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Rabbit wspiera
projekt Ciemne Niebo

W

dniach 6-8 paüdziernika firma Rabbit
wspÛlnie ze Stowarzyszeniem Polaris ñ OPP uczestniczy≥a w XI Europejskim Sympozjum Ochrony Ciemnego Nieba (11th European Symposium for
the Protection of the Night Sky),
ktÛre odby≥o siÍ w miasteczku
Osnabr¸ck w Niemczech.
Firma Rabbit podpisa≥a ze Stowarzyszeniem Polaris ñ OPP
umowÍ o úcis≥ej wspÛ≥pracy
w ramach projektu ÑCiemne nieboî. Na mocy tego porozumienia
urzπdzenia firmy Rabbit umoøliwiπ realizacjÍ za≥oøeÒ projektu.
ñ Podczas sympozjum zaprezentowaliúmy moøliwoúci naszego systemu CPAnet oraz reduktora mocy serii GreenBoX.
Nasze urzπdzenia doskonale
nadajπ siÍ do realizacji projek-

tu ÑCiemne Nieboî, poniewaø
pozwalajπ w≥adzom lokalnym
na monitorowanie stanu oúwietlenia oraz racjonalne nim zarzπdzanie poprzez stronÍ internetowπ z poziomu dowolnego
urzπdzenia z dostÍpem do internetu. System CPAnet posiada
funkcjÍ Ñw≥πcz/wy≥πcz oúwietlenie SMS-emî, dziÍki ktÛrej mieszkaÒcy mogπ w≥πczyÊ
oúwietlenie uliczne wtedy, gdy
jest to potrzebne. Natomiast fani astronomii mogπ wy≥πczyÊ
oúwietlenie, aby mÛc podziwiaÊ
niebo pe≥ne gwiazd ñ wyjaúnia
Janusz Kobylak, prezes spÛ≥ki
Rabbit.
Organizatorem przysz≥orocznej, XII edycji Europejskiego
Sympozjum Ochrony Ciemnego
Nieba bÍdzie Polska. Sympozjum odbÍdzie siÍ w dniach 13-

15 wrzeúnia 2012 roku w Bielsku-Bia≥ej.
Projekt ÑCiemne Nieboî zainicjowany przez Solaris ñ OPP
ma na celu walkÍ z tzw. zjawiskiem zaúmiecania úwiat≥em.
G≥Ûwne postulaty i idee programu obejmujπ m.in.: opracowanie odpowiednich wzorÛw latarni do oúwietlania ulic; stworzenie ewidencji miejscowoúci,
w ktÛrych prowadzi siÍ systematyczne obserwacje nieba; nawiπzywanie porozumieÒ z lokalnymi w≥adzami w kwestii
czasowego wygaszania oúwietlenia ulicznego; wymianÍ tradycyjnych latarni na inteligentne oúwietlenie ulic w miejscach,
gdzie prowadzi siÍ np. systematyczne obserwacje astronomiczne z udzia≥em duøych grup zainteresowanych.

PSEW chce w rządzie
pełnomocnika ds. OZE

P

olskie Stowarzyszenie
Energetyki Wiatrowej
(PSEW) zwrÛci≥o siÍ do
premiera o powo≥anie Pe≥nomocnika Rzπdu ds. Odnawialnych èrÛde≥ Energii oraz utworzenie Departamentu Odnawialnych èrÛde≥ Energii.
Wed≥ug przedstawicieli branøy zrzeszonych w Stowarzyszeniu, rosnπce znaczenie i z≥oøonoúÊ poszczegÛlnych sektorÛw energii odnawialnej wymaga koordynacji na poziomie
co najmniej podsekretarza stanu. Bez pe≥nomocnika rzπdu
przygotowanie i wdraøanie
podstawowych dokumentÛw
(takich jak np. Krajowy Plan
Dzia≥aÒ czy ustawa o OZE) odbywa siÍ ze znacznym opÛünieniem.

W ocenie PSEW podejmowane przez urzÍdnikÛw prÛby dostosowania obowiπzujπcych aktÛw prawnych i procedur administracyjnych do b≥yskawicznie
zmieniajπcego siÍ i ulegajπcego
g≥Íbokim przeobraøeniom sektora energetycznego sπ czÍsto spÛünione. Jako przyk≥ad Stowarzyszenie podaje prÛbÍ dostosowania prawa dla rozwoju morskich
farm wiatrowych, ktÛra zatrzyma≥a siÍ po wielomiesiÍcznych
dyskusjach na problemie planowania przestrzennego, nie dotykajπc tak kluczowych zagadnieÒ
jak energetyka czy úrodowisko.
W tej chwili za rozwÛj OZE
odpowiada ministerstwo gospodarki, a takøe czÍúciowo
ministerstwo úrodowiska, rolnictwa czy infrastruktury oraz

instytucje im podleg≥e. W kaødym z tych resortÛw tworzone
sπ specjalne komÛrki czy zespo≥y zajmujπce siÍ tπ tematykπ
ñ zwraca uwagÍ organizacja.
W ocenie PSEW powo≥anie
pe≥nomocnika ma szansÍ dodatkowo wesprzeÊ naturalne mechanizmy stymulujπce gospodarkÍ i rozwÛj przemys≥u w obszarach takich jak produkcja
komponentÛw, rozwÛj technologiczny, generowanie miejsc
pracy itp. Stowarzyszenie oprÛcz
apelu przygotowa≥o teø projekt rozporzπdzenia w sprawie
powo≥ania Pe≥nomocnika Rzπdu ds. OZE opracowany na
podstawie rozporzπdzenia okreúlajπcego powo≥anie Pe≥nomocnika Rzπdu ds. Energetyki Jπdrowej.

ZAGRANICA

EDF zap≥aci 2 mln euro
za szpiegowanie Greenpeace
Decyzjπ sπdu francuski koncern
energetyczny EDF zosta≥ skazany
za szpiegowanie Greenpeace oraz
ukrywanie wykradzionych z organizacji dokumentÛw. Firma zosta≥a
ukarana grzywnπ w wysokoúci
1,5 mln euro, dodatkowo sπd nakaza≥ EDF wyp≥atÍ 500 tys. euro odszkodowania na rzecz Greenpeace.
W 2006 r. EDF wynajÍ≥o hakera, ktÛry monitorowa≥ dzia≥alnoúÊ francuskiego oddzia≥u Greenpeace. Dzia≥o siÍ to
w zwiπzku z prowadzonπ przez ekologÛw kampaniπ przeciwko planom budowy nowych elektrowni atomowych
przez EDF. W wyniku dzia≥aÒ w≥amywacza z komputera dyrektora Greenpeace Francja zosta≥o wykradzionych
ponad 1,4 tys. dokumentÛw. Greenpeace od lat prowadzi kampaniÍ przeciwko projektom jπdrowym EDF.
Obecnie ponad trzy czwarte energii
elektrycznej we Francji pochodzi
z elektrowni atomowych.
O EDP powalczπ
cztery koncerny
Portugalski rzπd wybra≥ cztery koncerny, ktÛre stanπ do przetargu o paÒstwowy pakiet akcji koncernu energetycznego EDP. O zakup 24,9% udzia≥Ûw w EDP powalczπ: niemiecki
E.ON, chiÒski China Three Gorges,
a takøe brazylijskie Electrobras i Cemig. Transakcja sprzedaøy akcji g≥Ûwnego dostawcy energii elektrycznej
w Portugalii zosta≥a przewidziana
w porozumieniu o pomocy kredytowej, jakie Portugalia zawar≥a z Uniπ
Europejskπ i MiÍdzynarodowym Funduszem Walutowym w maju bieøπcego roku. Rzπd Portugalii wycenia firmÍ EDP na oko≥o 2 mld euro, portugalscy ekonomiúci twierdzπ jednak, øe
jej wartoúÊ jest niøsza, szacujπc jπ
na oko≥o 1,8 mld euro.
Gie≥da w Amsterdamie
bÍdzie handlowaÊ biomasπ
Gie≥da APX-Endex, ktÛra koncentruje
siÍ na kojarzeniu transakcji branøy
energetycznej z Holandii, Wielkiej Brytanii i Belgii, uruchomi≥a w Amsterdamie handel peletami z drewna, wykorzystywanymi do produkcji zielonej
energii. Gie≥da biomasy zosta≥a uruchomiona przy udziale Portu w Rotterdamie, do ktÛrego przyp≥ywa coraz
wiÍcej biomasy importowanej do Europy m.in. z USA czy Brazylii. Odbiorcami tego surowca sπ elektrownie naleøπce do europejskich koncernÛw
energetycznych, m.in. francuskiego
EDF czy niemieckiego RWE.
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