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Warszawskie Dni Energii
Efektywność energetyczna, ochrona klimatu oraz zrównoważony rozwój to główne zagadnienia
tegorocznych Warszawskich Dni Energii. Piknik naukowo-informacyjny pod patronatem Komisji
Europejskiej obędzie się 5 czerwca w Parku Agrykola.
Współczesne miasta, ich wielowymiarowość oraz ogromne zapotrzebowanie na energię to wyzwanie
zarówno dla mieszkańców, jak i lokalnych firm. Nieustanny rozwój aglomeracji wiąże się bowiem
z potrzebą racjonalnego i zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych.
- Warszawskie Dni Energii to świetna okazja, aby w interesujący oraz ciekawy sposób pogłębić wiedzę
na temat problemów otaczającego nas środowiska, zagrożeń klimatycznych czy też kwestii związanych
z rozwojem nowoczesnej energetyki. – komentuje Adam Rafalski, Dyrektor Komunikacji w Veolia
Energia Warszawa S.A.
Piknik skierowany jest do szerokiego grona mieszkańców Warszawy i okolic, a także ekspertów ds.
energetyki, klimatu czy energii odnawialnej. W trakcie wydarzenie będzie można poznać najnowsze
technologie usprawniające ekologiczne funkcjonowanie miast. Doskonałym tego przykładem jest projekt
Inteligentna Sieć Ciepłownicza wdrażany przez partnera wydarzenia, firmę Veolia Energia Warszawa
S.A. W ramach projektu największa w Unii Europejskiej sieć ciepłownicza wyposażona zostanie
w nowoczesną

infrastrukturę,

pozwalającą

na

monitorowanie

i

zintegrowane

zarządzanie

poszczególnymi jej elementami na odległość. Zastosowane technologie pozwolą zdalnie kontrolować
pracę trzech przepompowni, 79 komór ciepłowniczych oraz 2,5 tys. węzłów cieplnych. Optymalizacja
pracy sieci umożliwi redukcję emisji dwutlenku węgla o 14,5 tys. ton w skali roku. Ze względu na wymiar
ekologiczny, warta ponad 52 mln zł inwestycja uzyskała 30 proc. dofinansowania Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
…
Veolia Energia Warszawa S.A. zarządza największą w Unii Europejskiej siecią ciepłowniczą, dostarczającą
ciepło systemowe do 80% budynków w Warszawie. Każdego dnia ponad 1100 pracowników Spółki czuwa nad
bezpieczeństwem i pewnością dostaw ciepła, dbając o właściwe funkcjonowanie 1740 km stołecznej sieci
ciepłowniczej i tysięcy węzłów cieplnych.
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Od października 2011 r. Spółka jest częścią międzynarodowej Grupy Veolia, europejskiego lidera w zakresie usług
energetycznych.
www.energiadlawarszawy.pl

Grupa Veolia jest uznaną światową marką specjalizującą się w optymalnym zarządzaniu zasobami naturalnymi.
Zatrudnia ponad 179 tys. pracowników* na całym świecie. Grupa tworzy i wdraża rozwiązania w zakresie
gospodarki wodnej, gospodarki odpadami i energią. Rozwiązania te przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju
miast i przemysłu. Rozwijając trzy uzupełniające się działalności, Veolia zapewnia dostęp do zasobów, chroni je
oraz odnawia. W 2014 roku Veolia zaopatrzyła w wodę pitną 96 miliony mieszkańców, a 60 miliony objęła usługą
uzdatniania wody. Wyprodukowała 52 mln MWh energii i odzyskała 31 mln ton odpadów na drodze odzysku
materiałowego i energetycznego. www.veolia.com.
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