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"Nie taki prąd straszny.." zajęcia dla przedszkolaków 

2 grudnia, Warszawa 

 

IGEOS w ramach wolontariatu Grupy Enea odwiedza warszawskie 

przedszkole miejskie.  

 

 



  

Opowiadamy o tym czym jest prąd, skąd się bierze, jakie są źródła 

odnawialne energii, o kończących się surowcach, ekologii, oszczędzaniu i 

jak radzić sobie w sytuacjach niebezpiecznych związanych z 

elektrycznością. 

To wszystko poparte ciekawymi filmikami, grafikami, książeczkami oraz 

pokazem działania wiatraka, który zachwycił młodą publiczność. 

 

 

Obiecali skonstruować magazyn energii wielki jak Pałac Kultury. Najmłodsi 

energetycy na start! 

  

                              ----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------  



  

 

Wigilijne spotkanie Seniorów Polskiej Energetyki 

3 grudnia, Warszawa 

  

Kontynuując zeszłoroczną ideę utrzymania spotkań Seniorów Energetyków, 

tak potrzebną w środowisku, IGEOS wraz z TGPE zorganizowała wigilię dla 

naszych nestorów w domu technika NOT w Warszawie. 

 

 

  

  

Klub Seniora składa się z obecnych i byłych pracowników firm 

energetycznych i cieszy się dużym zainteresowaniem.  



  

Spotkanie jest szczególnym czasem dla osób, które zakończyły już swoją 

karierę zawodową, ale nadal żyją sprawami energetyki i służą głosem 

doradczym. 

Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że Seniorzy spotkali się po raz 30-ty! 

Jesteśmy dumni, że możemy kontynuować taką tradycję spotkań. 

 

 

Życzymy wszystkim dużo zdrowia i dziękujemy naszym partnerom: firmie 

EMCA S.A. i firmie ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. bez których nie byłaby 

możliwa taka formuła spotkania. 

 

  

                                               

  

 



  

APR Conference 2019 

5 grudnia, Warszawa 

  

Gospodarzami wydarzenia byli Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), 

Korea Nuclear Association (KNA) oraz Korea Trade-Investment Promotion 

Agency (KOTRA) ze wsparciem Ambasady Republiki Korei w Polsce. 

 

 

 

 

Strona koreańska przedstawiła temat technologii reaktorów APR1400 oraz 

projektów skierowanych na rynek amerykański (US-APR) i europejski (EU-

APR). Proponuje nie tylko kompleksową technologię ale i finansowanie 

projektu.  

Firma Doosan mówiła o najważniejszych elementach elektrowni 

nuklearnych, które dostarczają na całym świecie, jak: zbiorniki reaktora, 

wytwornice pary, turbiny. Natomiast Dyrektor Generalny IGEOS nakreślił 



  

perspektywy rozwoju projektu nuklearnego w Polsce i jego udziału w 

przyszłym miksie energetycznym.  

 
 

  Całość konferencji tłumaczyła niezawodna firma członkowska BIRETA.  

                        

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 

Spotkanie wigilijno-noworoczne Członków i 
Przyjaciół IGEOS 

12 grudnia, Warszawa 

 

Spotkanie wigilijne to tradycja, którą, dzięki obecności naszych firm 

członkowskich i partnerów, możemy pielęgnować od lat.  

Usłyszeliśmy nawet, iż jest to swoisty przegląd obecności w branży, dlatego 

też dokładamy największych starań, aby jej organizacja była 

znaczącym wydarzeniem w okresie przedświątecznym. 



  

Pomagają nam co roku nasi niezawodni Partnerzy:    

 

 

 

W tym roku nie zabrakło podniosłych momentów.  

 

Jednym z nich, było wręczenie statuetek "Róże Energetyki".  

Wyróżnienie jest kontynuacją nagrody ustanowionej przez Zarząd Izby dla 

Pań, które przyczyniły się do rozwoju sektora energetycznego.  

Są to znane i uznane Kobiety w branży: 

 Joanna Maćkowiak Pandera – Prezes Forum Energii 

 Małgorzata Mika Bryska – Veolia Dyrektor ds. regulacji i relacji publicznych 

 Maria Stępniewska - Wiceprezes Zarządu ENERGA Invest sp. z o.o. 

 Katarzyna Sobierajska – Prezes Zarządu Elektrowni Pątnów II 



  

 

 

 

Serdecznie gratulujemy Paniom osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów z 

nutą kobiecości w naszej branży! 

 

Wręczyliśmy również nagrodę dla Firmy, która od momentu wyginięcia 

dinozaurów zgłasza się jako pierwsza na spotkanie wigilijne. Jest nią 

Transition Technologies S.A., w imieniu której upominek odebrał Prezes 

Konrad Świrski. 

 



  

 

 

 

Nie zabrakło tradycyjnej loterii Św. Mikołaja, na którą wszyscy po cichu i 

niecierpliwie czekali.  

Los zdecydowanie wpisał ją w kanon uroczystości tego wieczoru, gdyż 

głównymi obdarowanymi były Panie, licznie przybyłe na nasze spotkanie. 

  



  

 

  

 

Punktem kulminacyjnym prezentów była aukcja koszulki reprezentacji 

Polski w piłce nożnej z autografami wszystkich piłkarzy kadry narodowej, 

którzy poprowadzili naszą drużynę w eliminacjach do Ligi Euro 2020. 

   

Darczyńcą prezentu na aukcję był Mirosław Malinowski – Prezes Zarządu 

Chemar Rurociągi Sp. z o.o.  

 

 



  

 

 

 

Koszulka została wylicytowana za okrągłe 10.000 zł przez Witolda Nycza - 

Prezesa IZOMAR-POLREF wraz z całym Zarządem Firmy. 

Dochód z licytacji przeznaczony został na wsparcie dzieci z najuboższych 

rodzin w ramach działań stowarzyszenia „Szlachetna Paczka”. 

Gratulujemy zwycięzcy i składamy gorące podziękowania.  

Była to najwyżej klasy i kwoty licytacja! Serce energetyków jest gorące! 

 



  

 

   

Za wielki wkład w tworzenie IGEOS oraz działania na przestrzeni 27 lat, 

początkowo jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej a potem jako Z-ca 

Dyrektora, gorące podziękowania otrzymał Marian Bosowski. 

  

Grudzień to ostatni miesiąc pracy Dyrektora przed zasłużoną emeryturą, na 

której będzie miał czas na oddanie się swoim pasjom.  

 

Dlatego nasze podziękowania przybrały szczególną formę.  

 

Jako kibic otrzymał koszulkę piłkarską - choć tym razem z autografami 

przyjaciół biznesowych i współpracowników.... 

 



  

 

 

   

... a wprowadzeniem w nastrój górskich wędrówek i refleksji świątecznej był 

występ zespołu "Póki co.." z Żywca, z którym nasi Goście wspólnie 

zakolędowali. 

 



  

 

  

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział i zapraszamy do obejrzenia 

krótkiej relacji video  https://youtu.be/iADA2krqK_g  

 

 

https://youtu.be/iADA2krqK_g


  

 

 

 

 

oraz całej galerii zdjęć tutaj.  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

https://www.igeos.pl/pl/materialy-pokonferencyjne/29-spotkanie-wigilijno-noworoczne


  

DODATEK   

z „Przeglądu Energetycznego"   

"Jak powstała  polska technologia redukcji Nox" 

 

 

O współpracy między komercyjną firmą a naukowcami z państwowej – 

renomowanej uczelni było i jest  wiele dyskusji i słyszało się wiele 

obustronnych narzekań. Warszawska spółka zarządzana przez dwóch 

Laureatów Konkursu „Złoty Inżynier”: Andrzeja Kulpę i Jana Siwińskiego w 

tego typu utyskiwaniach nie uczestniczy tylko konkretnie współpracuje. 

Efektem są realizowane wspólnie z naukowcami Politechniki Warszawskiej 

projekty. Poniżej prezentujemy jeden z nich.    

  

Celem projektu realizowanego przez Ecoenergię i Centrum Badawcze 

Energetyki i Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej, w ramach 

Programu UE POIG.01.03.01-14-035/12 było 

opracowanie,  przebadanie  i  wdrożenie technologii  selektywnej, 

niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR) w spalinach kotłów 

energetycznych o mocy do 300 MW. Projekt objął swym zakresem :   

        opracowanie  i  zbadanie  dysz  do  podawania  reagenta  do  komór  sp

alania różnych kotłów  

        modelowanie matematyczne procesu redukcji tlenków azotu w 

wybranych kotłach,   



  

        weryfikację  wyników  modelowania  na  stanowisku  badawczym  w  ra

mach  prac rozwojowych,  

        przygotowanie do wdrożenia technologii   

Projekt badawczy miał na celu opracowanie polskiej, konkurencyjnej 

technologii odazotowania spalin w kotłach pyłowych i rusztowych.    

Czytaj więcej. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------    

   

DO SIEGO ROKU 2020! 

 

 

 

https://www.igeos.pl/pl/przeglad-energetyczny


  

  

    

  
 

Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska  

      ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa  

                                     
  

Aby zrezygnować z otrzymywania newslettera prosimy o odesłanie e-maila zwrotnego z treścią 

„NIE"  

  

Administrator danych oraz informacje kontaktowe 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony 

Środowiska z siedzibą w Warszawie ul. Chałubińskiego 8, piętro 28, 00-613 Warszawa, tel: 22 102 

22 10, adres e-mail: sekretariat@igeos.pl. Szczegółowe informacje na 

stronie https://www.igeos.pl/pl/rodo 
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