
INFO IK 
Nr 367                                                                                    19.01.2012 r. 

DZIENNIK INTERNETOWY STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLS KICH 
DAILY NEWSLETTER OF THE POLISH SOCIETY OF ELECTRICA L ENGINEERS 

 
•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Wycieczka noworoczna 
W dniach 13 - 15 stycznia 2012 roku działając na 
rzecz integracji środowiska Sekcja Instalacji i Urzą-
dzeń Elektrycznych Oddziału Gliwickiego SEP zor-
ganizowała tradycyjny wyjazd noworoczny. Wśród 
uczestników wyprawy byli między innymi Kol. 
Kol.: prezes Oddziału Gliwickiego Andrzej Gra-
bowski oraz członek ZG SEP Krzysztof Kolonko. 
Tym razem celem wyprawy była Wieliczka i Kra-
ków. Część techniczna obejmowała zwiedzanie mu-
zeum kopalni soli w Wieliczce, gdzie z zaciekawie-
niem zapoznano się z historią wydobycia tego mine-
rału w Polsce. Zapoznano się z instalacjami zapew-
niającymi bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie 
tego historycznego obiektu. 

  
Fot. 1. Przed muzeum w Wieliczce.                           fot. Krystyna Dubiel 

W części turystycznej zwiedzono Kraków, w tym 
podziemia Rynku i Wawel. Tradycyjna kolacja ko-
leŜeńska, która odbyła się w piątek i sobotni spek-
takl w Teatrze im. Juliusza Słowackiego pozwoliły 
na znakomite poprawienie nastrojów po trudach ca-
łodniowych wypraw turystycznych i technicznych.  

 
Fot. 2. W Teatrze Słowackiego.                                 fot. Krystyna Dubiel 

W niedzielę po obiedzie w doskonałych nastrojach 
wyruszyliśmy autokarem do Gliwic. Nad całością 
spraw organizacyjnych tego wyjazdu, jak zwykłe 
doskonale czuwała Kol. Krystyna Dubiel, której 
wszyscy uczestnicy wyjazdu w liczbie 50 osób, 
dziękowali za świetnie zorganizowaną imprezę.  

Materiał nadesłał członek ZG SEP Kol. Krzysztof Kolonko 

Nowe prawo energetyczne 
Trwają konsultacje społeczne projektu nowego prawa 
energetycznego i prawa o odnawialnych źródłach 
energii. Jak juŜ informowaliśmy w dniu 16 stycznia 
2012 roku w siedzibie Oddziału Łódzkiego SEP odby-
ło się pierwsze z cyklu spotkań konsultacyjnych orga-
nizowanych przez Stowarzyszenie Elektryków Pol-
skich. Dzień później spotkanie takie zorganizowane 
przez Biuro Studiów i Analiz SEP odbyło się w sali 
posiedzeń ZG SEP w Biurze SEP w Warszawie. 

 
Fot. 3. Spotkanie konsultacje w Biurze SEP w Warszawie, od lewej Kol. 
Kol.: Anna Wójcikowska, Henryk Gładyś, Andrzej Boroń, Lech BoŜen-
towicz, Ryszard Marcińczak, Ryszard Frydrychowski. 

                 fot. Ewa Materska 

Poza osobami widocznymi na fot. 3 w spotkaniu 
konsultacyjnym w Biurze SEP uczestniczyli Kol. 
Kol.: Miłosława BoŜentowicz-Kujszczyk, Janusz 
DruŜycki i Bogusław Muszyński. Kolejne spotkanie 
konsultacyjne odbyło się w Oddziale Zagłębia Wę-
glowego SEP w Katowicach wczoraj o godz. 1400. 
Na dziś, 19 stycznia 2012 roku, zaplanowane są ko-
lejne dwa spotkania konsultacyjne: w Poznaniu i Ra-
domiu. Podsumowanie wniosków opracowanych 
w trakcie wszystkich dotychczasowych spotkań kon-
sultacyjnych oraz nadesłanych bezpośrednio do Biu-
ra SEP (między innymi przez Oddział Gorzowski 
SEP) zostanie dokonane podczas ostatniego z cyklu 
spotkań konsultacyjnych zaplanowanego na dzień 20 
stycznia 2012 roku na godz. 1300 w Oddziale Kra-
kowskim SEP.  


