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Forum to jedno z najważniejszych wyda-
rzeń organizowanych przez Izbę Gospo-
darczą „Wodociągi Polskie”. W tej edycji 
wiele miejsca poświęcono zagadnieniom 
związanym z adaptacją do coraz bardziej 
odczuwalnych i widocznych w Europie 
i na świecie zmian klimatu.

Dorota Jakuta, prezes IGWP, w swoim 
wystąpieniu powiedziała m.in.: „Koniecz-
nością wydaje się prowadzenie aktywnej 
krajowej polityki klimatycznej. Polityki, 
która z jednej strony będzie nakierowana 
na redukcję emisji gazów cieplarnianych, 
z drugiej zaś przygotuje gospodarkę i spo-
łeczeństwo do nieuchronnych, niekorzyst-
nych zmian klimatu”.

Gość forum, prof. Jerzy Buzek, przewod-
niczący Komisji Przemysłu, Badań Nauko-
wych i Energii w Parlamencie Europejskim, 
poinformował, że w kolejnym budżecie 
europejskim pojawią się znaczne środki fi-
nansowe na nowoczesne technologie ener-
getyczne, ochronę środowiska i zdrowie.

Wśród prelegentów pierwszego dnia 
forum byli również: Krystian Szczepański, 
dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska –  

PIB; Ewa Kamieńska, dyrektor Departa-
mentu Ochrony Wód NFOŚiGW; Andrzej 
Porawski, dyrektor Związku Miast Pol-
skich; Tadeusz Rzepecki, przewodniczący 
Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Pol-
skie”, który podkreślił, jak duży potencjał 
dla branży drzemie w produkcji energii 
z osadów ściekowych.

Nowelizacje Prawa wodnego

Drugi dzień Forum Ochrony Środowiska 
poświęcony był omówieniu nowelizacji 
Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (roz-
porządzenie taryfowe) oraz Ustawy o jaw-
ności życia publicznego w odniesieniu do 
przedsiębiorstw wod-kan. W rozmowach 
wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądo-
wej, a uczestnicy forum mogli zadawać 
pytania bezpośrednio autorom nowych 
przepisów. Prelegentami byli: Ewa Szy-
mura, naczelnik Wydziału Zaopatrzenia 
Ludzi w Wodę Ministerstwa Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Sylwia 
Taszarek, specjalista w Ministerstwie Go-

spodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
oraz pracownik Krajowego Zarządu Go-
spodarki Wodnej Państwowego Gospo-
darstwa Wodnego Wody Polskie; Maciej 
Szambelańczyk z kancelarii WKB Wier-
ciński, Kwieciński, Baehr Sp. K.; Roman 
Wiertelak, członek zespółu IGWP ds. re-
gulaminu; prof. dr hab. Krystian M. Ziem-
ski, Maciej Kiełbus i Joanna Kostrzewska 
z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria 
Prawna Sp. K.

Przez cały czas trwania konferencji 
można było korzystać z merytorycznego 
wsparcia ekspertów z Instytutu Ochrony 
Środowiska – PIB, Kancelarii WKB Wier-
ciński, Kwieciński, Baehr, Kancelarii Ziem-
ski & Partners oraz z Izby Gospodarczej 
„Wodociągi Polskie”. 

Dziękując za udział w  tegorocznym 
Forum Ochrony Środowiska, już dzisiaj 
serdecznie zapraszamy na organizo-
waną przez nas w grudniu konferencję 
Woda – ścieki – osady, która 
w tym roku poświęcona bę-
dzie bezpieczeństwu dostaw 
wody.

IV Forum Ochrony Środowiska odbyło się w hotelu Sheraton w Warszawie Prelegenci (od lewej): Andrzej Godlewski, dziennikarz, moderator dyskusji; prof. Jerzy 
Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący Europejskiego 
Forum Energetycznego; Ewa Kamieńska, dyrektor Departamentu Ochrony Wód 
NFOŚiGW; Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – PIB

IV Forum Ochrony 
Środowiska o klimacie

5–6 marca 2018 r. w Warszawie już po raz czwarty odbyło się zorganizowane prze Izbę Gospodarczą „Wodociągi 
Polskie” Forum Ochrony Środowiska, na którym spotkali się przedstawiciele rządu, samorządów i nauki z reprezentantami 
branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

tekst: MAŁGORZATA MASSEL, specjalista ds. public relations, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”

zdjęcia: IZBA GOSPODARCZA „WODOCIĄGI POLSKIE”

XV Zlot Plejad

Posiadasz samochód marki  Subaru, 
ale czy wiesz, co w języku japońskim 
znaczy ta nazwa? Pierwsze zna-

czenie to Plejady zawarte w logo marki. 
Jest to gromada gwiazd w gwiazdozbiorze 
Byka, odległa od nas o około 444 lata 
świetlne, otoczona niebieską mgławicą, 
którą można obserwować nawet nieuzbro-
jonym okiem. Jednak  Subaru w języku 
japońskim oznacza jeszcze coś innego, 
ważniejszego – zjednoczenie. I właśnie 
to znaczenie legło u podstaw stworzenia 
wielkiego, wyjątkowego wydarzenia – 
Zlotu Plejad. Już od 14 lat  Subaru Import 
Polska organizuje imprezę, która jedno-
czy posiadaczy i miłośników marki.

Zlot Plejad od początku organizowany 
jest według tej samej formuły. 1 kwietnia 
na stronie zlotowej ogłaszane jest miejsce 
zlotu oraz uruchamiany jest formularz 

rejestracyjny. W 2018 roku spotkamy 
się na Śląsku. Mamy nadzieję, że liczne 
atrakcje, które przygotowaliśmy, sprawią, 
że będzie to niezapomniany plejadowy 
weekend. Zlot tradycyjnie rozpocznie się 
w Boże Ciało, które w tym roku wy-
pada 31 maja, a zakończy się w sobotni 
wieczór podczas imprezy � nałowej.

Serdecznie zapraszamy na tegoroczny 
XV Zlot, który odbędzie się na terenie 
województwa śląskiego. Śląsk to nie tylko 
węgiel. Do zaoferowania ma o wiele więcej. 
Jest to region niezwykle bogaty w zabytki. 
Nie brak również na Śląsku ciekawostek 
turystycznych i rezerwatów przyrody.

Bazą XV Zlotu Plejad będzie Hotel Villa 
Verde Congress& Spa w Zawierciu. Ponie-
waż liczba miejsc w bazie zlotu jest ogra-
niczona, cześć noclegów dla uczestników 
została zarezerwowana w dodatkowych 

hotelach blisko bazy zlotu (przypomina-
my, iż Organizator nie zapewnia miejsc 
noclegowych dla wszystkich uczestników).

W piątek i w sobotę załogi będą 
rywalizować na poszczególnych trasach, 
poruszając się według otrzymanych książek 
drogowych do kolejnych wyznaczonych 
punktów, gdzie będą czekać na nie próby 
sportowe, próby sprawnościowe oraz za-
dania związane z odwiedzanymi na trasie 
ciekawymi miejscami. Wszystkie próby 
są odpowiednio punktowane. Oceniane 
jest także punktualne meldowanie się 
na kolejnych Punktach Kontroli Czasu. 
Po zakończeniu drugiego dnia rywali-
zacji, wieczorem odbędzie się huczna 
impreza kończąca zlot, podczas której 
wręczymy nagrody najlepszym załogom.

 
Do zobaczenia na Zlocie! 

zlot.subaru.pl/zlot2018/


