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Na Pomorzu w dniach 15-17 kwietnia 2011 odbyły się pierwsze Dni Energii. W ramach Dni Energii 

odbyły się prezentacje, dyskusje a także zorganizowano stanowiska wystawienniczo-informacyjne. 

Dniom Energii towarzyszyła podpisania deklaracji przez pięć pierwszych gmin województwa 

pomorskiego o przystąpieniu do Porozumienia między Burmistrzami (Covenant of Mayors, w 

skrócie CoM). Do CoM przystąpiły: Gdynia, Gniewino, Hel, Kościerzyna i Władysławowo, Gminy te 

przyjęły na siebie zobowiązanie do opracowania Planu działania na rzecz zrównoważonego 

rozwoju w sektorze energii, w ciągu najbliższego roku.  

 

    Foto:  Nowi Członkowie Porozumienia między Burmistrzami i uczestnicy Dni Energii (15.05.2011)  

Podstawą Porozumienia jest pakiet Klimatyczny "3 razy 20". Chodzi o zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych o 20 proc. do 2020 r. w porównaniu z 1990 r., racjonalizację zużycia energii przez 

zmniejszenie zapotrzebowania o 20 proc. i zwiększenie udziału źródeł energii odnawialnej średnio 

o 20 proc. w Unii Europejskiej i w Polsce o 15 proc. Porozumienie podpisują najbardziej aktywne i 

ambitne samorządy, które zobowiązują się do ograniczenia emisji CO2 o min 20% do roku 2020 i w 

ten sposób chcą przyczynić się do ochrony klimatu. 

Osoby zainteresowane wygłoszonymi prezentacjami zapraszamy na stronę 

www.bape.com.pl/ennereg , gdzie zostały umieszczone pliki do pobrania.   

 

 

 

http://www.bape.com.pl/ennereg


 

 
 

 

Wiadomości z partnerskich regionów ENNEREG - ENNEREG w Walii 

W dniach 12-15 kwietnia 2011 roku, w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej 
Energii, zorganizowano w hrabstwie Carmarthenshire imprezę na rzecz edukacji 
społeczeństwa upowszechniającą szeroko pojętą wiedzę na temat zmian klimatu. W 
wydarzeniu wzięła udział walijska Agencja energetyczna SWEA, która jest partnerem w 
projekcie ENNEREG. 

 

Foto: Samochód elektryczny na wystawie w Carmarthenshire 

Zorganizowano cykl imprez informacyjno-edukacyjnych (tzw. energy roadshow), w trakcie 
których przedsiębiorstwa udzielały informacji na temat odnawialnych źródeł energii i radziły, 
jak oszczędzać energię i pieniądze. W ośrodkach wypoczynkowych rozstawiono stoiska 
informacyjne, na których można było dowiedzieć się jak ograniczyć zużycie energii i jakie 
działania są podejmowane w regionie. Wydarzenie to cieszyło się ogromnym 
zainteresowaniem: jednego tylko dnia na samym stoisku SWEA udzielono porad i wręczono 
energooszczędne urządzenia 108 osobom. Swoje stoiska mieli także instalatorzy OZE a 
Centrum Europejskie Zachodniej Walii zorganizowało quiz związany z Unią Europejską i 
zrównoważonym rozwojem energetycznym. 

Foto: Widok z powietrza na Kowno © Liudvikas Rimantas ŽIEMYS, Fotograf z Litewskiego Instytutu ds. Energii (LEI). 

 

 


