
1 
 

 

  

 



2 
 

 

  

Szanowne Koleżanki Szanowni Koledzy, 

z rozmachem weszliśmy w kolejny rok naszej działalności. 

Stąd w tym zeszycie znajdziecie podstawowe 

chronologiczne aczkolwiek hasłowe, informacje o 

najważniejszych wydarze-niach w naszym oddziale. Kilka z 

nich związanych było z obchodzonym w roku ubiegłym 

jubileuszem 100-lecia nasze-go stowarzyszenia. Nie miały 

one pompatycznego oficjalnych spotkań o charakterze 

wspominkowym. Starałem się infor-macje o historii SEPu, 

oraz o krajowych wydarzeniach  jubile-uszowych 

przekazać w naszych miesięcznikach. Nie chciałem 

przesadzać z nadmiarem takich informacji. Z pewnością 

dla wielu z Was zaskoczeniem mogły być centralne 

obchody jubileuszu nie tylko w Warszawie ale także we 

Lwowie oraz Wilnie. Wkrótce odbędzie się  posiedzenie 

Zarządu Oddziału, które podsumuje rok ubiegły od strony 

finansowej. Był to rok udany, z dodatnim wynikiem 

finansowym. Mam nadzieję, że bieżący rok będzie równie 

udany. 

Serdecznie pozdrawiam 

Zenon Lenkiewicz 
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Zakup energii elektrycznej w 2019r 

 

Polska czwarty rok z rzędu była importerem e-

nergii elektrycznej z sąsiednich państw. Nigdy w 

historii nie sprowadziliśmy jej jednak tyle, co 

przez ostatnie 12 miesięcy. Pod koniec ubiegło 

roku około 19 procent krajowego zapotrzebowa-

nia zaspakajały zagraniczne elektrownie. Najwię-

cej energii elektrycznej kupiliśmy w Szwecji. Wy-

raźnie wzrósł także zakup z Czech Niemiec oraz 

Litwy. Od stycznia do grudnia wpłynęło do nasze-

go kraju 17,3 TWh energii elektrycznej (ponad 10 

proc. zapotrzebowania), a wypłynęło do naszych 

sąsiadów 6,7 TWh. Większość z tego stanowiły 

transakcje handlowe (zakup i sprzedaż prądu). 

Mniejszą część stanowiły tzw. przepływy kołowe, 

czyli tranzyt energii (głównie z Niemiec) przez 

nasz kraj, na południe Europy, czy pomoc między 

operatorami systemów przesyłowych, poprawia-

jąca bezpieczeństwo energetyczne. Saldo wymia-

ny transgranicznej, czyli 10,6 TWh importu, w 

przybliżeniu pokazuje jednak ile energii elek-

rycznej ostatecznie kupiliśmy u naszych sąsia-

dów. Jej rynkowa wartość przekroczyła 2 mld zł. 

To istotna kwota, biorąc pod uwagę, że nadwyż-

ka w handlu zagranicznym naszego kraju do paź-

dziernika wyniosła 4,6 mld zł. 

 

Na rekordowym imporcie straciły polskie elek-

trownie, zwłaszcza najstarsze i najmniej sprawne 

(najbardziej emisyjne), bo to one są odstawiane w 

pierwszej kolejności, gdy do kraju wpływa prąd z 

zagranicy. Tylko do listopada produkcja w elek-

trowniach systemowych opalanych węglem spad-

ła o niemal 6 proc. rok do roku. Przyczyniło się do 

tego także mniejsze zapotrzebowanie na energię 

elektryczną w kraju, które wyniosło w 2019 roku 

169 TWh. Produkcję energii z węgla (do ok. 76 

proc. produkcji ogółem) sprowadził także wzrost 

wytwarzania w elektrowniach wiatrowych. Osta-

tecznie w 2019 roku wyprodukowaliśmy w Polsce 

ok. 158 TWh energii elektrycznej – najmniej od 

pięciu lat. 

 

Elektrownia Dolna Odra 
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Dziś na świecie energię elektryczną 

na farmach morskich produkuje 

ponad 5500 morskich wiatraków w 

17 krajach świata. Z danych, które 

obejmują realizowane i znajdujące 

się w fazie projektowania przed-

sięwzięcia wynika, że w ciągu naj-

bliższych pięciu lat do eksploatacji 

powinno zostać oddanych ok. 150 

kolejnych farm. Ponad 100 z nich 

ma rozpocząć produkcję do końca 

2021 r. 

 

Międzynarodowa Agencja Energe-

tyki bardzo optymistycznie widzi 

perspektywy morskich farm wiat-

rowych. Przewiduje, że w ciągu 

najbliższych 20 lat ich moc wzroś-

nie co najmniej 15-krotnie. Według 

naszego rządu moce naszych mor-

skich elektrowni wiatrowych w tym 

czasie wzrosną  od zera do 8 GW. 

Morskie farmy wiatrowe dostarcza-

ją obecnie 0,3 proc. światowej pro-

dukcji energii elektrycznej, a ich po-

tencjał jest ogromny 

 

 

 

https://forsal.pl/tagi/swiat
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Nowe projekty offshorowe realizowane są w 

Europie dzięki większej wielkości turbin, co 

pozwala lepiej wykorzystać wiatr, mają wy-

dajności na poziomie 40-50 proc. To wartość 

nawet dwa razy większa niż w przypadku 

wiatraków zainstalowanych na lądzie i trzy 

razy większa niż w przypadku elektrowni sło-

necznych. Jeszcze większa dynamika spo-

dziewana jest w Chinach, które w porówna-

niu z Europą, gdzie pierwsza farma wiatrowa 

ruszyła w 1991 r. – dopiero raczkują w mors-

kiej energetyce. Do 2040 r. wzrost mocy 

prognozowany jest z 4 GW obecnie do 110 

GW 

 

Liderem morskiej energetyki wiatrowej – nie tylko pod względem 

zainstalowanej mocy, ale też technologicznym – jest Europa. W 

końcu 2018 r. farmy o największej mocy działały w Wielkiej Bry-

tanii (8 GW) i Niemczech (6,5 GW). Także państwa europejskie 

miały największy na świecie udział prądu z morskich farm w cał-

kowitej produkcji. W Danii było to 15 proc., w Wielkiej Brytanii – 

8 proc., a w Belgii – 5 proc. W gronie pięciu największych świa-

towych producentów turbin wykorzystywanych w morskich far-

mach są dwie firmy z Europy. Liderem jest mający siedzibę w 

Hiszpanii  Siemens Gamesa (41 proc. rynku w 2018 r. i 63 proc. w 

latach 1995-2018), a druga pozycja przypada duńskiemu MHI 

Vestas (30 proc., 18 proc.). Trzy następne miejsca zajmują pro-

ducenci z Chin: Envision (15 proc., 4 proc.), Goldwind (8 proc. i 3 

proc.) i Ming Yang (2 proc., 1 proc.). 

 

https://forsal.pl/tagi/energetyka


8 
 

 

  

 

nowoczesne  

liczniki 

energii elektrycznej 
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W 1883 roku Herman Aron, berliński naukowiec  opatento-

wał pierwszy dokładny licznik energii elektrycznej, który był 

oparty na ruchu wahadła. Ten licznik był pierwowzorem ko-

lejnych pokoleń liczników energii elektrycznej, które następ-

nie nazwano indukcyjnymi. W Polsce są dziś najstarszym 

powszechnie stosowanym (występującym) rodzajem licznika 

energii elektrycznej. Liczniki elektroniczne na rynku polskim 

występują od około dwóch dekad – a przynajmniej od takie-

go czasu można mówić o odczuwalnej ich obecności. To z 

liczników elektronicznych  wyewoluowały tzw. „liczniki inte-

ligentne”. 

 

 

 

Znane powszechnie liczniki indukcyjne 

 Licznik elektroniczny opiera swoje działa-

nie na układach scalonych wyposażonych 

oczywiście w półprzewodniki i generujących 

impulsy pod wpływem przepływającego 

prądu oraz przyłożonego napięcia. Impulsy 

te powstają w ilości proporcjonalnej do po-

bieranej energii elektrycznej i następnie ich 

ilość jest sumowana przez licznik w określo-

nej jednostce czasu. Dzięki temu, że licznik 

elektroniczny liczy generowane impulsy, a 

nie samą energię elektryczną, jest o wiele 

dokładniejszy od indukcyjnego, a dzięki pro-

cesorom i oprogramowaniu oferuje znacz-

nie więcej funkcji. Możliwości liczników cyf-

rowych są dziś bardzo szerokie i pozwoliły 

całkowicie zmienić sposób ich obsługi. Dzię-

ki funkcji odczytywania ich drogą radiową 

udało się uniknąć konieczności wizyt przed-

stawicieli dostawcy energii elektrycznej. W 

przypadku ewentualnej awarii, licznik elek-

troniczny natychmiast powiadamia o tym 

dostawcę, dzięki temu reakcja dostawcy 

jest z reguły bardzo szybka i skuteczna. 
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Licznik 1-fazowy, pomiar bezpośredni do 63A, z 

wyjściem impulsowym.  

 

 

Licznik  3-fazowy, pomiar bezpośredni do 63 A 

 

 

Licznik przedpłatowy  1-fazowy i 

wielostrefowy 

 

 

Wyświetlacze liczników elektronicznych prezentują obecnie cały 

szereg informacji, takich jak choćby całkowite zużycie energii, 

koszt zużytej energii, bieżące zapotrzebowanie na energię, ak-

tualny koszt pojedynczej kWh, ilość jednostek pozostałych do 

zużycia po wykupieniu porcji energii poprzez system przedpłaty 

czy też parametry aktualnej taryfy. Co istotne – ta komunikacja 

nie jest jednostronna, lecz dwustronna. Między innymi dlatego 

liczniki elektroniczne otrzymały miano „inteligentnych”. Ich kon-

strukcja sprowadza się do układu wiążącego ze sobą mikrokon-

troler, przetworniki A/C oraz C/A, czujnik który mierzy prąd i na-

pięcie, baterię (zapasowe zasilanie dla zapewnienia nieprzerwa-

nego działania licznika), wyświetlacz LCD i moduł do komunikacji 

bezprzewodowej (WiFi, Bluetooth, GSM i inne metody). obecnie 

dostawcy energii otrzymują znacznie więcej informacji o zużyciu 

energii, niż miało to miejsce dwie czy trzy dekady temu. Ważną 

cechą komunikacji z licznikami cyfrowymi, jest jej dwukierunko-

wość. Kierunek od konsumenta do dostawcy energii elektrycznej 

jest rzeczą oczywistą, lecz komunikacja dostawcy z licznikiem to 

dość nowa sprawa. To rozwiązanie jest bardzo przydatne, gdyż 

pozwala dostawcy prądu zdalnie aktualizować oprogramowanie 

licznika oraz stawki cenowe i informacje dotyczące taryf. 
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KSE 

 „KSE” to tzw. Krajowy System Energetyczny zawierający całą 
infrastrukturę techniczną przeznaczoną do wytwarzania energii 
elektrycznej, jej przesyłu na znaczne odległości, oraz  do rozdziału, 
dystrybucji do odbiorców końcowych   a obecnie także do 
magazynowania energii elektrycznej. Infrastruktura ta jest  
połączona w system który  zapewnia ciągłą realizację dostaw 
energii elektrycznej do konsumentów energii elektrycznej w 
Polsce.. Podmioty obsługujące poszczególne elementy KSE 
stanowią odrębne jednostki, podlegające oddzielnym instytucjom i 
regulacjom. 

W skład KSE wchodzą: 

 podsystem wytwórczy - czyli wszystkie źródła wyt-
warzające energię elektryczną w Polsce, w szczególności 
elektrownie konwencjonalne i OZE,  

 sieć przesyłowa - składająca się z linii najwyższych napięć 
(NN) o napięciu 200 i 400 kV oraz stacji energetycznych 
najwyższych napięć. Właścicielem tych sieci są Polskie 
Sieci Energetyczne 

 sieć dystrybucyjna – dostarczająca energię elektryczną do 
odbiorców za pomocą linii energetycznych o napięciu 110 
kV i niższym oraz stacji energetycznych wysokiego i 
średniego napięcia. Na naszym terenie jest nim Energa 
Operator.  

 

 

 
Abecadło  młodego  energetyka 

 

Centrum dyspozycyjne Krajowej Dyspozycji 

Mocy. Serce Krajowego Systemu Energe-

tycznego. 

 

Podsystemy KSE 

 

1 
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Taryfa określa: 

 grupy taryfowe i szczegółowe kryteria 

kwalifikowania odbiorców do tych grup; 

 sposób ustalania opłat za przyłączenie do sieci 

Operatora, zaś w przypadku  przyłączenia do sieci o 

napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV także 

ryczałtowe stawki opłat; 

 stawki opłat za świadczenie usługi dystrybucji i 

warunki ich stosowania, z uwzględnieniem podziału 

nastawki wynikające z: 

 - dystrybucji energii elektrycznej (składniki zmienne i 

stałe stawki sieciowej); 

 - korzystania z krajowego systemu 

elektroenergetycznego (stawki jakościowe); 

 - odczytywania wskazań układów pomiarowo-

rozliczeniowych i ich bieżącej kontroli (stawki 

abonamentowe); 

 - przedterminowego rozwiązania kontraktów 

długoterminowych (stawki opłaty przejściowej); 

 - zapewnienia dostępności energii elektrycznej ze 

źródeł odnawialnych w krajowym systemie 

 elektroenergetycznym (stawka opłaty OZE); 

 - udzielenia wsparcia dla energii elektrycznej 

wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji 

 sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie 

parametrów jakościowych energii elektrycznej 

 i standardów jakościowych obsługi odbiorców; 

 sposób ustalania opłat za: 

 - ponadumowny pobór energii biernej; 

 - przekroczenia mocy umownej;  

 - nielegalny pobór energii elektrycznej; 

 opłaty za usługi wykonywane na dodatkowe zlecenie 

odbiorcy; 

 opłaty za wznowienie dostarczania energii 

elektrycznej po wstrzymaniu jej dostaw 

 

 

Siedziba naszego operatora mieści się w Gdańsku. W Kosza-

linie mamy jeden z Oddziałów. 

 

 

  

2 

Taryfa 
operatora 

Taryfa jest indywidualnym dokumentem każdego 

Operatora Sieci , zatwierdzanym okresowo ( najczęś-

ciej na dany rok kalendarzowy)  przez Urząd Regula-

cji Energii. Dokument ten, to zbiór zasad i opłat za 

szereg usług Operatora , zbiór cen i stawek do wyli-

czania szeregu opłat. Nie ma co ukrywać, że prze-

ciętny  czytelnik taryfy nie ma łatwego zadania aby 

zrozumieć  szereg sformułowań które są znane jedy-

nie wtajemniczonym energetykom. Można się o tym 

przekonać czytając zamieszczony z lewej strony wy-

ciąg z taryfy naszego Operatora. Skupmy się więc je-

dynie na tych istotnych. I tak: 

1. znajdziemy tu określoną na dany rok o-

płatę za dostarczenie energii elektrycz-

nej do naszego obiektu. Nie ma tu ceny 

za energię elektryczną. Ta jest określona 

przez inny podmiot zwany sprzedawcą. Z 

nim zawieramy  umowę. Sprzedawcę 

mamy prawo wybrać z szerokiej listy 

koncesjonowanych. Opłata za dostar-

czanie energii zależy od tzw. grupy ta-

ryfowej do której możemy być zakwali-

fikowani.  

2. Istotną informacją są w taryfie opłaty za 

przyłączenie naszego nowego obiektu ( 

np. budowany dom, zakład usługowy czy 

produkcyjny) do sieci Operatora.  

3. Jest u także szereg opłat sankcyjnych w 

tym za nielegalny pobór energii elek-

trycznej. 
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Guglielmo Marconi, syn włoskiego kupca z Lombardii, rozpoczął doświadczenia z przesyłaniem i odbiorem fal 
radiowych w roku 1894. Uzyskał we wrześniu 1895 roku łączność radiową na odległość 1 kilometra. Nie widząc 
zainteresowania swoim wynalazkiem we Włoszech, wyjechał w lutym 1896 do Anglii. Tu trafił do naczelnego 
inżyniera Poczty Brytyjskiej. 27 lipca 1896 roku zainstalowano sprzęt nadawczy na dachu Poczty Głównej w   
Londynie. Odbiornik z drukarką Morse’a umieszczono na dachu odległego o kilometr budynku. Sam Guglielmo 
operował kluczem telegraficznym, a widzowie przy drukarce mogli odczytać przekazywany tekst. Zdarzenie to 
uznane zostało za pierwszą publiczną próbę radia. Następnie, w roku 1899 odbyła się próba przekazu sygnału 
przez kanał La Manche. Jeszcze później, w roku 1901 przekazano wiadomość przez Ocean Atlantycki  z  Kana-
dy  do Anglii. Pierwszym sygnałem, który przesłano przez Atlantyk była litera „S” alfabetu Morse’a. Konkuren-
tem do tytułu wynalazcy był także rosyjski fizyk Aleksandr Popow. 24 marca 1896 roku udało się Popowowi na-
wiązać łączność radiową i przekazać telegraficznie znaki na odległość ponad 250 metrów. Radio służyło począt-
kowo do przekazywania znaków alfabetu Morse’a, a następnie dźwięku. Z Marconim o patent na radio walczył 
Tesla, dowodząc, że jego wynalazek stosuje bez jego zgody wcześniej opatentowaną przez siebie cewkę. Mar-
coniemu przyznano nagrodę Nobla za skonstruowanie radia, mimo iż korzystał on przy tym z teorii stworzo-
nych przez Teslę 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Londyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/La_Manche
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ocean_Atlantycki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anglia
https://pl.wikipedia.org/wiki/S
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kod_Morse%E2%80%99a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Popow_(1859%E2%80%931906)
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Elektryczne zjawiska odkrywane przez wielkich 

wynalazców dały podwaliny pod dziedzinę tech-

niki zajmująca się przekazywaniem  informacji na 

odległość za pomocą fal radiowych. Technika ta 

zamknięta jest w popularnym słowie - Radio.  

Znaczącym krokiem który był kluczowy w tym 

procesie odkrywczym jest opatentowana przez 

Teslę cewka wysokonapięciowa, wysyłająca silne 

fale elektromagnetyczne. Kolejnym krokiem było  

urządzenie, które mogło te fale odbierać. Jego 

patent na urządzenie do przesyłania i odbioru fal  

elektromagnetycznych był gotowy w 1900 roku. 

 

 

W roku 1925 w Wilnie powstało Towarzystwo 

Radiotechniczne „Elektrit”, które prowadziło 

sklep oraz warsztat radiotechniczny, zajmujący 

się sprzedażą, instalacją oraz naprawą importo-

wanego sprzętu radiowego. W 1927 roku firma 

zaczęła montować i sprzedawać proste odbior-

niki własnej konstrukcji. W 1928 roku w Wilnie 

uruchomiono stację Polskiego Radia co zachęciło 

firmę do rozpoczęcia własnej produkcji podzes-

połów radiowych. W 1934 roku „Elektrit” rozpo-

czął produkcję odbiorników na    licencji  wie-

deńskiej firmy „Minerwa”. 

 

Od 1937 roku „Elektrit” jako je-

dyny polski producent zaczął  

eksportować odbiorniki radiowe, 

m.in. do Indii, Afryki Południo-

wej i na Bliski Wschód. Firma 

brała udział we wszystkich waż-

niejszych targach i wystawach 

międzynarodowych, zdobywając 

wyróżnienia i medale. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Informacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fale_radiowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiede%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiede%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Indie_Brytyjskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Po%C5%82udniowej_Afryki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Po%C5%82udniowej_Afryki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bliski_Wsch%C3%B3d
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Przez wiele lat firma wyposażała wszyst-

kie typy aparatów, od najtańszych po-

ząwszy, w zakres fal krótkich, umożliwia-

jąc tym samym odbiór wielu dalekich za-

granicznych stacji. Odbiorniki Elektrita 

wyróżniały się również ładnymi wielo-

barwnymi skalami - wprowadzonymi w 

1936 r. Wyróżniały je także charakterys-

tyczne nazwy poszczególnych typów 

(często zapożyczone od "Minerwy"), któ-

re mówiły o przeznaczeniu lub klasie od-

biornika np.: Kadet, Domator, Largo, 

Presto, Opera, Victoria, Gloria, Excel-

sior, Oceanic, Automatic czy Transmare. 

 

 

 

 

Odbiorniki firmy Elektrit 
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Nasza działalność w roku 2019 

1. Organizacja dorocznego Balu Elektryka 

2. Organizacja spotkania edukacyjnego na 

temat eksploatacji samochodów elekt-

rycznych komunikacji miejskiej w Szcze-

cinku.  

3. Podjęcie decyzji i przystąpienie( w kole 

uczniowskim nr 5 w Koszalinie ) do orga-

nizacji Olimpiady Technicznej dla ucz-

niów szkól ponadpodstawowych z okazji 

jubileuszu 100-lecia SEP. 

4. Udział naszych przedstawicieli w VII Mi-

strzostwach Polski SEP w narciarstwie al-

pejskim. 

5. Wyjazd techniczny do stacji HVDC w 

miejscowości Wierzbięcino, miejsca 

połączenia stałoprądowego kablowego 

ze Szwecją. 

6. Wyjazd techniczny członków szczecinec-

kiego koła do producentów urządzeń 

energetycznych : Strunobet i Emiter 

7. Współorganizacja z Wydziałem  Mecha-

nicznym  Politechniki Koszalińskiej 

"Konferencji dla doktorantów uczelni". 

8. Organizacja wyjazdu technicznego  do 

elektrowni wodnej w Niedalinie. 

9. Współorganizacja wspólnie z Politechni-

ką Koszalińską, w miejscowości Dąbki 

"Krajowej konferencji studentów i mło-

dych pracowników nauki". 

10. Udział członków koła nr 18 w organizacji  

VII Pikniku Technicznego na terenie Poli-

techniki Koszalińskiej. 
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Mistrzostwa Polski SEP w narciarstwie alpejskim 

 

Wizyta w stacji Wierzbięcino 

 

Dąbki,  

 

Zwiedzanie elektrowni wodnej Niedalino 

 

 

 

11. Organizacja imprezy sportowej na te-

renie LKS Bałtyk z okazji jubileuszu 

100-lecia SEP pod hasłem "100 m na 

100-lecie SEP". Udział w biegu mis-

trzyni Europy, Małgorzaty Hołub-Ko-

walik 

12. Organizacja spływu kajakowego połą-

czonego ze zwiedzaniem elektrowni 

wodnej Rosnowo. 

13. Wycieczka integracyjne do Hiszpanii. 

14. Organizacja dorocznych kolonii let-

nich dla dzieci ze szkoły polskiej w 

miejscowości Pikieliszki na Litwie. 

15. Organizacja pikniku z okazji 100-lecia 

SEP w miejscowości Manowo. 

16. Wykonanie protezy ręki dla Grzesia 

Króla z Koszalina, przez dwóch człon-

ków koła nr 18 na Politechnice Kosza-

lińskiej.  

17. Spotkanie seniorów z Rejonu Energe-

tycznego Koszalin 

18. Wyjazd techniczny studentów do sta-

cji 110/15 kV Połczyńska i Morska. 

19. Podpisanie Umowy o współpracy ze 

szkołą średnią -"Koszalińska Budow-

lanka" 

20. Szkolenie w kole nr 9 firmy SONEL na 

temat prawidłowości dokonywania 

pomiarów uziemień.  

21. Spotkanie integracyjne w kole nr 8 w 

Szczecinku. 

22. Akcja zbierania środków finansowych 

i organizacja Świątecznej Paczki dla 

dzieci ze szkoły polskiej w miejsco-

wości Pikieliszki na Litwie.  
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23. Organizacja jubileuszowego 

spotkania studentów w kole nr 18 na 

Politechnice Koszalińskiej. 

24. Organizacja szkolenia technicznego w 

kole nr 6 w Białogardzie. 

25.  Organizacja szkolenia technicznego 

w kole nr 1 na temat kodeks NC RfG, 

który został wprowadzony dyrektywą 

Unijną. 

26. Organizacja Olimpiady technicznej z 

okazji 100-lecia SEP dla uczniów szkól 

średnich o profilu kształcenia elektro-

technika. Udział uczniów z sześciu 

szkół ( Elbląga, Lęborka, Słupska, 

Złotowa, Białogardu i Koszalina)  

27. Organizacja szkolenia na temat "Bez-

pieczeństwa jądrowego" w kole nr 1. 

28. Spotkanie świąteczne seniorów 

Oddziału. 

 

 

Piknik Techniczny na Politechnice Koszalińskiej 

 

Bieg 100m na 100-lecie SEP  
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Wycieczka do Hiszpanii 

 

Kolonie letnie dla  polskich dzieci z Litwy 

 

 

 

Proteza ręki wykonana przez kolegów z koła nr 18 

 

Spotkanie świąteczne seniorów 
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szkolenie w kole nr 1 

Coroczne szkolenie Koła nr 1 w Koszalinie połączone ze spotkaniem 

integracyjnym przebiegało pod hasłem Rozszczepianie a zczepianie 

atomów. Wykład na temat rozszczepiania poprowadził kolega Alek-

sander Denis. Wiodącym tematem było bezpieczeństwo w elektrow -

niach atomowych. Nasz prelegent jest absolwentem specjalności e-

nergetyka jądrowa na Politechnice Warszawskiej oraz na francuskiej 

Ecole des Mines de Nantes. Obecnie doktorant Katedry Energetyki Po-

litechniki Koszalińskiej oraz tester automotive w firmie GlobalLogic. Pre-

egent wygłosił wykład na temat bezpieczeństwa jądrowego i zagrożeń 

związanych z  energetyką jądrową. Nie obeszło się bez komentowa-

nia serialu Czernobyl, komentowania szczegółów z ekranizacji kata -

strofy. Wykład przyćmiła II część szkolenia w zakresie zczepiania ato-

mów. Mieliśmy okazję przybliżyć wiedzę o naszym prezesie koła Mar-

cinie Kolaska. O jego związku małżeńskim i o skutku zczepiania ato-

mów. Od so-boty Prezes koła jest szczęśliwym ojcem przecudownej 

Nadii (3960 gramów czystego szczęścia). Przy narodzinach otrzymała 

9/10 w skali Apgar tylko dla tego, że po klapsie nie chciała płakać. 

Wg uczestników szkolenia należał się jej max. Za to że była dzielna 

powinna dostać dodatkowy punkt a nie go stra-cić. Całe koło SEP ży-

czyło swojemu (nieobecnemu na szkoleniu) Prezesowi aby dziecko 

nadal unikało płakania, aby przesypiało całe wieczory.  

Opracował Adam Świetlik 
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Małgorzata Hołub-Kowalik mieszkanka Koszalina, re-

ezentantka klubu Bałtyk wywalczyły srebrny medal w 

sztafecie 4x400 metrów lekkoatletycznych Mistrzostw 

Świata w Dosze w roku 2019. 

 

 

Gościnnie, z koszalińskimi lekkoatletami 

Początek nowego roku dla wielu jest okre-

em podsumowania  działalności w roku mi-

nionym. Nasi przedstawiciele mięli okazję 

wziąć udział w takim spotkaniu w koszaliń-

skim  klubie lekkoatletycznym BAŁTYK. Zna-

leźliśmy się w gronie zaprzyjaźnionych in-

stytucji współpracujących z klubem. Latem 

minionego roku współpracowaliśmy bo-

wiem w zawodach lekkoatletycznych w któ-

rych odbył się bieg "100 m na 100-lecie 

SEP" o puchar prezesa naszego Oddziału. 

Na noworocznym spotkaniu zapoznaliśmy 

sie ze wspaniałymi osiągnięciami zawodni-

ków klubu. Najwybitniejsi zawodnicy oraz 

trenerzy otrzymali nagrody. W imieniu za-

wodników podziękowania dla Zarządu klu-

bu oraz zaprzyjaźnionych instytucji ( w tym 

SEP) złożyła najbardziej znana obecnie ko-

szalińska zawodniczka Małgorzata Hołub-

Kowalik.  
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Oblicza elektryczności 
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styczniowe oznaki wiosny 


