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DZIENNIK INTERNETOWY STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLS KICH 
 

•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Mi ędzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 2011  
W dniu 11 października 2011 r. na terenach wysta-
wienniczych w Gdańsku rozpoczęły się 9. Międzyna-
rodowe Targi Kolejowe TRAKO 2011. Targi potrwają 
przez cztery dni aż do piątku 14 października 2011 r. 
Jednym z patronów honorowych targów jest 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich.  
Podczas uroczystej gali wieczornej w pierwszym dniu 
targów został wręczony Medal Prezesa SEP. 
Laureatem tego prestiżowego wyróżnienia została 
firma STRUNOBET-MIGACZ z Włoszczowy, 
a nagrodzony wyrób to strunobetonowe konstrukcje 
wsporcze typu ETG. Wyróżnienie to wręczył 
w imieniu nieobecnego w tym dniu na targach prezesa 
SEP prof. Jerzego Barglika uczestniczący w Targach - 
wiceprezes SEP Kol. Stefan Granatowicz. 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich przyznało także 
dwa wyróżnienia specjalne: firmie Trakcja-Tiltra SA 
z Warszawy za: rozdzielnicę do zasilania trakcji 
miejskiej 660 V DC - typu MRT oraz firmie Pojazdy 
Szynowe PESA SA z Bydgoszczy za tramwaj typu 
120Na Swing. Dodatkowe informacje o targach 
można znaleźć na stronie internetowej 
Międzynarodowych Targów Gdańskich pod adresem: 
http://www.mtgsa.com.pl/. 

Seminarium Kola SEP nr 229  
przy PSE Operator SA 
W dniu 11 października 2011 r. w siedzibie PSE 
Operator SA odbyło się kolejne seminarium Koła SEP 
nr 229 przy PSE Operator SA na temat: ,,Plan rozwoju 
PSE Operator SA na lata 2010–2025 w zakresie 
zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną”. 
Referentem tego tematu był Maciej Wronko 
z Departamentu Rozwoju Systemu w PSE Operator SA. 
W seminarium uczestniczyło około 50 osób – głównie 
członków SEP z Kół nr 229, Koła 206 przy PGE SA, 
Koła 207 przy PSE Centrum SA, Koła 246 przy EPC 
SA, Koła 203 przy Instytucie Energetyki i innych Kół 
SEP. Uczestniczyli również w seminarium inni 
pracownicy, głównie z PSE Operator SA i PGE SA. 
Seminarium otworzył i prowadził całość obrad Henryk 
Gładyś – prezes Koła SEP nr 229.  
Referent w czasie prezentacji omówił krótko 
następujące tematy: rys historyczny tworzenia planu 
rozwoju sieci przesyłowej; uwarunkowania planu 
rozwoju sieci przesyłowej; prognoza zapotrzebowania 
na moc i energię według Polityki Energetycznej Polski 
do 2030 r. oraz według oczekiwanego scenariusza. 
W ramach tego tematu referent stwierdził m.in., że 
w planie rozwoju przyjęto średnioroczny wzrost 
zapotrzebowania na moc szczytową na poziomie 2,2%. 

W dalszej części seminarium referent przedstawił 
ogólny zarys rozwoju nowych inwestycji w sektorze 
wytwarzania i planowane nakłady inwestycyjne PSE 
Operator SA na rozwój sieci przesyłowej.  
W dyskusji poruszono szereg tematów związanych 
z rozwojem krajowego systemu elektroenergetycznego, 
takich jak: koordynacja zamierzeń inwestycyjnych 
poszczególnych koncernów energetycznych, plano-
wane połączenie sieciowe z rejonem Kaliningradu, 
problem powstającej ustawy o korytarzach przesy-
łowych, rozwój elektrowni wodnych, koncepcja 
budowy elektrociepłowni jądrowej dla zasilania 
w ciepło Warszawy i inne tematy, w tym także 
problem zagrożeń z powodu niedorozwoju sieci 
przesyłowej. Seminarium podsumował prowadzący 
obrady i autor niniejszego komunikatu, który 
podziękował zebranym oraz wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji i przebiegu seminarium.  

Krótko 
• W dniu 10 października 2011 r. w Katowicach pod 

przewodnictwem Kol. Teresy Skowrońskiej odbyło 
się zebranie Zarządu OZW SEP. 

• Tego samego prezes Oddziału Bielsko-Bialskiego 
SEP Kol. Krzysztof Sitkiewicz uczestniczył w uro-
czystej inauguracji roku akademickiego w Akade-
mii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 
i wręczył list gratulacyjny od prezesa SEP. 

• w dniu 11 października 2011 r. sekretarz generalny 
SEP Kol. Andrzej Boroń uczestniczył w imieniu 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich w uroczystym 
spotkaniu z okazji jubileuszu 100-lecia Stowarzy-
szenia Inżynierów i Techników Wodnych 
i Melioracyjnych, które odbyło się w Warszawskim 
Domu Technika NOT. 

• Także w dniu 11 października 2011 r. pod prze-
wodnictwem Kol. prof. Jana Maksymiuka odbyło 
się zebranie Komisji Kwalifikacyjnej Izby 
Rzeczoznawców. Rozpatrzono dwa wnioski o reko-
mendacje SEP oraz dziesięć wniosków o powołanie 
na rzeczoznawcę SEP. 

• Tego samego dnia przebywający w Częstochowie 
na konferencji zorganizowanej przez firmę 
MAGNETO prezes SEP Kol. Jerzy Barglik spotkał 
się z prezesem Oddziału Częstochowskiego SEP 
Kol. Zenonem Paniczem. 

Smutna wiadomość 
Nadeszła smutna wiadomość o nagłej śmierci 
wiceprezesa Oddziału Częstochowskiego SEP Kol. 
Zbigniewa Wierzbickiego. Pozostanie w naszej 
wdzięcznej pamięci! 


