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Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne. Finał
krajowego konkursu energetycznego w Jaworznie
Konkurs edukacyjny pod patronatem Prezesa URE rozstrzygnięty.

8 czerwca 2010 roku w Jaworznie odbył się finał II edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Energetycznego „Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne” .

Energia i wytrwałość zmienia wszystko... - te towarzyszące konkursowi słowa Benjamina
Franklina - oddają zaangażowanie uczestników i organizatorów wydarzenia. Pracom
konkursowego jury przewodniczył prof. zw. dr hab. inż. Jacek Malko z Politechniki
Wrocławskiej, który dostrzegł w pracach laureatów walory naukowe.

- Warto zwrócić uwagę na oryginalność prac, a o to jest dzisiaj dosyć trudno - powiedział
m.in. prof. Jacek Malko - Szukaliśmy oryginalnego podejścia do tematu, osobistego
zaangażowania uczestników. Jestem przekonany, że kryterium autorskiego kreowania
rozwiązań problemów zostało tu spełnione w sposób dostatecznie mocny.

We Are The Champions

Zwycięzcami II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Energetycznego zostali Maria Fiałkowska
(z I Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku - kategoria uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych) oraz Michał Kumor z Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie
(kategoria studenci). Michał Kumor, student Wydziału Energetyki i Paliw AGH, przygotował
pracę pt. „Zgazowanie węgla - szansa na czyste jutro”.

W sumie nagrodzono 16 osób.

W grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych nagrody i wyróżnienia otrzymali również:
Anna Miś (Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Jaworznie - II miejsce), Marta Budak (Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Jaworznie - II miejsce), Rafał Wieczorek (II Liceum
Ogólnokształcące w Jaworznie - III miejsce), Paweł Woźnica (Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 w Jaworznie - III miejsce), Karolina Graboś (Liceum
Ogólnokształcące nr 1 w Jaworznie - wyróżnienie), Bartłomiej Jodłowski (Liceum
Ogólnokształcące nr 1 w Jaworznie - wyróżnienie), Marek Sułowski (Liceum



Ogólnokształcące w Jaworznie - wyróżnienie).

W grupie studentów nagrody i wyróżnienia otrzymali także: Radosław Sobczak (Uniwersytet
Opolski - II miejsce), Marcin Łapa (Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie - II miejsce),
Agnieszka Kardasz (Katolicki Uniwersytet Lubelski - III miejsce), Marta Mastalerska
(Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, wyróżnienie), Martyna Maria Mosiołek
(Politechnika Częstochowska - wyróżnienie), Anna Idzikowska (Akademia Górniczo -
Hutnicza w Krakowie, wyróżnienie).

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki serdecznie gratuluje wszystkim laureatom, a
Organizatorom dziękuje za znakomity pomysł oraz udaną realizację kolejnej edycji
konkursu.

Relacja z uroczystego wręczenia nagród znajduje się na stronie Jaworznickiego Portalu
Społecznościowego jaw.pl.

URE uczy, URE radzi...

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przywiązuje ogromne znaczenie do działań
edukacyjnych obejmujących problematykę rynku paliw i energii. W 2009 roku Prezes URE
współorganizował m.in. konkurs „Nowe horyzonty energetyki - wiedza i jej zastosowanie”.
W multimedialnym spotkaniu z energetyką wzięło wówczas udział ponad stu uczniów z 43
szkół województwa lubelskiego. Relację z konkursu opublikowaliśmy na stronie internetowej
Urzędu.

Dobrym przykładem działań regulatora są również warsztaty, konferencje, spotkania
propagujące m.in. społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych, ochronę
odbiorców wrażliwych oraz prawa konsumentów i efektywność energetyczną. W marcu
2010 roku eksperci Urzędu Regulacji Energetyki przeprowadzili warsztaty edukacyjne w
Łodzi i w Lublinie. W kwietniu 2010 - w Katowicach, Poznaniu, Rzeszowie. W maju - w
Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Wrocławiu i Zakopanem. W latach 2008 - 2009, URE
zorganizował ponad 380 tego typu wydarzeń. W tym roku, tylko oddziały terenowe URE,
zaplanowały ok. 300 wydarzeń edukacyjnych.
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