Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/eveenss/221111080111112//
Celem konferencji jest prezentacja alternatywnych metod pozyskania energii oraz możliwych scenariuszy
dla polskiego i dolnośląskiego sektora energetycznego.
Konferencja jest skierowana przede wszystkim do:
 polityków samorządowych,
 urzędników z Dolnego Śląska zajmujących się kwestami energetyki i ochrony środowiska,
 ekspertów i naukowców zainteresowanych tematem transformacji energetycznej województwa,
 lokalnych działaczy oraz organizacji pozarządowych.
Konferencja jest organizowana przez Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA przy wsparciu Instytutu
Rozwoju Terytorialnego. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa
Dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Do udziału zapraszamy radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, a także wójtów, burmistrzów,
prezydentów gmin oraz urzędników, polityków, działaczy lokalnych zainteresowanych tematem zielonej
transformacji energetycznej województwa dolnośląskiego.
Wydarzenie odbędzie się dnia 29.01.2019 r. w Instytucie Rozwoju Terytorialnego przy ul. Dawida 1A
we Wrocławiu w godzinach od 11:00 do 15:45.
Chęć uczestnictwa należy zgłaszać do dnia 25.01.2019 r. na e-mail: ppomian@eko.org.pl (podając imię,
nazwisko, instytucję, nr telefonu, e-mail). Udział jest BEZPŁATNY. Ilość miejsc jest ograniczona.

PLAN KONFERENCJI
11:88 – 13:81 WYSTĄPIENIA:
✔ Radosław Gawlik, EKO-UNIA – Otwarcie konferencji
✔ prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, Politechnika Śląska – Dom, osiedle, fimm, gminm - stmitowy
kmtmlog dzimłmń oddolnych
✔ Wystąpienie w imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego – dr Maciej Zathey, IRT
✔ dr Miłosława Stępień i Urszula Zielińska, Parta Zieloni – 11 zmłożeń timnsfoimmcji eneigetycznej
i ochionm klimmtu dlm Polski
✔ Wystąpienia radnych Sejmiku Wojewódzkiego (Klubów Bezpartyjni Samorządowy, Prawo
i Sprawiedliwość, Platorma Obywatelska)
✔ Marek Wąsowski, Konsorcjum Smart Power Grids, Politechnika Wrocławska – Rolm klmstiów
eneigii w timnsfoimmcji eneigetycznej województwm
✔ Jan Grześkowiak, CRK Enegia – Doświmdczenim klmstim eneigii „Ostiowski Rynek Eneigetyczny”
✔ Radosław Kujawiński, Delegatura NIK we Wrocławiu – Wyniki kontioli NIK dotyczącej iozwoju
odnmwimlnych źiódeł eneigii
13:05 – 13:25 Przerwa kawowa
13:21 – 14:11 � DEBATA z udziałem radnych i przedstawicieli Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego, wójtów, burmistrzów i prezydentów gmin, urzędników samorządowych,
polityków, naukowców, ekologów
(Zachęcamy Państwa do zabrania głosu!)
Radosław Gawlik – Podsumowanie debaty
15.00 – 15:45 Lunch
Z wyrazami szacunku,
Radosław Gawlik
tel. 605 037 417, rgawlik@eko.org.pl
Paweł Pomian
tel. 668 268 730, ppomian@eko.org.pl

