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Wielka Gala Spoleczeństwa Informacyjnego

Konferencja Oddziału Toruńskiego SEP

W dniu 17 maja 2012 r. od godz. 19:00 w Domu
Dziennikarza w Warszawie przy ul. Foksal 3/5 odbyła
się Wielka Gala Społeczeństwa Informacyjnego,
podczas której prezes PTI prof. Marian Noga wręczył
tradycyjne nagrody przyznawane przez Polskie
Towarzystwo Informatyczne. A oto kilka migawek
z tego spotkania:

18 maja 2012 r. w Toruniu odbyła się konferencja
„Ochrona odgromowa budynków i budowli oraz nowe
techniki i technologie w elektroenergetyce”. Ponad 90
osób wysłuchało 11 prelekcji:
I blok – „Ochrona odgromowa budynków i budowli –
zagrożenia, wymagania skuteczność, Ochrona odgromowa
obiektów budowlanych, Zasady tworzenia instalacji
piorunochronnej. Przykładowe rozwiązania urządzenia
piorunochronnego na typowych obiektach i systemy
ograniczania przepięć w instalacji elektrycznej” – prof.
Andrzej Sowa (Politechnika Białostocka).

Fot. 2. Referat wygłasza prof. Andrzej Sowa.

Fot. 1. Zdjęcie górne: kwartet smyczkowy. Zdjęcie środkowe: uczestnicy
spotkania. Zdjęcie dolne: na pierwszym planie od lewej: Ewa Mańkiewicz-Cudny,
Andrzej Boroń, Jerzy Barglik, Marian Noga.
fot. Bogusław Muszyński

„Analizy ryzyka szkód piorunowych. Przykłady
wyznaczania komponentów ryzyka i określanie
poziomów ochrony zgodnie z zaleceniami normy
PN-EN 62305-2” – dr Renata Markowska (Politechnika
Białostocka).
Blok II – „Pomiar energii elektrycznej i systemy
transmisji danych w systemie elektroenergetycznym.”
„Nowoczesne liczniki energii elektrycznej” – mgr inż.
Jacek Karpiej (Apator S.A.), „Systemy transmisji danych
pomiarowych w systemie elektroenergetycznym” – mgr
inż. Jacek Koźbiał (Mikronika), „Systemy transmisji
pomiaru energii elektrycznej w Energa-Operator S.A.” –
mgr inż. Wiesław Wiśniewski.
Blok III – „Mikro i Mini generacja – przyszłość czy
marzenia”. „Turbiny wiatrowe małej mocy do zastosowań
w obszarach zurbanizowanych” – dr Leszek Wydźgowski
(UMK),
„Nowoczesne
przekształtniki
energoelektroniczne dedykowane do odnawialnych źródeł
energii” – dr Tomasz Tarczewski (UMK), „SMARTeco –
doświadczenia Energa-Obrót S.A” – Jarosław Bieniecki,
„Biogazownie rolnicze w doświadczeniach” – Grzegorz
Szulc (Innowacyjne Techniki Energii Odnawialnej),
„Energetyczne wykorzystanie gazu składowiskowego
z miejskiego składowiska odpadów w Toruniu” – mgr
inż. Waldemar Daraż (Biogaz - Inwestor w Toruniu).
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