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Piknik z okazji Dnia Dziecka
Już po raz czwarty Biuro Badawcze ds. Jakości SEP
zorganizowało imprezę z okazji Międzynarodowego
Dnia Dziecka. W dniu 3 czerwca gośćmi BBJ SEP byli
uczniowie z klas I, II i III ze Szkoły Podstawowej nr
218 im. Michała Kajki w Aninie. Zgodnie z tradycją
spotkanie to odbyło się pod przewodnim hasłem „Bezpieczna Elektryczność”. Impreza została podzielona na
dwie części – teoretyczną i praktyczną. Podczas części
teoretycznej dzieci miały okazję zapoznania się z prezentacją multimedialną ilustrującą temat zagadnienia:
„Elektryczność, bezpieczna czy niebezpieczna?”. Prezentację wraz z pokazem próbek wyrobów elektrotechnicznych – bezpiecznych i niebezpiecznych
prowadził Kol. Tadeusz Gąska.

Podczas pikniku zapoznaliśmy dzieci z podstawowymi
zagadnieniami bezpiecznego użytkowania urządzeń
elektrycznych, jak również uświadomiliśmy im rodzaje
zagrożeń i konsekwencje wynikające z niewłaściwej
obsługi urządzeń elektrycznych w domu i otaczającym
je środowisku. Na koniec zorganizowano konkurs,
w którym dzieci mogły wygrać drobne upominki.
Wszystkie dzieci otrzymały specjalne dyplomy uczestnictwa. W spotkaniu uczestniczyło w tym roku 101
dzieci, co daje w ciągu czterech lat ogólną liczbę 351
dzieci, które otrzymały dyplomy uczestnictwa w programie „Bezpieczna Elektryczność”. Przygotowaniem
imprezy ze strony BBJ zajmował się Kol. Tadeusz
Gąska, a ze strony szkoły Pani Bożena Luty – wicedyrektor SP 218. Oprowadzaniem dzieci oraz
czuwaniem nad ich bezpieczeństwem na terenie
Laboratorium zajmowali się Koledzy: Mieczysław
Sudnik, Kamil Dobrowolski, Jarosław Jesień, Kamil
Misztal, Piotr Nowogórski oraz Krzysztof Wiącek.
Dyrekcja i Pracownicy SEP – BBJ

Spotkanie w firmie Emerson Process
Management Sp. z. o. o.

Fot. 1. Prezentacja Kol. Tadeusza Gąski.

Podczas części praktycznej, dzieci zwiedziły laboratorium badawcze SEP – BBJ. Zapoznały się ze
specjalnie przygotowanymi dla nich badaniami próbek
wyrobów, w niektórych doświadczeniach uczestniczyły
osobiście.

W dniu 4 czerwca 2013 r. w siedzibie firmy Emerson
Process Management Sp. z. o. o. odbyło się spotkanie
sekretarza generalnego SEP Kol. Andrzeja Boronia
z dyrektorem Działu Realizacji Projektów i Serwisu
Polska i Kraje Bałtyckie Andrzejem Frydrychem. Na
spotkaniu omówiono sprawy związane ze współpracą
firmy Emerson ze Stowarzyszeniem Elektryków
Polskich. Firma Emerson należy do grupy kapitałowej
Emerson C.O. jednego z największych koncernów
branży elektrycznej na świecie. Podstawowymi produktami firmy są układy sterowań automatycznych,
zasilanie obiektów energetycznych. Firma została założona w roku 1891 w USA, a w Polsce zarejestrowana
w 1991 r. Prowadzi prace na największych obiektach
energetycznych takich jak m.in. Elektrownia
Bełchatów, Petrochemia Orlen w Płocku itp.

Wybory w Krajowej Izbie Gospodarczej

Fot. 2. Dzieci aktywnie uczestniczyły w imprezie.

Dla dzieci była to doskonała zabawa, połączona z nauką
o bezpiecznym używaniu urządzeń elektrotechnicznych.

W dniu 6 czerwca 2013 r. w godz. 10:00 – 17:00
w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie
przy ul. Trębackiej odbyło się Walne Zgromadzenie
KIG. W zgromadzeniu uczestniczył reprezentujący
Stowarzyszenie Elektryków Polskich prezes SEP prof.
Jerzy Barglik. Wybrano nowe władze Izby na kolejną
czteroletnią kadencję. Prezesem Krajowej Izby Gospodarczej wybrano ponownie Andrzeja Arendarskiego,
który był jedynym kandydatem na tę funkcję.
Stanowisko przewodniczącego Rady Izby powierzono
także jedynemu kandydatowi na tę funkcję Januszowi
Steinhofowi. Gratulujemy!
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