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3 marca 2021
Podcast EkoŚwirski

Zapraszamy na kolejny odcinek podcastu ekoŚwirski, w którym Konrad
Świrski podejmuje rozmowę z Dyrektorem IGEOS Bogdanem Pilchem.
Panowie wspólnie zastanawiali się nad przyszłością polskiego przemysłu czy ma szanse na odnalezienie się w nowym energetycznym świecie?
W czasie podcastu pojawił się też pomysł na zmianę nazwy IGEOS – na
jaką?

Zapraszamy do słuchania!
Podcast znajduje się również na:
Youtube: https://lnkd.in/eKC2hfF
Spotify: http://spoti.fi/3t1UQFJ
Apple Podcasts: http://apple.co/2PTmkPH

4 marca 2021
Spotkanie z delegacją francuską zrzeszoną
w MEDEF - francuskiej organizacji biznesu

W ścisłym reżimie sanitarnym, w dniu 4 marca br. w Warszawie odbyło się
spotkanie Dyrekcji IGEOS z przedstawicielami francuskiego stowarzyszenia
biznesu MEDEF. Spotkaniu przewodniczył Prezes MEDEF P. Geoffroy
ROUX DE BEZIEUX. Wraz z nim obecni byli Prezesi czołowych firm
energetycznych kapitału francuskiego (w tym EdF, Boccard, Orano,
ASsystem i Qair Polska), którzy są zainteresowani współpracą z polskimi
firmami w zakresie energetyki nuklearnej i OZE.
Wymiana kontaktów zaowocowała m.in. wstąpieniem firmy Qair Polska
w poczet Członków IGEOS oraz przyniosła wiedzę na temat potencjału firm
francuskich i ich zainteresowań w obszarze energetyki. Wywiad z Prezesem
Beziux ukazał się w polskiej prasie tutaj.

Nowi Członkowie IGEOS

Witamy nowe firmy członkowskie w naszym gronie! Są to:

Elmontaż Sp. z o.o.
Siedziba: Żywiec
Prezes Zarządu - Marian Caputa
Wykonawstwo i projektowania zadań inwestycyjnych z zakresu robót
elektroenergetycznych, elektroinstalacyjnych, teletechnicznych, automatyki przemysłowej
i sterowania ruchem kolejowym.

Metal-Gum Sp. z o.o.
Siedziba: Zielona Góra
Prezes Zarządu - Tomasz Buzuk
Produkcja i serwis: kompensatory gumowe i stożkowe; zawory zaciskowe, zasuwy
nożowe.

Qair Polska Sp. z o.o.
Siedziba: Wrocław
Prezes Zarządu - Krzysztof Wojtysiak
W Polsce obecni od 2015 roku. Firma posiada i obsługuje dwa parki wiatrowe o łącznej
mocy 106 MW. W tym roku uruchomiła farmy słoneczne o łącznej mocy 21 MW. Na
etapie finansowania i realizacji posiada 147 MW projektów wiatrowych i słonecznych.

Energotherm Sp. z o.o.
Siedziba: Przeźmierowo
Prezes Zarządu - Cezary Polski
Pomiary i optymalizacje urządzeń cieplno–energetycznych dla wyznaczenia:
 parametrów pracy kotła
 sprawności energetycznej i bilansu cieplnego
 strat ciepła
Rozruchy urządzeń energetycznych:
 kotłów energetycznych i przemysłowych na wszystkie rodzaje paliw oraz kotłów
odzysknicowych
 turbin parowych oraz gazowych
 bloków energetycznych

 urządzeń pomocniczych związanych z pracą bloku

V Kongres Innowacji w Energetyce

Miło nam poinformować, że w kontynuacji projektu IGEOS, jakim jest
Kongres Innowacji w Energetyce zapowiedzieli się znakomici Goście
z branżowych izb i towarzystw.
W Panelu II podyskutujemy nad zmianą sektora w Polsce oraz pokażemy
jakie innowacje i działania podejmują firm członkowskie. Prelegentami
będą:
PSEW- Janusz Gajowiecki- Prezes Zarządu

PIME- Krzysztof Kochanowski- Wiceprezes Zarządu
TGPE- Waldemar Szulc- Dyrektor
IGCP- Jacek Szymczak- Prezes Zarządu
TRMEW- Ewa Malicka- Prezes Zarządu
PTMEW- Mariusz Witoński- Prezes Zarządu
Co będzie działo się w najbliższej przyszłości w energetyce? Zapraszamy do
śledzenia strony Kongresu:
https://www.kongresinnowacji.igeos.pl/pl/ i zapisania daty w kalendarzu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Członków IGEOS 2021

Uchwałą Zarządu IGEOS Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
IGEOS odbędzie się w Warszawie w dniu 17 czerwca 2021 r (czwartek).
Podsumujemy miniony rok działalności IGEOS w dobie pandemii
koronawirusa oraz przedstawimy sprawozdanie finansowe za 2020 rok,
który, dzięki wspólnym wysiłkom w tym trudnym czasie, udało się zamknąć
dodatnim wynikiem finansowym.
Dziękujemy Państwo za współpracę i zaangażowanie, które pokazały,
że działania IGEOS są potrzebne.

Członków IGEOS prosimy o zanotowanie tej daty w kalendarzu.
Z utęsknieniem wyczekujemy również informacji, czy uda nam się
zorganizować spotkanie integracyjne, które zawsze towarzyszyło obradom
i gromadziło przedstawicieli całego sektora energetycznego.
Trzymamy kciuki i, mamy nadzieję, do szybkiego zobaczenia!

Słownik offshore wind

Przedstawiamy Państwu pierwszy na polskim rynku specjalistyczny polskoangielski glosariusz terminów z zakresu morskiej energetyki wiatrowej.
Słownik został stworzony przez biuro tłumaczeń BIRETA Professional
Translations, wieloletniego członka naszej Izby i jest dostępny online na
stronie: https://slownik-offshore.bireta.pl/
Do kogo skierowany jest słownik?

Do przedstawicieli sektora publicznego, przedsiębiorstw energetycznych,
projektowo-doradczych, kancelarii prawnych, a także tłumaczy i wszystkich
firm związanych z branżą energetyczną, które korzystają z terminologii
dotyczącej morskiej energetyki wiatrowej.
Do współpracy Bireta zaprosiła firmę ILF Consulting Engineering Polska,
która objęła patronat merytoryczny nad słownikiem i zweryfikowała zawarte
w nim terminy. ILF Polska to jedna z wiodących inżynierskich firm
projektowo-doradczych, która ma w swoim portfolio ponad 350 projektów.
Dlaczego warto skorzystać ze słownika?


Zweryfikowane branżowe słownictwo - korzystając ze słownika, mają
Państwo pewność, że używają poprawnej, powszechnie stosowanej
terminologii.
 Aktualizacja dwa razy w roku - słownik będzie stale rozbudowywany i
aktualizowany.
 Łatwość korzystania - glosariusz ma wygodną formę wyszukiwarki.
Dla członków Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska
Bireta przygotowała specjalny 30% rabat!
Standardowy koszt wykupienia dostępu do słownika na 2 lata to 199,00
zł netto. Z kodem IGEOS2021 cena wyniesie 139,00 zł netto.
Zapraszamy do skorzystania ze słownika!
https://slownik-offshore.bireta.pl/
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