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DZIENNIK INTERNETOWY STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLS KICH 
 

•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Zebrania Rady Prezesów SEP 
• Przypominamy, Ŝe najbliŜsze posiedzenie Rady Pre-

zesów SEP odbędzie się w dniach 9 - 11 czerwca br. 
w Olsztynie. Na stronie internetowej dla prezesów 
Oddziałów znajduje się przygotowana przez organi-
zatorów z Oddziału Olsztyńskiego SEP informacja 
o ramowym programie imprezy oraz karta zgłosze-
nia. Termin nadsyłania zgłoszeń  oraz wnoszenia 
opłaty upływa z dniem 15 maja br. Zachęcamy do 
licznego udziału w posiedzeniu. wraz z osobami to-
warzyszącymi. 

• Kolejne posiedzenia Rady Prezesów SEP odbędą 
się: we wrześniu br. (organizatorem będzie Od-
dział Gliwicki SEP), w grudniu br. w Warszawie w 
dniu zebrania świąteczno-noworocznego ZG SEP 
oraz w lutym 2012 r. (organizatorem będzie Od-
dział Kaliski SEP). 

Spotkanie w Katowicach 
W dniu 5 maja br. w Katowicach -Kostuchnie odbyła 
się miła uroczystość związaną z odejściem na emerytu-
rę z dniem 1 maja br. Pana Jerzego Gruszczyka - wie-
loletniego Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego 
Zakładów Naprawczych Przemysłu Węglowego RE-
MAG w Katowicach. Firma jest od szeregu lat człon-
kiem wspierającym SEP zarejestrowanym w OZW 
SEP, a takŜe posiada rekomendację SEP między in-
nymi w obszarze produkcji. montaŜu i usług serwiso-
wych maszyn i urządzeń elektrycznych dla górnictwa 
waŜną do września 2013 r. Uroczystość rozpoczęła się 
mszą św. w intencji Pana Jerzego Gruszczyka. Po za-
kończeniu tej części uroczystości licznie przybyłe  
delegacje składały podziękowania Panu Jerzemu 
Gruszczykowi za dotychczasową współpracę i Ŝycze-
nia spełnienia nowych zamierzeń. Dyskusję kontynu-
owano podczas spotkania koleŜeńskiego. Udział 
w spotkaniu wzięła prezes OZW SEP Kol. Teresa 
Skowrońska, która złoŜyła podziękowania w imieniu 
OZW SEP oraz przekazała list od prezesa SEP Kol. Je-
rzego Barglika. 

Uchronić od zapomnienia - Archiwum Dalkii 
Dziś wieczorem w Centralnym Muzeum Włókiennictwa 
w Łodzi odbędzie się wernisaŜ wystawy „Energia czasu. 
Archiwum Dalii”. Wystawa stanowi fotograficzną do-
kumentację z rozbudowy i pracy łódzkiej Elektrocie-
płowni EC1, a takŜe zawiera zdjęcia przedwojennej Ło-
dzi. Autorem większości zdjęć wykonanych w latach 
1922 - 1940 jest łódzki fotograf Wiktor Jekimenko. Wy-
dany został okolicznościowy album. Do uchronienia od 
zapomnienia tego zbioru unikalnych zdjęć przyczynił się 
sekretarz generalny SEP Kol. Andrzej Boroń, których od 
1989 r. pełnił funkcję dyrektora łódzkiej Elektrocie-

płowni EC1. Kol. Andrzej Boroń weźmie udział w dzi-
siejszym wernisaŜu, a takŜe w spotkaniu okolicznościo-
wym w dniu 11 maja br. w siedzibie łódzkiego oddziału 
„Gazety Wyborczej”. 

Krótko .  
• Dziś w Centrum Konferencyjnym sanatorium 

„Włókniarz” w Busku-Zdroju odbędzie się XV Jubi-
leuszowa Konferencja naukowo-techniczna SEP Bu-
sko-Zdrój 2011. Głównym tematem konferencji bę-
dzie kwestia inteligentnych sieci elektroenergetycz-
nych. Referat na ten temat wygłosi prof. Marian So-
bierajski, dziekan Wydziału Elektrycznego Politech-
niki Wrocławskiej. W konferencji wezmą udział i za-
prezentują swoje wystąpienia min. takie firmy jak: 
ZPUE S.A. Włoszczowa, Ensto Pol Straszyn, Tele-
fonika Kable Sp. z o.o. - Kraków, ETI Polam Sp. 
z o.o. Pułtusk, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skar-
Ŝysko Kamienna. Ponadto udział potwierdziło wiele 
firm wykonawczych oraz biur projektowych. Prze-
widywana ilość uczestników konferencji to około 
120 osób.                                             Andrzej Wadowski 

• Dziś o godz. 1600  upływa termin zgłaszania do Biura 
SEP kandydatur do statuetki WyróŜniającego się Na-
uczyciela, Sojusznika i Przyjaciela MłodzieŜy. 

• Przypominamy, Ŝe w dniu 17 maja br. w Sali Ko-
lumnowej Sejmu RP odbędzie się XII Konferencja 
Okrągłego Stołu będąca kulminacyjnym punktem 
obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Spo-
łeczeństwa Informacyjnego. 

• Tegoroczne uroczystości Międzynarodowego Dnia 
Elektryki odbędą się w dniu 9 czerwca br. w siedzi-
bie Instytutu Elektrotechniki w Warszawie dokładnie 
w 92 rocznicę powstania Stowarzyszenia Elektro-
techników Polskich. W najbliŜszy wtorek 10 maja 
o godz. 1300 w Biurze SEP odbędzie się kolejne ze-
branie Komitetu Organizacyjnego  imprezy. 

• Trwają intensywne przygotowania do XXIV Kongre-
su Techników Polskich, który odbędzie się w dniach 
24-25 maja br. w Łodzi. W najbliŜszy poniedziałek 
o godz. 1330 w Sali Prezydialnej Warszawskiego 
Domu Technika odbędzie się spotkanie poświecone 
omówieniu przygotowań do imprezy. W spotkaniu 
będzie uczestniczył sekretarz generalny SEP Kol. 
Andrzej Boroń, którzy przewodniczy zespołowi eks-
pertów ds. energetyki.  

• Kolejne zebranie Sejmowej Podkomisji ds. Energe-
tyki odbędzie się w piątek 13 maja br. W posiedzeniu 
wezmą udział jako przedstawiciele Stowarzyszenia 
wiceprezes SEP Kol. Stefan Granatowicz i sekretarz 
generalny SEP Kol. Andrzej Boroń. 


