
Informujemy tu o udziale senatorów i posłów, członków Parlamentarnego Zespołu

Energetyki, w spotkaniach, konferencjach, uroczystościach związanych z pracami zespołu.

Biuro Spraw Senatorskich

      Kancelarii Senatu

     (Sekretariat Zespołu)    

XIV Forum Gospodarcze

„Solidarna Polska w liberalnej Europie”

W dniach 2 i 3 kwietnia 2007 r. w Ciechocinku odbyło się, organizowane przez

Stowarzyszenie Integracja i Współpraca XIV Forum Gospodarczego, seminarium pt. Rozwój

energetyki dla zapewnienia bezpieczeństwa Polski. W debacie seminaryjnej wziął udział

Pan Senator Marek Waszkowiak, prowadził ją dr inż. Andrzej Nehrebecki.

W trakcie obrad poruszano m.in. problematykę bezpieczeństwa energetycznego kraju,

wyzwań jakie stoją przed Operatorem Systemu Przesyłowego, kierunków rozwoju energetyki

odnawialnej w Polsce, barier rozwoju energetyki wiatrowej i pozytywnych przykładów

rozwoju energetyki odnawialnej w Europie. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele

energetyki, odbiorców energii, samorządów i środowisk naukowych.

Zakończenie II edycji

Konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce

W dniu 20 kwietnia 2007 r. w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród

zwycięzcom II edycji Konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce,

organizatorem którego jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.



W ramach Konkursu ocenie poddane zostały oszczędności w zużyciu energii w 2006

roku w stosunku do dwóch lat poprzednich w budynkach użyteczności publicznej

znajdujących się na terenie gminy oraz uzyskane oszczędności w wyniku podjętych

przedsięwzięć energooszczędnych na rzecz społeczności lokalnej. Laureatami Konkursu

zostali w kategorii gmin do 30.000 mieszkańców ex aequo Dobra Szczecińska i Drawsko

Pomorskie, w kategorii gmin pomiędzy 30.000 a 100.000 mieszkańców, laureatem został

Ostrowiec Świętokrzyski oraz powyżej 100.000 mieszkańców laureatem został Rzeszów.

Ponadto Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ufundował specjalną nagrodę dla gminy

Bolesławiec.

W uroczystości wręczenia nagród zwycięzcom konkursu wzięła udział Pani Poseł

Alicja Olechowska, która w swoim wystąpieniu podkreśliła wagę lokalnej polityki

energetycznej na poziomie gminy oraz w imieniu Parlamentarnego Zespołu Energetyki

złożyła laureatom i organizatorom gratulacje.

Energetyczne Forum Samorządów

i Zakładu Energetycznego Warszawa Teren S.A.

W dniach 24 i 25 kwietnia 2007 r. w Warszawie odbyło się Energetyczne Forum

Samorządów i Zakładu Energetycznego Warszawa Teren S.A. W jego trakcie

przedstawiono szereg interesujących wystąpień dotyczących m.in. działalności i planów

inwestycyjnych ZEW-T S.A., tworzenia gminnych planów zagospodarowania przestrzennego

oraz planów zaopatrzenia w energię elektryczną, wykorzystania funduszy unijnych zwłaszcza

w obszarze możliwości finansowania lokalnych inwestycji sieciowych oraz współpracy

lokalnych samorządów z przedsiębiorstwami energetycznymi.

W pierwszym dniu Forum wziął udział przewodniczący Parlamentarnego Zespołu

Energetyki Pan Senator Marek Waszkowiak, a ponadto podsekretarz stanu w Ministerstwie

Rozwoju Regionalnego Pan Tomasz Nowakowski, dyrektor Oddziału Centralnego w

Warszawie Urzędu Regulacji Energetyki Pani Krystyna Gromczyńska oraz liczna grupa

przedstawicieli samorządów lokalnych z terenu działania ZEW-T S.A.



Konferencja "Nowe prawo energetyczne. Szanse i zagrożenia".

7 maja  w Licheniu odbyła się konferencja dla przedstawicieli władz samorządowych

nt. projektowanych zmian prawa energetycznego i ich skutków dla samorządu

terytorialnego.

Rządowy program dla energetyki przedstawił senator Marek Waszkowiak.

Prelegentami byli również: Starosta Kaliski, p. Krzysztof Nosal, oraz przedstawiciele URE,

ERGII S.A., Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (p. Halina

Bownik-Trymucha, p. Artur Dembny, p. Magdalena Krauwicka, p. Marcin Andrzejewski,

p. Stefan Wawrzków).


