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Koło SEP nr 28 Ziemi Nyskiej 
– jak źródełko zdrojowe – try-
ska nieprzerwanie aktywnością 
inspirowaną przez prezes Koła 
Dorotę Stecko i towarzyszący jej 
Zarząd Koła. 

Nowinki z najstarszego Koła SEP Opolszczyzny
Jubileusz 100-lecia SEP – Nyskie Koło SEP istnieje 70+… 3 lata 
 

Rok 2019 tak niedawno rozpoczęty, a w Kole już odbył 
się: Bal Karnawałowy w  stylu lat 80-tych, wycieczka tury-
styczno-krajoznawcza w Kotlinę Kłodzką, coroczny turniej 
bowlingowy o „Puchar Prezesa Koła SEP nr 28”. Nie zapo-
mniano również o poszerzaniu wiedzy technicznej.

Uczestnicy turnieju bowlingowego 
o "Puchar Prezesa Koła SEP nr 28"

(Nysa - Arsenal, marzec 2019)

Zabawa członków i sympatyków Koła SEP nr 28 Ziemi Nyskiej 
„Pożegnanie Karnawału 2019” w klimacie lat 80-tych

Na „Szlaku Ginących Zawodów” 
(Kudowa-Zdrój, marzec 2019)

Uczestnicy Zimowego Rajdu Górskiego 2019 
zorganizowanego przez Koło SEP nr 28 Ziemi Nyskiej
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15 lutego 2019 r. – prezentacja firmy SONEL S.A. (w sie-
dzibie TAURON Dystrybucja S.A. w Nysie), na której zademon-
strowano ciekawe urządzenia pomiarowe. 

Firma SONEL S.A. to polskie przedsiębiorstwo, producent 
wysokiej jakości przyrządów pomiarowych dla elektroener-
getyki i telekomunikacji, wykorzystywanych między innymi 
do pomiarów w instalacjach elektrycznych oraz pomiarów 
w  energetyce, stąd też duże zainteresowanie tym zagadnie-
niem wśród członków Koła SEP nr 28 Ziemi Nyskiej. 

Prezentacje prowadził koordynator firmy na region połu-
dniowy Maciej Kujawa – doradca techniczny, przy współudziale 
Zbigniewa Tułpatowicza – inżyniera sprzedaży. Podczas prezen-
tacji omówiono technikę pomiarów przy wykorzystaniu przy-
rządów produkcji  SONEL. Szczegółowo przedstawiono lokali-
zator kabli i przewodów LKZ-1500. LZK to profesjonalny zestaw 

do  lokalizacji, a składający się z nadajnika i odbiornika. Umożliwia 
precyzyjne odnajdowanie i śledzenie trasy ułożenia przewodów 
i kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, teleinfomatycz-
nych, podziemnych elementów instalacji odgromowej oraz 
rurociągów wodnych, kanalizacyjnych.  Zaprezentowano jego 
obsługę. Przeprowadzono profesjonalne szkolenie z jego obsługi 
oraz metodykę analizy przeprowadzonych pomiarów. Na spo-
tkaniu omówiono również nowe przepisy z zakresu ochrony 
przeciwporażeniowej. Prezentacja i szkolenie spotkało się z sze-
rokim oddźwiękiem ze strony nie tylko członków Koła SEP, 
ale również niezrzeszonych w SEP pracowników TAURON-u.

„Działanie na rzecz podnoszenia poziomu zawodowe-
go elektryków poprzez ustawiczne doskonalenie kwalifikacji: 
wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, co oznacza 

Wycieczka Koła SEP nr 28 Ziemi Nyskiej 
po Kotlinie Kłodzkiej (marzec 2019)

Członkowie Koła SEP nr 28 Ziemi Nyskiej 
podczas prezentacji firmy "SONEL"  
(Nysa, 15 luty 2019)
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Była też wizja przyszłości – zarządzanie zasilaniem bu-
dynku w energię elektryczną przy uwzględnieniu korzystania 
z OZE  i oferty do zasilania samochodów osobowych. 

Ta Konferencja to kontynuacja nowinek o możliwościach 
sterowania światłem po zeszłorocznej wycieczce i szkoleniu 
wyjazdowym w Centrum Zastosowań Światła Philips Lighting 
Poland w Pile (23 listopada 2018 r.) z zakresu technologii  LED 
w oświetleniu (szczegóły do przeczytania w Kronice Koła SEP 
nr 28 Ziemi Nyskiej w Internecie – www.sep.nysa.pl).

To spotkanie firmowane przez Legranda oraz te w Pile 
wspaniale się uzupełniają, rozszerzając spojrzenie na to co 
dziś można zrobić ze światłem wykorzystując techniki IT.

 Masz aplikacje np. na smartfonie  i… wszystko jasne!  
i… takie proste.

100-lecie powstania Stowarzyszenia elektryków pol-
skich to wspaniała okazja do zapoznania – „spotkania” człon-
ków SEP z historią, nie tylko tą „centralną”, ale także tą lokalną, 
najbliższą członkom danego Koła, a jakże często niedocenianą 
i w wielu przypadkach owianą tumanem zapomnienia. 

W Kole SEP nr 28 Ziemi Nyskiej o historii się nie zapomina. 
Już niedługo kolejne spotkanie członków nyskiego Koła SEP 
inspirowane i prowadzone przez Lecha Kotlińskiego na temat 
najstarszych „dziejów” Koła, jego założycieli i kontynuatorów 
oraz „starej energetyki” i jej historii na lokalnym gruncie. To ta-
kie „Sep-owskie  pogaduchy”, na które już dziś zapraszam.

mgr inż. Lech Kotliński
zasłużony senior SEP

 kształtowanie własnego rozwoju oraz odpowiedzialne uczest-
niczenie w życiu zawodowym i społecznym…” (Statut SEP – §8 
pkt. 7) – to zadanie statutowe Stowarzyszenia, które skrupu-
latnie realizuje Koło SEP nr 28 Ziemi Nyskiej. 

20 marca 2019 roku staraniem Zarządu Koła odbyła się 
konferencja na temat: „inteligentny  dom – wizja LeGrand 
i nenatmo” oraz wspomaganie projektowania XL – pro. 
W Konferencji uczestniczyli członkowie kół SEP nr 28, 31, 10. 
Spotkanie poprowadził doradca techniczny firmy Legrand 
 Polska Sp. z o.o. – mgr inż. Zbigniew Ciesielski. 

Legrand Polska Sp. z o.o. (od 1996 r.) jest częścią między-
narodowego koncernu Grupy Legrand, eksperta w zakresie 
produktów i systemów instalacji elektrycznych oraz sieci in-
formatycznych w budownictwie mieszkaniowym. Legrand to 
firma, której produkty na rynku polskim są najbardziej rozpo-
wszechnione i rozpoznawalne. 

Uczestniczący w Konferencji członkowie kół SEP z rejonu 
Ziemi Nyskiej mieli okazję zapoznać się z najnowszymi trendami 
w zakresie sterowania oświetleniem, urządzeniami biurowymi, 
pomiarem zużycia energii oraz kontroli i zabezpieczaniem insta-
lacji elektrycznych i teletechnicznych. Nowoczesne zarządzanie 
umożliwia efektywne (mniejsze) zużycie energii elektrycznej, a to 
oznacza mniejsze koszty eksploatacji domu (budynku, firmy), 
dla wtajemniczonych w arkana sterowania to również wygoda. 

W trakcie Konferencji przedstawiono inspirujące możli-
wości wykorzystania „nakładki” KREATORA umożliwiającego 
tworzenie wizualizacji i funkcjonalnych zestawów gniazd i wy-
łączników. To frapujące rozwiązania dla projektantów oraz 
instalatorów osprzętu elektroinstalacyjnego. 

Konferencja techniczna 
"Inteligentny dom – wizja Legrand"

Koło SEP nr 28 Ziemi Nyskiej 
(Nysa, 20 marca 2019)


