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Zaproszenie 

Prezes Oddziału Warszawskiego SEP oraz burmistrz 
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zapraszają wszystkich 
chętnych na premierę filmu dokumentalnego o inż. Kazi-
mierzu SZPOTAŃSKIM „Dziecko jego życia”. Bezpłatna 
projekcja odbędzie się 25 września br. o godz. 18:30 w 
kinie Praha przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie. 

 

1. W Zarządzie Głównym SEP 

W  dniu 11 września br. odbyło się drugie w bieżącej ka-

dencji posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej SEP. 

Przyjęto protokół z poprzedniego zebrania. Przewodniczący 

kol. Ryszard Frydrychowski zreferował sprawy omawiane na 

posiedzeniach ZG i Prezydium ZG SEP, które odbyły się w 

czasie od pierwszego posiedzenia GKR, głównie dotyczące  

organizacji II Kongresu Elektryki Polskiej i przyczyn przesunię-

cia jego terminu. Poinformował o powołaniu składów pierw-

szych Centralnych Komisji oraz Zespołu ds. Monitorowania 

Realizacji Uchwał i  wniosków XXXVI WZD. Nastąpił podział 

obszarów zadań kontrolnych, redakcyjnych i organizacyjnych 

pomiędzy członków GKR. W imieniu Oddziału Warszawskiego 

SEP zaprosił na projekcję filmu dokumentalnego o Kazimierzu 

Szpotańskim - patronie oddziału i roku pt. „Dziecko jego życia”. 

  Iwona Fabjańczyk – Biuro SEP, Dział Organizacyjny  

 2. W ODDZIAŁACH SEP 

Jesienne spotkanie szkoleniowo-integracyjne Oddziału 
Białostockiego SEP 

W  dniu 5 września 2014 roku Zarząd Oddziału Białostoc-

kiego SEP zorganizował doroczne oddziałowe jesienne 

spotkanie szkoleniowo-integracyjne. Odbyło się ono 

w  pięknych okolicznościach przyrody” lasów Puszczy Kny-

szyńskiej w ośrodku konferencyjno-wypoczynkowym „Bobrowa 

Dolina” w Bobrowej k. Białegostoku. Pogoda dopisała znako-

micie. W imprezie brało udział ponad 160 uczestników. Rozpo-

częto od spotkania koleżeńskiego pod wiatą przy grillu i becz-

ce piwa. Następnie na sali konferencyjnej odbyło się semina-

rium, a nim ciekawe prezentacje, które wzbudziły bardzo duże 

zainteresowanie zebranych. Zaczął dr inż. Andrzej Sobolewski 

z firmy „CORAL” z Białegostoku, który omówił problematykę 

i  oświadczenia w zakresie budowy farm fotowoltaicznych. Na-

stępnie studenci z kilku studenckich kół naukowych działają-

cych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej za-

prezentowali swoje osiągnięcia m.in. dwukołowy pojazd balan-

sujący, latającego drona oraz całą gamę różnych robotów, któ-

re zdobyły wiele nagród w zawodach i konkursach m.in. w Ja-

ponii. Imprezę zakończyła biesiada koleżeńska z pysznym ja-

dłem i tańcami przy dobrej muzyce serwowanej przez zespól 

muzyczny. Grubo po północy uczestnicy imprezy z żalem 
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opuszczali gościnny ośrodek „Bobrowa Dolina”. W trakcie spo-

tkania kolportowano także najnowszy 41 numer oddziałowego 

Biuletynu.  

Tekst i foto: Paweł Mytnik – wiceprezes i sekretarz Zarządu Oddziału Biało-
stockiego SEP 

Fot. 1—uczestnicy spotkania w trakcie seminarium  

Fot. 2—kol. Jarosław Werdoni (prodziekan Wydz. Elektrycznego Politechni-
ki  Białostockiej) omawia działalność studenckich kół naukowych 
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Zebranie Zarządu Oddziału Krakowskiego SEP 

W dniu 10 września br. odbyło się plenarne zebranie Zarządu 
Oddziału Krakowskiego SEP, który dokonał podsumowania 
udziału delegatów krakowskich w XXXVI WZD w Szczecinie 
i  obchodów 95-lecia Oddziału oraz przyjął ramowy plan pracy 
Zarządu na kadencję 2014-2018 

    Inf. Biuro Oddziału Krakowskiego SEP 

 

3. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 90-lecia uzy-
skania koncesji na realizację EKD  

13 września 2014 r. Podkowa Leśna (zobacz relację TVP) 

W  dniu 13 września 2014 r. na dworcu kolejowym War-
szawskiej Kolei Dojazdowej (WKD) w Podkowie Leśnej 

odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej 
90. rocznicę otrzymania koncesji na budowę Elektrycznej Ko-
lei Dojazdowej (EKD - obecnie  WKD).  

Napis na tablicy brzmi : 

Organizatorami uroczystości byli: Zarząd WKD Sp. z o.o. 
oraz Urząd Miasta Podkowy Leśnej.  

W uroczystości wzięli udział: Grzegorz Dymecki – prezes Za-
rządu WKD Sp. z o.o. i Małgorzata Stępień-Przygoda – bur-
mistrz Miasta Podkowa Leśna. 

SEP reprezentowany był przez Kolegów: Piotra Szymczaka – 
prezesa SEP, Stefana Molędę – głównego inicjatora uroczy-
stości i współorganizatora zarówno z ramienia Urzędu Miasta 
Podkowy Leśnej, jak i Zarządu WKD Sp. z o.o. – mieszkańca 
Podkowy Leśnej, Ryszarda Marcińczaka – prezesa ZUT NOT 
Sp. z o.o., przewodniczącego Sekcji Energetyki SEP,  

Jarosława Cyryngera – kierownika ds. IT w SEP COSIW , 
Henryka Gładysia – wiceprezesa-skarbnika Oddziału War-
szawskiego SEP. 

W uroczystości wzięli udział licznie zgromadzeni mieszkańcy 
Miasta Podkowy Leśnej. 

Po otwarciu uroczystości przez burmistrz Podkowy Leśnej 
i  prezesa Zarządu WKD Sp. z o.o. Kolega Stefan Molęda 
przedstawił krótko historię założenia Spółki ,,Siła i Światło”, 
która powstała w 1914 r., a od 1924 r. realizowała EKD 
(późniejszą WKD). Następnie słowo wstępne wygłosił prezes 
SEP Piotr Szymczak. Po tym wstępie odbyła się zasadnicza 
część uroczystości, tj. odsłonięcie tablicy i poświęcenie jej 
przez miejscowego proboszcza parafii św. Krzysztofa. 

W kolejnym punkcie uroczystości odbyło się wręczenie hono-
rowych odznaczeń dla społeczności miasta Podkowy Leśnej 
oraz dla firmy WKD Sp. z o.o. Odznaczenia te w imieniu Sto-
warzyszenia prezes SEP wręczył Pani burmistrz Miasta Pod-
kowy Leśnej oraz prezesowi Zarządu WKD Sp. z o.o. Były to 
medale Michała Doliwo-Dobrowolskiego umieszczone w szkla-
nych statuetkach z następującymi napisami: 

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości, relacjonowanych 
również w TVP Warszawa, wszyscy uczestnicy spotkali się na 
poczęstunku w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, 
znajdującym się w pobliskim Pałacyku Kasyno.  

Fot. 3 – sala obrad 

Fot. 4 – moment odsłonięcia tablicy (po lewej stronie: prezesi SEP i  WKD 
Sp. z o.o.) 

http://cosiw.pl/index.php/pl/2013-02-20-08-51-24/127-relacja-tv-z-odsloniecia-tablicy-w-podkowie-lesnej
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Fot. 5 – prezes SEP wręcza statuetkę medalem Michała Doliwo-
Dobrowolskiego prezesowi WKD Sp. z o.o. 

Fot. 6—zdjęcie pamiątkowe głównych osób związanych z uroczystością: 
prezes SEP, burmistrz Miasta Podkowy Leśnej, Stefan Molęda i prezes 
WKD Sp. z o.o. 

W dniach 16-18 września w Bielsku-Białej odbywały się  

27. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2014.  

Obszerna relacja z Targów w kolejnym „Tygodniu w SEP”. 

Zobacz panoramę Targów 

Relację opracował Henryk Gładyś 

SEP COSiW poleca  

COSiW poleca materiały promocyjne. 

N owa oferta Centralnego Ośrodka Szkolenia 

i Wydawnictw obejmuje przygotowanie pro-

jektu oraz produkcję materiałów    reklamowych 

z bogatej oferty promocyjnej. 

 Galanterię papierniczą: wizytówki i personali-

zowane kalendarzyki (tradycyjne i plastiko-

we), ulotki i broszury 

 Przypinki  okolicznościowe w wielu rozmia-

rach (tabelka).  

  Pamięć flash (wiele wzorów) z nadrukiem  

 Długopisy z nadrukiem 

 Opracowanie i serwis stron internetowych 

Do każdej oferty 3 projekty graficzne, gratis.  
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Z  satysfakcją pragniemy poinformować że 

nasz kolega p.  Jarosław Cyrynger zo-

stał  uhonorowany przez Radę Warszawy 

wyróżnieniem „Zasłużony dla Warszawy”. 

Wręczenie nastąpi w Pałacu Kultury i Nauki, 

1 października 2014. Przypomnijmy że,  J. 

Cyrynger  działa w kilku prozdrowotnych or-

ganizacjach pozarządowych kieruje Stowarzyszeniem Trans-

plantacji Serca im. Profesora Zbigniewa Religi. Od ukończenia 

filmu „Bogowie” który zdobył główną nagrodę „Złote Lwy”  na 

Festiwalu Filmów Polskich, aktywnie uczestniczy w jego pro-

mocji. Jest kandydatem na radnego w gminie Warszawa Biela-

ny. Okręg V pozycja 3. 

Gratulujemy 

SEP COSiW rozdaje nagrody. 

Z espół COSiW dziękuje za uczestnictwo w zabawie krzy-

żówkowej. Rozdaliśmy nagrody z poprzedniej edycji w ko-

lejnej napłynęło 9 rozwiązań. Za miesiąc nagrody specjalne, 

pamięci flasch. Zapraszamy do zabawy. 

Zespół SEP COSiW  

mailto:historia.sep@sep.com.pl
http://www.energetab.pl/galeria/panorama/index.html
http://www.energetab.pl/galeria/panorama/index.html

