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•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Międzynarodowe Forum Energetyki Jądrowej 
W dniu 29 listopada 2012 r. w warszawskim hotelu 
Sheraton odbyło się Międzynarodowe Forum Energe-
tyki Jądrowej zorganizowane przez „The Warsaw Vo-
ice” oraz „PowerMeetings.pl”. 

 
Fot. 1. Uczestnicy Forum licznie zgromadzeni na obradach.  fot. Maja Krauze 

Impreza była objęta patronatem honorowym SEP. Ob-
rady Forum skupiły się na kwestiach: bilansu energe-
tycznego Polski i Europy Środkowej w perspektywie 
najbliższych 50 lat, współczesnych technologii stoso-
wanych w elektrowniach atomowych uwzględniają-
cych sprawy bezpieczeństwa, stosunku Polaków 
i mieszkańców innych krajów do energetyki jądrowej, 
budowy i eksploatacji siłowni atomowych. Rosnące 
zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce, 
międzynarodowe zobowiązania w zakresie ogranicza-
nia szkodliwych emisji, a także ograniczone możliwo-
ści w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odna-
wialnych wymuszają budowę siłowni jądrowych jako 
źródła energii elektrycznej. 

 
Fot. 2. Sekretarz generalny SEP Kol. Andrzej Boroń, przedstawia stanowisko 
SEP w sprawie budowy elektrowni jądrowej w Polsce.      fot. Maja Krauze 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich od dawna pro-
muje rozwój energetyki jądrowej w Polsce i temu też 
służyło wystąpienie sekretarza generalnego SEP Kol. 
Andrzeja Boronia „Stanowisko Stowarzyszenia Elek-
tryków Polskich w sprawie budowy elektrowni jądro-

wej w Polsce”. Rezultatem dyskusji na tematy oma-
wiane podczas konferencji będzie sformułowanie 
wniosków, które zostaną opublikowane w formie elek-
tronicznej oraz na łamach The Warsaw Voice oraz 
w Internecie.  

Spotkanie w Oddziale Rzeszowskim SEP 
W dniu 29 listopada 2012 r. Koło SEP przy PGE Dys-
trybucja  S.A. Oddział Rzeszów zorganizowało cieka-
we spotkanie integracyjne dla swoich członków w klu-
bie KULA - Bowling & Club. Interesujący wykład na 
temat zastosowań ogniw fotowoltaicznych w gospo-
darstwie domowym oraz możliwościach oraz kierun-
kach ich rozwoju wygłosił Kol. Adam Zieliński. Tema-
tyka wykładu poparta dokumentacją techniczną wzbu-
dziła ciekawą dyskusję wśród uczestników.  

 
Fot. 3. Referat wygłasza Kol. Adam Zieliński, obok (siedzi) prezes koła PGE 
Kol. Wiesław Lelek. 

W drugiej rekreacyjnej części spotkania uczestnicy 
mogli spróbować swoich sił na bardzo nowoczesnej 
kręgielni i przy stołach bilardowych.  

 
Fot. 4. Zawody na kręgielni. 

Spotkaniu towarzyszyła miła, andrzejkowa atmosfera. 
Opr. Bolesław Pałac, Prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP 


