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DWUTYGODNIK INTERNETOWY STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
•

SPIS TREŚCI
● Konferencja „Ekologiczna Energia i Paliwa”
● Przesłanie Sekretarza Generalnego ITU
● Zebranie Prezydium ZG SEP
● Kampania społeczna „Bezpieczna elektryczność”
●Oddziały, Koła, Sekcje, Komitety, Komisje
● Jednym zdaniem
● Jubileusz Infosepika

Konferencja „Ekologiczna energia i paliwa”
W piątek 28 marca w historycznej Sali Starostwa
Powiatowego w Chełmie z udziałem ok. 50 osób
odbyła się konferencja „Ekologiczna energia i paliwa”. Organizatorami konferencji były: Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Starostwo Powiatowe w Chełmie oraz Fundacja Elektryfikacji
Rolnictwa. Konferencja została objęta patronatem
honorowym wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka oraz ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego.
Konferencja adresowana była głównie do samorządów oraz firm z Polski południowowschodniej. Jej otwarcia dokonała sekretarz generalna SEP Jolanta Arendarska.

belskiego Arkadiusz Bratkowski i prezes SEP
Jerzy Barglik.

Fot. 2. Starosta Chełmski Kazimierz Stocki wita uczestników konferencji
fot. Lech Dziewierz

Fot. 3. Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka
fot. Lech Dziewierz

Fot. 1. Sekretarz Generalna SEP otwiera konferencję
fot. Lech Dziewierz

W części oficjalnej głos zabrali: starosta chełmski Kazimierz Stocki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artur
Ławniczak, członek Zarządu Województwa Lu-

Fot. 4. Wystąpienie prezesa SEP Jerzego Barglika fot. Lech Dziewierz

Celem głównym konferencji było edukowanie
osób zajmujących się nośnikami energetycznymi,
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-2przedstawienie
możliwości
pozyskania
i wykorzystania surowców roślinnych w produkcji energii elektrycznej. Podczas konferencji dyskutowano o budowie w Rejowcu dwóch instalacji
produkujących zieloną energię elektryczną
z uprawianych na ten cel roślin, takich jak kukurydza i buraki cukrowe. Pozwoli to wykorzystać
tereny po zlikwidowanej cukrowni, jak również
da możliwość utrzymania produkcji przez plantatorów tych roślin. Referat wiodący „Odnawialne
źródła energii i biopaliwa” wygłosił prof. Andrzej
Chmielewski z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej.

CD zawierającą wszystkie teksty referatów.
Wnioski z konferencji po ich zredagowaniu zostaną umieszczone na stronie internetowej SEP, będą
przesłane uczestnikom konferencji oraz do Ministerstw Gospodarki, Środowiska i Rolnictwa.
Przesłanie sekretarza generalnego ITU
Na stronie internetowej Międzynarodowej Unii
Telekomunikacyjnej (ITU) ukazało się przesłanie
sekretarza generalnego dr. Hamadouna I. Touré’a
wydane z okazji Międzynarodowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

Fot. 6. Sekretarz Generalny ITU dr Hamadoun I. Touré

Fot. 5. Referat wygłasza prof. Andrzej Chmielewski fot. Lech Dziewierz

Kolejnym mówcą był przedstawiciel Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki
Roman Szramka. Następnie Janusz Usidus reprezentujący Oddział Zamojski SEP mówił o
rozwiązaniach technicznych produkcji energii i
biopaliw. Podobnej tematyki (roślin energetycznych i sposobów ich przetwarzania na biopaliwa) dotyczył referat Adama Kryłowicza także
reprezentującego Oddział Zamojski SEP. Po
przerwie kawowej wygłoszono kolejne referaty.
O pilotażowym programie inwestycji samorządowej w mieście i gminie Rejowiec mówił burmistrz miasta Rejowiec Fabryczny Stanisław
Bodys. Waldemar Szyszko prezes Fundacji
Elektryfikacji Rolnictwa wygłosił referat pt.
„Rozwiązania finansowe projektu inwestycji
samorządowej (sieci dystrybucyjne stanowiące
własność gminy)”. O pilotażowym projekcie
oświetlenia ulicznego gminy mówił przedstawiciel firmy Cities Lighting. Ostatnim mówcą był
ponownie starosta chełmski Kazimierz Stocki,
który dokonał podsumowania wyników konferencji i podziękował za wystapienia i ciekawa
dyskusję. Uczestnicy konferencji otrzymali płytę
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A oto fragmenty orędzia. tego dokumentu:
Kluczem do społeczeństwa informacyjnego jest
powszechny dostęp do informacji – wszyscy
muszą mieć jednakowe możliwości uczestnictwa w życiu świata „ery cyfrowej”. Nikomu nie
wolno też odmawiać potencjalnych dobrodziejstw, wynikających ze stosowania nowych
technik informacyjnych i komunikacyjnych
(ICT), a już w szczególności tym z nas, których
funkcjonowanie jest skrępowane przez jakąkolwiek niepełnosprawność. Te techniki wnoszą w
nasze środowiska pracy, do domów oraz w każdy niemal aspekt naszego życia innowacje i pożytki, które muszą być wykorzystane także na
rzecz osób niepełnosprawnych. (…). Świętując
Międzynarodowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego zapraszamy wszystkie siły sprawcze – producentów sprzętu, dostawców usług, organizacje międzynarodowe,
organizacje publiczne oraz pozarządowe – aby
przyłączyły się do naszych starań zmierzających
ku zapewnieniu wszystkim, a w szczególności
około 650 milionom ludzi niepełnosprawnych
na świecie, dostępu do fantastycznych możliwości, oferowanych przez współczesne techniki informacyjne i telekomunikacyjne.
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13. zebranie Prezydium SEP odbyło się w dniu
26 marca w Biurze SEP. Zebraniu przewodniczył prezes SEP Jerzy Barglik. W posiedzeniu
uczestniczyli wiceprezesi SEP: Janusz Kłodos,
Zenon Stodolski, Janusz Jasiona oraz sekretarz
generalna SEP Jolanta Arendarska, członek ZG
SEP Marek Grzywacz i dziekan Rady Prezesów
Jerzy Szastałło.

podstawowych zagrożeń związanych z energią
elektryczną

Fot. 8. Dzieci z zainteresowaniem czytają komiksy wydane przez SEP,
fot. Robert Porowski

Fot. 7. Zebranie Prezydium ZG SEP Od lewej Tomasz Kołakowski, Janusz Kłodos, Jerzy Barglik, Jolanta Arendarska, Zenon Stodolski, Jerzy
Szastałło, Małgorzata Gregorczyk, Marek Grzywacz
fot. Stanisław Szałapak

Na zebraniu przedyskutowano wstępną wersję
projektu regulaminu Izby Rzeczoznawców SEP
– zostały zgłoszone różne sugestie do tego materiału. Zajęto się sprawą wydawania Biuletynu
„Spektrum”. Przedyskutowano materiał przedłożony przez redaktora naczelnego „Energetyki”
Tomasza Kołakowskiego. Przyjęto do wiadomości harmonogram imprez i przedsięwzięć jubileuszu 90-lecia SEP. Omówiono przygotowania do zebrania ZG SEP w dniu 17 kwietnia.
KAMPANIA SPOŁECZNA „BEZPIECZNA
ELEKTRYCZNOŚĆ”
Rozpoczyna się II etap Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Bezpieczna elektryczność”.
Jednym z elementów tego etapu kampanii są
wizyty w szkołach. W dniu 27 marca w Szkole
Podstawowej nr 110 w Warszawie odbyło się
spotkanie dla dzieci najmłodszych klas. Spotkanie poprowadziła sekretarz generalna SEP Jolanta Arendarska wraz z oficerami policji i straży pożarnej. Spotkania w ramach kampanii
„Bezpieczna elektryczność” będą odbywać się
cyklicznie w szkołach i przedszkolach całej
Warszawy. Ich celem jest uświadomienie dzieciom z przedszkoli i najmłodszych klas szkół
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ODDZIAŁY, KOŁA, KOMISJE, SEKCJE,
KOMITETY
• Prezes SEP Jerzy Barglik i sekretarz generalna
Jolanta Arendarska spotkali się w dniu 28 marca
w Domu Technika NOT w Chełmie z Zarządem
Oddziału Chełmskiego SEP.

Fot. 9. Spotkanie w Oddziale Chełmskim SEP

Spotkanie było znakomitą okazją do zapoznania
się ze specyfiką działalności małego Oddziału
SEP zrzeszającego ok. 130 członków.
• W dniu 14 marca w Łodzi odbyło się 6. zebranie Centralnej Komisji Kół i Współpracy z Oddziałami W zebraniu uczestniczyli wiceprezes
SEP Andrzej Boroń, prezes O. Łódzkiego Franciszek Mosiński. Marek Grzywacz, przewodniczący Centralnej Komisji Organizacyjnej przestawił informację o stanie organizacyjnym stowarzyszenia. Andrzej Klaczkowski omówił
sprawy konkursu „Na najaktywniejsze koło SEP
w 2007 r.”. Sprawozdanie z działalności CK-
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przewodniczący komisji.
• W dniu 19 marca w Biurze SEP odbyło się spotkanie roboczego w sprawie uruchomienia programów wspomaganych z funduszy pomocowych UE przez SEP. Rozmowy robocze dotyczyły: przygotowania platformy e-lerningowej
dla SEP, programu zwiększenia konkurencyjności branży elektroinstalacyjnej w Polsce, programu współpracy transgranicznej SEP z Ukrainą. Omówiono stan zaawansowania prac i ustalono ich dalszy tryb prac.
• W dniu 28 marca we Wrocławiu odbyło się zebranie Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP, a dzień wcześniej spotkanie Studenckiej Rady Koordynacyjnej. Podczas spotkań
omówiono między innymi stan przygotowań do
X Jubileuszowych Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka.
JEDNYM ZDANIEM
• Na stronie internetowej OZW SEP można znaleźć wyniki XI edycji konkursu „Z elektryką
przez Świat”.

Fot. 10. XI Konkurs dla młodzieży szkół średnich o profilu elektrycznym i elektronicznym „Z elektryką przez Świat”, zorganizowany przez
oddziały SEP z Katowic i Gliwic oraz Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej – w dniu 11 marca.

• W dniu 18 marca w Warszawskim Domu Technika odbyła się konferencja „Innowacyjność
polskiej gospodarki – komercjalizacja badań
naukowych” – zorganizowana przez NOT oraz
Akademię Inżynierską w Polsce.
• Tego samego dnia została oficjalnie otwarta w
Warszawie stacja wysokiego napięcia „ Warszawa Powiśle” – w uroczystości uczestniczyli
prezes SEP Jerzy Barglik i sekretarz generalna
SEP Jolanta Arendarska.
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• Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk objął
patronat honorowy nad obchodami Światowego
Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.
• W dniu 26 marca odbyło się spotkanie prezesa
SEP Jerzego Barglika i sekretarz generalnej
SEP z prezesem PSE-OPERATOR S.A. Stefanią Kasprzyk i wiceprezesem Andrzejem Wołoszem, na którym przeanalizowano realizację
umowy podpisanej pomiędzy jednostkami.
• Prof. Włodzimierz Kurnik został wybrany rektorem Politechniki Warszawskiej na kadencję
2008-2012. Gratulujemy!
• W dniu 28 marca w Ministerstwie Gospodarki
odbyło się spotkanie w sprawie projektu ustawy
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy
– Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym –
udział wziął wiceprezes SEP Andrzej Boroń.
• W dniach 27-28 marca w Warszawie odbyło się
seminarium dla sekretarzy generalnych SNT,
poświęcone „Zasadom uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w UE” oraz „Udziałowi
ekspertów SNT w komisjach sędziowskich konkursów umiejętności zawodowych PolSkills,
EuroSkills i WorldSkills”.
• W dniu 28 marca w Biurze SEP odbyło się zebranie prezydium Sekcji Radiotechniki SEP, na
którym omawiano opracowaną przez przewodniczącego sekcji opinię o projekcie Programu
działań na rzecz wspierania elektronicznego
handlu i usług na lata 2008-2010, przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki.
• Tego samego dnia w 10. rocznicę nadania imienia - w Zespole Szkół nr 37 im. Agnieszki
Osieckiej w Warszawie odbył się koncert piosenek patronki szkoły w wykonaniu uczniów
szkolnego zespołu teatralnego N.O.R.A.
• Trwają prace nad projektem normy EN 16001
„Energy management system – requirements with
guidance for use”, a w przygotowaniu jest opinia
projektu normy prPN-prEN 60196 Znormalizowane częstotliwości IEC i prPN-EN 60059/prA1
Znormalizowane prądy znamionowe IEC.
JUBILEUSZ INFOSEPIKA
To już 50, numer Infosepika. Wkraczamy więc w
drugą pięćdziesiątkę. Mam nadzieję, że Infosepik
mimo „dojrzałego wieku” nadal będzie spełniał
oczekiwania swoich Czytelników.
Jerzy Baglik
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