyczące
efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Europejskie modele regulacji w Warszawie

13 kwietnia 2011 r. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
organizuje konferencję pt. „Modele regulacji energetycznej w krajach Unii Europejskiej”.
Celem konferencji jest przybliżenie działania branży energetycznej w krajach UE,
funkcjonującej w warunkach regulacji. Podczas konferencji zaplanowano m.in. panel
dyskusyjny - „Czy integracja energetyczna EU wymaga integracji regulatorów?”. Ekspert
URE, Kamila Kloc - Evison, kierująca stanowiskiem koordynatora ds. Współpracy
Międzynarodowej Prezesa URE, przedstawi prezentację pt. „Organizacje i agencje
europejskich regulatorów”. O zasadach regulacyjnych w Niemczech, Republice Czeskiej i na
Słowacji opowiedzą natomiast dr Helmut Edelmann, Ernst & Young, Global Utilities Center -
Republika Federalna Niemiec - oraz Robert Srnka, Advisory Services Ernst & Young na
Słowacji.



„Energia jest wśród nas” w Rzeszowie

W pierwszym dniu Tygodnia Zrównoważonej Energii, Zespół Szkół Energetycznych im.
Władysława Sikorskiego w Rzeszowie, organizuje sympozjum popularno - naukowe pt.
„Natura bogata energią” oraz finał konkursu plastycznego „Energia jest wśród nas". 15
kwietnia uczniowie rzeszowskiego „Energetyka” spotkają się na lekcji „Na tropie czystej
energii” przygotowanej w ramach kampanii. Obchody Tygodnia zakończy konkurs wiedzy o
odnawialnych źródłach energii - „Energii szukaj w naturze" przeznaczony dla uczniów
gimnazjów.

Z kolei przedsiębiorstwo MPEC Rzeszów we współpracy z Południowym Odziałem
Terenowym URE w Krakowie organizują warsztaty szkoleniowe „Odnawialne Źródła Energii
w Mieście Rzeszowie” dla szkół gimnazjalnych, oraz konkursy plastyczne: „Odnawialne
Źródła Energii w oczach dziecka” - dla uczniów szkół podstawowych i „Projekt naklejki
ściennej: „Zgaś światło”, „Oszczędzaj wodę” lub „Oszczędzaj ciepło” - dla uczniów szkół
gimnazjalnych i średnich.

Honorowy Patronat nad projektami objęli: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie
oraz Prezydent Miasta Rzeszowa.

***

Pierwszą edycję Tygodnia Zrównoważonej Energii Unii Europejskiej zorganizowano w 2005
r. W ubiegłym roku w 30 krajach - w tym w Polsce pod patronatem Prezesa URE - odbyło się
łącznie ponad 320 wydarzeń.
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