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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, 

w dalszym ciągu, podobnie jak w całej gospodarce i życiu 

społecznym działamy z istotnymi ograniczeniami. Ma to 

miej-sce w całym naszym stowarzyszeniu na szczeblu 

centralnym i oddziałowym.  w naszym biurze praktycznie co 

dzień jest o-becna jedna z osób. Działamy więc bez 

większych ograniczeń. Ostatnio obserwujemy dość rosnące 

zainteresowanie szkol-eniami oraz egzaminami na 

uprawnienia zawodowe. Działania te są także realizowane 

zdalnie, bez fizycznego kontaktu z partnerami. Niestety w 

dalszym ciągu nie można zorgani-zować większej imprezy 

ze względu na nasze bezpieczeństwo. Odwołana została 

także nasza wycieczka. Ciągle czekamy na poprawę sytuacji 

związanej z pandemią. Oby z powodzeniem i szybko życie 

wróciło do normy.   

Serdecznie pozdrawiam 

Zenon Lenkiewicz 
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Na półmetku 
Minęła właśnie połowa 

kadencji Zarządu SEP. 

Chodzi o  organ Cent-

ralny nie na szczeblu 

Oddziału. Warto więc 

podsumować ten okres 

przypominając najważ-

niejsze osiągnięcia. 

 

Jedno z wielu  wydarzeń związanych ze 100-

leciem SEP.( Pomnik ławeczka I Prezesa SEP prof. 

Mieczysława Pożaryskiego  ) 

Powołano nowe jednostki: 

 Pracownię historyczną  

 Centralną bibliotekę  

 Centralne archiwum  

 Agencję fotograficzną 

Centralne jednostki Organizacyjne: 

 Zarząd Główny 

 Komisje - sztuk  15 

 Rady - sztuk 6 

 Sekcje - sztuk 10 

 Komitety - sztuk 15 

SEP w liczbach: 

 Liczba członków -22 783 

 Liczba Oddziałów -50 

 Liczba Kół  -670 

 

Większe, znaczące wydarzenia; 

 III Kongres Elektryki Polskiej 

 XXXIX Nadzwyczajny Zjazd 
Delegatów 

 Liczne konferencje poświęcone 
jubileuszowi 110-lecia SEP 

 IV Sympozjum Historia Elektryki 
SEP 

 Konferencja Okrągłego Stołu 

 Dyskusyjne Forum Kobiet SEP 

 Program Młodzieżowy SEP 

 Współpraca z przemysłem  

 Noworoczne Spotkania Świąteczne  
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w Oddziale 

Minął właśnie drugi rok obecnej kadencji Zarzą-

du naszego Oddziału. Jest to określenie umow-

ne jeżeli chodzi o okres. Istnieje kilkumiesięczny 

odstęp między wyborami Zarządu Oddziału na 

szczeblu lokalnym a wyborami Zarządu Główne-

go SEP  na szczeblu krajowym. Umownie więc 

czerwiec uznawany jest za koniec drugiego roku 

sprawozdawczego. Warto więc przypomnieć kil-

ka najważniejszych zdarzeń jakie miały miejsce 

w naszym Oddziale, w drugim roku naszej dzia-

łalności który obejmuje okres od 1-07-2019 do 

30-06-2020. 

Skład Zarządu Oddziału nie uległ zmianie i 

wygląda następująco: 

Halina Lipska 

Adam  Świetlik 

Piotr Myśliński 

Jerzy Giszczak 

Przemysław Mielewczyk 

Mariusz Piotrowicz 

Zenon Lenkiewicz 

 

Największe wydarzenia w drugim roku działalności 

Oddziału obecnej kadencji: 
 

 Piknik techniczny na Politechnice Koszalińskiej 

 Bieg o puchar 100-lecia SEP dla młodych sportowców  

 Spływ kajakowy  rzeką Radew. 

 Piknik z okazji 100-lecia SEP 

 Realizacja protezy przedramienia dla Grzesia Króla z 

Koszalina przez kolegów z koła na Politechnice 

Koszalińskiej 

 Wycieczka techniczna studentów do elektrowni 

Niedalino. 

 Olimpiada techniczna dla uczniów szkół średnich z 

okazjo 100-lecia SEP 

 Paczki świąteczne dla dzieci ze szkoły polskiej na Litwie 

 Umowa o współpracy z Zespołem Szkół nr 7 w Kosza-

linie 

 Spotkanie świąteczne seniorów 

 Szkolenie w kole nr 1 i 9 

 Wycieczka do Hiszpanii 

 Bal elektryka 
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Jubileusz 90-lecia 

kolegi 

Stanisława 

Górskiego 
Kolega Stanisław Górski,  od 52 lat członek Stowarzy-

szenia Elektryków Polskich, obchodził 29 lipca br. 

wspaniały jubileusz 90-lecia. Nadal w znakomitej kon-

dycji pełen witalnych sił. Urodziny tak znamienne 

obchodził dwukrotnie w SEP. Koledzy w kole  zgotowali 

Mu miłą niespodziankę, podobnie jak Zarząd Oddziału. 

W trak-cie spotkań  urodzinowych wspomnieniom nie 

było końca. Życie zawodowe oraz wieloletnia dzia-

łalność w SEP są niezwykle bogate. Wszyscy mieliśmy 

bowiem świadomość , że tak miłe chwile zdarzają się 

niezwykle rzadko.  Kolega Stanisław jako absolwent 

Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej, swoje 

całe bogate życie zawodowe związany jest z elek-

troenergetyką  w Bydgoszczy oraz Koszalinie. ( EL-

WOD, ELTOR). Przez dziesięciolecia aktywny zawo-

dowo , stale podnoszący swoje kwalifikacje  wielo-

krotnie występował w roli osoby szkolącej energetyków 

na terenie kraju, występując jako prelegent.Ta sfera 

działalności była bardzo bogata w SEP. Kolega Stanis-

ław szkolił kolegów na krajowych konferencjach , pełnił 

wiele istotnych funkcji w naszym Oddziale, jak też w 

organach krajowych SEP. Był niezwykle zaangażowany 

w działalność Koszalińskiego Oddziału NOT. Aktyw-

ność tą  zwieńczy duża liczba odznaczeń i medali nie 

tylko SEP ,ale także NOT,  oraz Organów Administracji 

Państwowej. Składający życzenia mięli dylemat, ileż to 

lat aktywnego życia należy życzyć koledze Górskiemu, 

wszak 100 lat brzmi mało ambitnie, prawda? 
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Elektrownia atomowa w Polsce? 

Historia polskiej energetyki jądrowej sięga roku 1971.  

Wtedy to  Prezydium Rządu decyzji o budowie nad je-

ziorem Żarnowieckim (pomorskie). W roku 1982  Rada 

Ministrów PRL zdecydowała o rozpoczęciu inwestycji 

oraz  wydane zostało wstępne pozwolenie na budowę. 

Powstało przedsiębiorstwo "Elektrownia Jądrowa Żarno-

wiec" w budowie,  W 1983 r. ZSRR i PRL podpisały umo-

wę o współpracy przy budowie, a w grudniu 1985 r. za-

częło się betonowanie fundamentów, które trwało dwa 

lata. Mimo że w roku 1986 wybuchły protesty przeciwko 

budowie, to już 5 czerwca 1987 zaakceptowano lokali-

zację dla drugiej polskiej elektrowni jądrowej – EJ "War-

ta". W  1988 r. wstrzymano finansowanie inwestycji w 

Żarnowcu, a w kwietniu 1989 porzucono pomysł na bu-

dowę drugiej elektrowni. 

 

 

Pozostałości po budowie elektrowni atomowej 

w Żarnowców 
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Kalendarium projektu budowy elektrowni 
atomowej w Polsce: 

rok 1971 – Polska podejmuje decyzję o budowie 

elektrowni atomowej 

1972 – wybrana zostaje lokalizacja (Kartoszyno nad 

jeziorem Żarnowieckim) 

1982 – rusza budowa 

1985 – trwa betonowanie fundamentów 

1987 – jest decyzja o lokalizacji drugiej elektrowni EJ 

"Warta" 

1988 – finansowanie inwestycji w Żarnowcu zostaje 

wstrzymane 

1989 – podjęta zostaje decyzja o rezygnacji z budowy 

drugiej elektrowni 

1990 (rząd Tadeusza Mazowieckiego) – jest decyzja o 

porzuceniu planów budowy elektrowni 

2009 (rząd Donalda Tuska) – powrót do planów 

budowy 

2010 – powstaje spółka PGE EJ1, która ma być 

odpowiedzialna za powstanie elektrowni i nią 

zarządzać 

2018 (rząd Zjednoczonej Prawicy) – minister energii 

Krzysztof Tchórzewski informuje, że zapadła 

nieformalna decyzja o budowie elektrowni atomowej 

2019 – Tchórzewski zapowiada, że rozstrzygnięcia w 

sprawie finansowania energetyki jądrowej powinny 

zapaść "w ciągu najbliższych miesięcy" 

2020 – minister klimatu ogłasza, że budowa 

elektrowni atomowej ruszy w 2026 roku 

 

 

Przez te 49 lat "budowy" polskiej elek-

trowni atomowej program pochłonął po-

nad 5 miliardów złotych. Jedyne widocz-

ne efekty wydania tych pieniędzy to sze-

reg dokumentów oraz porzucony plac 

budowy w Żarnowcu.  

 

O tym, że Polska chce budować elektrownię 
jądrową, wiemy od dawna. Od dawna też 
brakuje konkretów. Obecnie deklarowaną 
datą uruchomienia pierwszych bloków 
atomowych jest 2033 rok. Po niedawnej 
wizycie Andrzeja Dudy wiemy, że do prze-
prowadzenia inwestycji zostanie powołana 
spółka celowa i że chcemy tę inwestycję 
zrealizować we współpracy z Amerykanami 
(o czym zresztą mówiło się już od dawna), 
zarówno na poziomie technologii, jak i fi-
nansowania. Czy tym razem się uda? 
 
 

 
 

Uproszczony schemat działania elektrowni 

 

 

https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/elektrownia-atomowa-w-polsce-jest-nieformalna-decyzja/qq882v0
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/elektrownia-atomowa-w-polsce-jest-nieformalna-decyzja/qq882v0
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/budowa-elektrowni-atomowej-w-polsce-minister-energii-krzysztof-tchorzewski-o/pcrhz2z
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/budowa-elektrowni-atomowej-w-polsce-minister-energii-krzysztof-tchorzewski-o/pcrhz2z
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Tymczasem w Japonii.. 

 

Fukushima z atomowej tragedii przekształci się w  centrum 
energii odnawialnej w Japonii 

 

Od dawna w Japonii trwają prace nad tchnięciem nowego życia w produkcję energii w Fukushimie. Pla-

nue się przekształcenie tego obszaru w wielkie centrum energii odnawialnej, z której moc trafiałaby do 

krajowej sieci elektrycznej w celu wykorzystania w samej stolicy kraju. Wielkim celem jest przekształ-

cenie całego regionu nie do poznania przez wybudowanie tam wielkich farm odnawialnej energii do 

2040 roku. Mowa o elektrowniach wiatrowych, słonecznych, wodnych, geotermalnych, a nawet tych na 

bazie biomasy, które łącznie zapewniły przed rokiem prawie 1,5 GW energii elektrycznej. Nowy projekt 

budowlany obejmuje stworzenie 11 nowych elektrowni słonecznych i 10 elektrowni wiatrowych, które 

zostaną zbudowane na nieużywanych polach uprawnych i pagórkowatym terenie. Ich koszt wyniesie 

około 2,75 miliarda dolarów, ale będzie to inwestycja warta swojej ceny, ponieważ w ciągu najbliższych 

pięciu lat nowe elektrownie mają zwiększyć moc wyjściową Fukushimy o kolejne 600 MW.  
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Największe elektrownie w krajach Europy 

Największa elektrownia w Europie to  Za-

poroże znajdująca  się na Ukrainie. Elek-

trownia posiada aż sześć reaktorów typu 

WWER, każdy o mocy 950 MW. Pięć  

pierwszych reaktorów zostało uruchomio-

nych w latach 1985-1989, ostatni blok w 

roku 1995. W listopadzie 2014 roku do-

szło do usterki instalacji elektrycznej w 

hali turbin III bloku, wskutek której na-

stąpiło wyłączenie bloku elektrowni. W 

grudniu 2014 roku, po usunięciu usterki, 

wznowiono normalną pracę bloku. 

W Polsce Elektrownia Bełchatów jest jed-

nocześnie największą na świecie  elektrow-

nia węglową wytwarzająca energię elek-

tryczną z węgla brunatnego i niestety naj-

większym w Unii Europejskiej zakładem e-

mitującym dwutlenek węgla. Produkuje o-

koło 20% energii elektrycznej w Polsce i 

jest fundamentem bezpieczeństwa ener-

getycznego. Położona jest na terenie gminy 

Kleszczów w powiecie bełchatowskim  w  

województwie łódzkim w miejscowości  

Rogowiec 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_w%C4%99glowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_w%C4%99glowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_elektryczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_elektryczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99giel_brunatny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwutlenek_w%C4%99gla
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezpiecze%C5%84stwo_energetyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezpiecze%C5%84stwo_energetyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kleszcz%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kleszcz%C3%B3w_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_be%C5%82chatowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rogowiec_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie)
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  To już 110 lat 
Już tyle lat minęło gdy w roku 1910 w Białogardzie roz-

poczęto budowę elektrowni węglowej w Białogardzie. 

Po roku budowy elektrownię uruchomiono. W budynku 

umieszczono pięć turbogeneratorów o łącznej mocy 

24,8 MW. Turbiny napędzała para z kotłowni węglowej. 

W pobliżu wybudowano wiele obiektów pomocniczych, 

warsztatowo administracyjnych. Przy głównym budyn-

ku, nad bocznicą kolejową, zainstalowano duży dźwig na 

wieży. Obok usytuowano rozdzielnię i stację tran-

sformatorową 100/40/15 kV. Dochodziła tu linia wy-

sokiego napięcia 100 kV, ze Stargardu a wychodziły linie 

40 kV do Koszalina, Grzmiącej, Trzebiatowa i Świdwina. 

Po przejściu frontu w 1945r rozpoczął działalność ra-

dziecki „batalion zdobyczy wojennej”. Wywieziono trzy 

turbogeneratory oraz znaczne ilości materiałów z maga-

zynów i sprzętu. Oficjalnego przekazania elektrowni 

białogardzkiej ( dwa turbogeneratory) przez przedstawi-

cieli wojsk rosyjskich stronie polskiej dokonano 

2.08.1945 r. 

 

Białogard z roku 1910 

 

 

Elektrownia Białogard po wybudowaniu w 1911r 
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Praca w elektrowni Białogard, we 

wspomnieniach naszych koleżanek       

i kolegów: 

Elektrownia to była potęga... Dymiące kominy ruch, 
gwar... Patrząc na to, co z niej zostało, trudno w to u-
wierzyć". Olgierd Wojciechowicz obecnie 93 letni 
członek naszego Oddziału poświęcił jej swoje najlep-
sze, młodzieńcze lata. 

Pozostał sentyment. Również  Zdzisław Wudkowski, 
pracownik fizyczny od 1948 r., a później ostatni kie-
rownik i... likwidator elektrowni na początku lat 60-
tych, zachowuje w pamięci tylko dobre wspomnienia. 

 Józef Cieślak nigdy nie mógł się pogodzić z jej 

zamknięciem. Pracował w elektrowni od 1948 r. do 

samego końca.„To byłdla mnie szok...". Uważa, że za 

decyzją o likwidacji stały nie względy ekonomiczne 
(elektrownia przynosiła straty) a inne przyczyny.. 

Aleksander Firmanty w elektrowni w latach 1955-58 
(zajmował się zabezpieczeniami i automatyką) rów-
nież zwraca uwagę na „przyjemny klimat i sympatycz-
nych ludzi", z którymi przyszło mu pracować i „bez-
konfliktowość stosunków". 

Elektrownia prowadziła rozbudowaną działalność 

socjalno - rekreacyjną dla własnej załogi. Były im-
prezy, zabawy - wspomina Wanda Panfil. Później 

także wycieczki, zawody sportowe, pikniki... 

W roku 1945 elektrownia „stała" pracownikami nie-
mieckimi. Szybko jednak malała ich liczba, a rosła 

pracowników polskich, z reguły zupełnie nieprzygo-
towanych zawodowo 

W końcu zostało tylko dwóch Niemców, z których 

wręcz niezastąpionym był technik - elektryk   Paul 
Dietel (wyjechał w 1957). Był to wybitny - jak wszys-
cy twierdzą - fachowiec w swojej dziedzinie. Ciekawa 
postać-wspomina Ryszard Nowak 

Szanował Polaków, ale się nie fraternizował. Trzymał 

dystans.... „On wszystko, całą wiedzę o elektrowni 

miał w głowie"- twierdzi nasz kolega Henryk Vierek 
„Był raczej niedostępny, mówił tylko po niemiecku, 
ale... gdy wyjeżdżał, przyniósł jakiś likier i odniosłem 

wrażenie, że świetnie rozumie język polski. 
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  co z niej zostało? 

 

Fragment z dokumentacji technicznej na temat turbogeneretorów 
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Słupy po liniach energetycznych wychodzących z elektrowni  
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 Midsummer, Szwedzka firma 
ogłosiła wprowadzenie na rynek 
serii 500-watowych modułów 
słonecznych, nazywając ją Mid-
summer Magnum 

 Ma być opłacalną alternatywą 
dla dużych dachów, eliminującą 
konieczność instalowania więk-
szej liczby paneli słonecznych na 
powierzchni dachu 

 Produkt oparty jest na techno-
logii cienkowarstwowej CIGS 

 Kolejnym nowym produktem 
szwedzkiej firmy jest PMT, który, 
jak twierdzi, może zwiększyć 
średnią moc modułu nawet o 
10% 

 

Moduły solarnych 500 W i 500 W +, mają głównie chińskie ko-
rzenie. Do największych producentów należą  Trina Solar , JA 
Solar , JinkoSolar , Canadian Solar , LONGi Solar . W przeciwień-
stwie do innych modułów 500W +, produkt  Szwedzkiej firmy  
Midsummer nie jest oparty na krystalicznym krzemie, ale na 
cienkowarstwowych CIGS. Produkt będzie opłacalną alterna-
tywą dla dużych dachów, z większą mocą i mniejszą liczbą pa-
neli słonecznych na powierzchni dachu. „Ulepszony współczyn-
nik pokrycia oznacza naszą najlepszą dotychczasową moc na 
metr kwadratowy, a naturalne zastosowanie będzie dotyczyło 
budynków o dużej powierzchni dachu” - powiedział dyrektor 
generalny Midsummer Sven Lindström. Elastyczny produkt ze 
144 ogniwami charakteryzuje się gęstością mocy 128,3 W / m2 
i sprawnością modułu 14,5%. Midsummer Magnum wymaga 
mniej pracy ręcznej i niższych kosztów na ogniwo w przypadku 
instalacji, skrzynek połączeniowych, sznurków, izolacji krawędzi 
i materiałów do kapsułkowania. Ta sama firma ogłosiła wdro-
żenie technologii Power Mesh (PMT), która, zwiększa moc og-
niw słonecznych. Składa się z gęstej wiązki przewodów do od-
bioru prądu, zastępując tradycyjną metodę korzystania z taśm 
. Ten proces pomaga w ograniczaniu strat rezystancyjnych w 
panelach.„Panele słoneczne PMT mają większy obszar aktywny 
i mniej cieni, co skutkuje wyższym prądem. Wraz z wprowadze-
niem tej technologii, można zwiększyć średnią moc modułu 
nawet o 10% . 

Fotowoltaika, 

 i Europejskie 500+ 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://taiyangnews.info/technology/trina-solar-officially-introduces-over-500-w-bifacial-module/&usg=ALkJrhiXjX_RzlEn-fY_Q78pgBklAuQCNA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://taiyangnews.info/technology/ja-solar-announces-over-525-w-module-output/&usg=ALkJrhjE2gIm5UbzSa7m_czMQoc318IXTA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://taiyangnews.info/technology/ja-solar-announces-over-525-w-module-output/&usg=ALkJrhjE2gIm5UbzSa7m_czMQoc318IXTA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://taiyangnews.info/technology/jinkosolar-modules-with-up-to-580-w-output/&usg=ALkJrhgysyufZOZBgjp_oui_20K2U3aXcA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://taiyangnews.info/technology/canadian-solar-enters-500-w-module-club/&usg=ALkJrhh0zHcVFJiAPAYJDfA3n10TtZ10vg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://taiyangnews.info/technology/longi-officially-enters-500-w-club/&usg=ALkJrhhRMJ5o2rW2ROCXqqRdFkvWWvkVVg
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Pierwszy dach solarny w Polsce. Dach składający się z paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 24 kWp 

powstał w Łodzi. Wykonawca dachu, krajowa firma  SunRoof informuje, że swoje solarne dachy zrealizował 

już na ponad 100 obiektach w szczególności za granicą. Tego rodzaju dach jest wyjątkowo estetyczny. Nie 

widać na nim odstających paneli fotowoltaicznych nawet przy tak skomplikowanym dachu jaki zbudowano 

w Łodzi. Podobno oszczędności na energii elektrycznej dla takiego domu będą sięgały kwoty 15 tyś zł. 

solarne 
dachy 

 

 

 

Przykładowe dachy fotowoltaiczne w Szwajcarii i Szwecji 
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wpływ koronawirusa 

Trudno uwierzyć, że to mogło być przyczyną 

zamknięcia elektrowni  atomowej Indian Point 

w stanie Nowy York. Gubernator stanu NY, 

Andrew Cuomo podjął decyzję o zamknięciu tej 

elektrowni w związku z pandemią koronawiru-

sa.  Ciekawostką może być fakt że przeciw tej 

decyzji ostro ostro zaprotestowali aktywiści 

klimatyczni. Fundacja Climate Coalition apeluje 

do gubernatora o ponowne otwarcie elektrowni 

atomowej. Fundacja przekonuje gubernatora 

stanu, że zamknięcie Indian Point spowoduje 

wzrost zanieczyszczeń, bo zamiast produkcji 

czystej energii z atomu, wykorzystywana będzie 

energia pochodząca z paliw kopalnych.   

 

Elektrownia Indian Point położona jest prawie 

60 km na północ od miasta Nowy Jork w miej-

scowości Buchanan. Posiada trzy reaktory ge-

nerujące ok. 2000 MW energii. Operuje od 

1962 roku, budowa zaczęła się 6 lat wcześniej. 

Jeszcze przed wybuchem epidemii koronawi-

rusa, Andrew Cuomo zdecydował o jej zamk-

nięciu w 2021 z powodu nacisków grup mie-

szkańców, którzy wskazują na problem starej 

infrastruktury oraz bliskość elektrowni do 

miasta Nowy Jork. 
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Czy samochody elektryczne są zero emisyjne? 

 

W ciągu ostatnich 10 lat samochody elektryczne prze-

szły bardzo długą drogę. Od pojedynczych pojazdów, 

mających status ciekawostki, która nie przejedzie na-

wet 100 km na jednym ładowaniu, do szerokiej gamy 

modelowej w różnych segmentach. Ich ceny nadal od-

straszają, ale nie są już tak horrendalne jak jeszcze kilka 

lat temu. 

Wg ostatnich analiz, najmniej korzystne dla środowiska 
jest obecnie wyprodukowanie baterii w Chinach. W 
 tym czarnym scenariuszu faktem jest też, że auto elek-
tryczne spowoduje wyemitowanie o 22 procent mniej 
dwutlenku węgla do atmosfery, niż zasilane silnikiem 
wysokoprężnym (Diesla) oraz o 28 procent mniej, niż 
napędzane silnikiem benzynowym. O  wiele większe 
wrażenie robią dane dla krajów takich jak Szwecja, 
gdzie elektryki oznaczają o 79 procent mniejszą emisję 
dwutlenku węgla (uśredniając emisję auta benzynowe-
go i wysokoprężnego). Natomiast średnia dla Unii Eu-
ropejskiej to 63-procentowy spadek emisji CO2. 
 

 
Problemem są baterie. Szybkość degradacji baterii 
zależy od wielu czynników i nie tyle mają tu znaczenie 
lata, co liczba cykli ładowania oraz sposób ładowania. 
Jeżdżąc dużo i w konsekwencji często podpinając auto 
do gniazdka, skracamy żywotność baterii. Jeśli do tego 
korzystamy ze stacji szybkiego ładowania, cały proces 
wyraźnie przyspiesza. Możemy jednak założyć, że ku-
pując auto kompaktowe, robiąc nim standardowe prze-
biegi i ładując niemal wyłącznie w domu z gniazdka, po-
winniśmy bezstresowo przejechać 200 tys. km. 

Jak wyjaśniają eksperci, większa bateria w aucie kom-
paktowym spowoduje, że ślad węglowy jaki pozostawi 
po sobie w całym cyklu życia, będzie większy niż w przy-
padku porównywalnego samochodu z silnikiem Diesla. 
W segmencie B już teraz stosuje się o wiele pojemniej-
sze baterie, co jest efektem oczekiwań klientów, którzy 
chcą, aby ich samochody nie wymagały codziennego 
ładowania i można było się nimi wybierać na dalsze 
wyjazdy. 
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elektryczna  Syrenka 

Syrena z napędem elektrycznym, pierwszy polski 

pojazd elektryczny już jest. Pierwszy jeżdżący mo-

del, który pokazano, wyposażony jest w silnik o mo-

cy 115 kW (około 156 KM), który napędza przednią 

oś samochodu. Elektryczną „Sto szóstkę” wyposa-

żono w baterię o pojemności 31,5 kWh, co przekła-

da się na około 210 km realnego zasięgu na jednym 

ładowaniu. Pozwoli to na spokojną podróż po mieś-

cie i niedalekie wycieczki poza nie. W przypadku 

planowania tych ostatnich warto pamiętać o tym, by  

na trasie znalazły się stacje szybkiego ładowania 

prądem stałym. Ładowanie samochodu w tym sys-

temie do 80 proc. pojemności akumulatora zajmie 

około 40 minut. Istnieje możliwości ładowania sa-

mochodu z domowego gniazdka.  Vosco 106 ( tak się 

nazywa nasza Syrenka, ma w komplecie lekką 

ładowarkę o mocy 3,3 kWh. 
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Robot  na liniach SN 

Koszty budowy infrastruktury światłowodowej są 

bardzo wysokie. Szczególnie, gdy pojawia się ko-

nieczność wykonania prac ziemnych. Stąd też po-

mysł, by wykorzystać istniejące linie energetyczne. 

Te bowiem dotarły już do wielu miejsc na świecie, 

więc dostawcy internetu mogliby z nich skorzystać i 

znacząco obniżyć koszty budowy infrastruktury. To 

zaś oznaczałoby obniżenie kosztów dla ich klien-

tów. Facebook od dawna chce zwiększyć dostęp-

ność do internetu na całym świecie. Dlatego właś-

nie serwis społecznościowy zabrał się za opracowa-

nie robota który będzie w stanie układać światło-

wody na liniach energetycznych. Facebook zbudo-

wał prototypowego robota, który porusza się po 

liniach energetycznych średniego napięcia. Bombyx 

– Jedwabnik – rozwija za sobą światłowód. Gdy do-

ciera do słupa, przechodzi nad nim i kontynuuje 

swoją podróż. Jego celem jest obniżenie kosztów 

budowy infrastruktury komunikacyjnej . 

 
 

 

Obecnie do napowietrznego układania stosu-

je się światłowody o średnicy 10–13 mm, a 

te używane do owijania wokół istniejących 

kabli mają około 7 milimetrów średnicy. Fa-

cebook i jego partnerzy stworzyli napo-

wietrzny światłowód o średnicy 4 milimetrów 

dedykowany pod robota. 
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Składowiska łopat wiatrakowych w USA 

 

 

 

Recykling łopat turbin wiatrowych staje się 

najważ-niejszym problemem sektora 
energetyki wiatrowej, ale żadne z 

dostępnych rozwiązań nie jest dziś w pełni 

efektywne. Łopaty zbudowane są 

w większości z  kom-pozytów - włókien, np. 

szklanych wymieszanych z  ży-wicami - 
poliestrowymi czy epoksydowymi, które u-
twardzają się w drodze reakcji chemicznych 
i  nieod-wracalnie. Dziś da się poddać 

recyklingowi elementy stanowiące 90-95 
proc. masy całej turbiny wiatrowej. Na całym 

świecie w sektorze energii wiatrowej w  uży-
ciu jest ok. 2,5 mln ton materiałów 

kompozytowych, a do 2023 r. ogółem 

wycofać trzeba będzie ok. 14 tys. łopat, co 

odpowiada 40-60 tys. ton. W skali świata 

będzie to jednak jedynie 10 proc. odpadów 

z  kompo-zytów. Ten stosunkowo niewielki 
udział powoduje, że trudno zbudować 

efektywny system recyklingu, prze-
znaczony specjalnie dla łopat. W  Europie  

wymagane jest wspólne zaangażowanie 

kilku sektorów przemysłu oraz pomoc ze 

strony placówek badawczych 

Recykling łopat, problemem 
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ciekawostki 

dziadka 

elektryka 
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Łódzka stara latarnia oświetleniowa i pomnik latarnika 
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Gmach Poczty w Koszalinie. Zdjęcie  z początku XX wieku. Oznaczono kolorem ,słupy oświetlenia elektrycznego. 

Koszalińskie akcenty elektryczne 

 

Inne ujęcie z oznaczonym innym typem  słupa oświetleniowego 
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Wskazane na poprzednich zdjęciach słupy elektrycznego oświe-

tlenia posiadają około 100 lat. Chyba niewielu mieszkańców ma 

świadomość że kilka z nich przetrwało do dnia dzisiejszego. Naj-

bardziej okazałe bezpośrednio przed gmachem Poczty Polskiej 

choć ze zmienionymi oprawami służą nam do dziś. Stan te-

chniczny słupów chyba każdego może zadziwić. Beton po tylu 

latach użytkowania nie ustępuje jakością, gładkością powierz-

chni słupom betonowym produkowanym współcześnie. 

 

Oznaczony kolorem czerwonym słup oświetleniowy który 

zachował się do dziś. Zdjęcie z widokiem na współczesny 

"Koszaliński  Elektronik" przy ul Jedności.  

 

 

Tak obecnie wygląda słup ze zdjęcia nr 1 przed 

gmachem Poczty Polskiej (Widok z boku więc  go nie 

widać.  

 

Tak obecnie wygląda po 100 latach słup oświetleniowy ze 

zdjęcia z widokiem na obecny "Koszaliński Elektronik" 
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Poddający się energetyk 

Zestaw grillowy elektryka 
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Elektryk w czasie pandemii 

Domek wypoczynkowy elektryka  

na czas pandemii 
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Kolega Leszek 
Orzech 
aktywny  
w czasie 
 
 
pandemii 
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Po raz kolejny kolega 

Leszek Orzech 

udostępnił nam swoje 

ogrodowe dzieła, które 

powstały w czasie 

pandemii. Był to 

rzeczywiście dobry 

aktywny sposób na 

przetrwanie tego 

szczególnego okresu. 
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