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•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Barbórkowe Święto 
W najbliższą niedzielę przypadają imieniny 
Barbary. Składając serdeczne życzenia wszystkim 
Barbarom nie zapominamy, że to także branżowe 
święto górników. Od kilku już dni w całym kraju, 
a więc nie tylko na Górnym Śląsku trwają 
tradycyjne spotkania barbórkowe. Złóżmy więc 
także przy tej okazji najlepsze życzenia 
pracownikom tej ważnej branży, ludziom ciężkiej 
i niebezpiecznej pracy tradycyjnym Szczęść 
Boże!  
Prezes SEP Jerzy Barglik 

Dalsze informacje o Konferencji ,,Efektywność 
energetyczna – cele, zadania i środki realizacji” 
W poprzednim Infosepiku krótko informowaliśmy 
o konferencji na temat efektywności energetycznej 
zorganizowanej wspólnie przez Stowarzyszenie 
Elektryków Polskich oraz Komitet Gospodarki 
Energetycznej FSNT NOT.  Po otwarciu 
konferencji przewodnictwo w obradach objął Kol. 
Henryk Gładyś, przy czym obrady w 
poszczególnych sesjach tematycznych były 
prowadzone pod przewodnictwem kolejno Kol. 
Kol.: Janusza Drużyckiego i Jerzego Pszczoły – 
członków Prezydium Polskiego Komitetu N-T 
FSNT NOT Gospodarki Energetycznej.  

 
Fot. 1. Obrady prowadzi Kol. Henryk Gładyś.                  fot. Ewa Materska 

Zanim jednak do tego doszło wybrana została 
czteroosobowa Komisja Wnioskowa, w imieniu 
której wstępny zarys wniosków został odczytany 
przed zamknięciem Konferencji przez Kol. Jana 
Surówkę, dyrektora firmy ,,EMS” Energy Engineer-
ing & Management Systems. Wnioski te zostaną 
ostatecznie zatwierdzone na kolejnym posiedzeniu 
plenarnym Komitetu. 

W ramach zasadniczej części obrad konferencyjnych 
wygłoszono 10 referatów, po wygłoszeniu których 
każdorazowo odbywało się zadawanie pytań 
autorom referatów, a po zakończeniu całości odbyła 
się ogólna dyskusja merytoryczna. 

 
Fot. 2. Rozpoczyna się cześć referatowa konferencji          fot. Ewa Materska 

Niezależnie od prezentacji referatów zasadniczych, 
opublikowanych w specjalnym wydaniu 
książkowym, odbyły się trzy krótkie wystąpienia 
przedstawicieli: PSE Operator SA (jako sponsora 
Konferencji) oraz Politechnik: Krakowskiej 
i Częstochowskiej, na różne tematy związane 
z efektywnością energetyczną, m.in. na temat 
elektrowni geotermicznych i ciepła odpadowego z 
urządzeń gospodarstwa domowego. Konferencję 
zamknął autor niniejszego komunikatu, który 
przewodniczył obradom, dziękując wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji i sprawnego przebiegu 
Konferencji. Wszystkim uczestnikom Konferencji 
złożył serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne. 
Henryk Gładyś dyrektor Biura Studiów i Analiz SEP  

Smutna wiadomość 
Z Oddziału Piotrkowskiego SEP nadeszła ostatnio 
bardzo smutna wiadomość o śmierci Kol. Zygmunta 
Kusińskiego - wieloletniego członka Oddziału 
Piotrkowskiego SEP, założyciela Koła SEP nr 26 
w Tomaszowie Mazowieckim, członka Zarządu 
Oddziału Piotrkowskiego SEP. Kol. Zygmunt 
Kusiński pełnił także szereg innych ważnych funkcji 
stowarzyszeniowych, między innymi był członkiem 
Centralnej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień SEP. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w minioną 
środę 30 listopada 2011 r. na cmentarzu 
w Tomaszowie Mazowieckim. 
Pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci! 


