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Z ŻYCIA ODDZIAŁU OPOLSKIEGO SEP    EVENTS IN THE OPOLE DIVISION OF SEP

Kalendarium Oddziału Opolskiego SEP 
27 maja – 16 września 2015 r.

27 maja 2015 r. 
 Odbyło się w nysie wyjazdowe posiedzenie Zarządu Od-
działu Opolskiego sEP. Gospodarzem spotkania był Zarząd 
koła nr 28 Ziemi nyskiej, który zorganizował je na terenie stare-
go Fortu z XIX wieku. Fort ten zbudowany w latach  1865-1866 
i przebudowany w latach 1871-73 miał stanowić osłonę dla 
pobliskiej linii kolejowej. Od 1934 roku przeznaczony został 
jako magazyn sprzętu wojskowego. W ostatnich latach dzię-
ki miejscowym pasjonatom został odnowiony i udostępnio-
ny do zwiedzania. Uczestnicy zebrania mieli okazję zwiedzić 
Fort z przewodnikiem i jego gospodarzem Grenadierem Legii 
Polsko Włoskiej komendantem Krzysztofem Hermanem, który 
opowiedział o jego historii i znaczeniu militarnym. na terenie 
fortu znajduję się również restauracja, w której można zjeść 
bardzo smaczne regionalne potrawy.

Po tej uczcie duchowej odbyło się zebranie Zarządu Od-
działu, podczas którego prezes Koła nr 10 przy Rejonie sieci 
Wysokich napięć w nysie kol. Mieczysław Kubik omówił dzia-
łalność koła za rok 2014. następnie kol. Arkadiusz Gardecki 
przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziałowej Ko-
misji ds. Młodzieży i studentów. Podczas zebrania przyjęto 
również w poczet stowarzyszenia dwóch nowych członków. 
spotkanie zakończyła prelekcja Antoniego Lisowskiego na 
temat „Energetyki prosumenckiej i spółdzielni energetycz-
nych w kontekście wykorzystania energii odnawialnej (ogni-
wa fotowoltaiczne oraz energia wiatru)”. Ciekawa prelekcja 
poruszała m.in. tematy związane z montażem odnawialnych 
źródeł energii, zwiększeniem ich udziału w całkowitej pro-
dukcji energii oraz problemem magazynowania energii elek-
trycznej w przyszłości.

11 czerwca 2015 r.
 Koło sEP nr 26 przy Elektrowni Opole zorganizowało 
seminarium techniczne poświęcone aparaturze kontrolno-
-pomiarowej oraz sterownikom sIMATIC s7-400. Tematem 
spotkania było omówienie nowoczesnych metod pomiaru 
poziomu, zapoznanie się z inteligentnymi przetwornikami 
ciśnienia sITRAns DsIII oraz sterownikami sIMATIC s7-400 
w układach zabezpieczeń safety. Dodatkowo uczestni-
cy seminarium mogli zwiedzić samochód demonstracyj-
ny i  zapoznać się z działaniem i obsługą prezentowanych 
urządzeń pomiarowych takich jak przepływomierze, czuj-
niki poziomu analizatory gazu podłączonych do systemu 
DCs sIMATIC.

Fot.1. Uczestnicy zebrania Zarządu Oddziału SEP  
na terenie Fortu w Nysie

Fot. 2. Odpalenia działa obronnego

Fot. 3. Prelekcja Antoniego Lisowskiego nt. Energetyki Odnawialnej
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24 czerwca 2015 r. 
Odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Opolskiego 

sEP na którym omówiona została działalność Oddziałowej 
Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień. Omówiono również wy-
niki konkursu na najlepsze Koło sEP w Oddziale za rok 2014. 
W grupie A zwyciężyło Koło przy Rejonie Kluczbork, a w gru-
pie B Koło przy Elektrowni Opole przed Kołami Ziemi nyskiej, 
Rejonu strzelecko-Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz Rejonu 
sieci Wysokich napięć nysa. Laureatom okolicznościowe dy-
plomy wręczył w-ce Prezes Oddziału kol. Ryszard Beniak. na-
stępnie sprawozdanie z działalności Koła nr 29 przy PKP Ener-
getyka przedstawił Zygmunt Jendroszek. na zebraniu minutą 
ciszy uczczono pamięć zmarłego kol. Henryka Ciesielskiego 
wieloletniego Dyrektora Rejonu Energetycznego w Brzegu.

1-4 września 2015 r. 
Koło sEP nr 26 zorganizowało dla swoich członków wy-

jazd techniczny do Kielc i Lublina. Celem wyjazdu była wizyta 
w elektrociepłowniach zlokalizowanych w tych miastach na-
leżących do grupy PGE. W Elektrociepłowni Kielce mieliśmy 
okazję zapoznać się z pracą bloku kogeneracyjnego o mocy 
docelowej ponad 10 MW, którego paliwem jest biomasa le-
śna. Z  kolei w EC Lublin była okazja zapoznać się z blokiem 
gazowo-parowym produkującym energię elektryczną i ciepło 
w skojarzeniu wykorzystującym gaz ziemny jako paliwo pod-
stawowe. Łączna moc elektrociepłowni to prawie 600  MW 
energii cieplnej i 235 MW energii elektrycznej. W obu zakła-
dach zostaliśmy serdecznie przyjęci przez pracowników pionu 
technicznego, którzy chętnie oprowadzali nas po obiektach 
i odpowiadali na wszystkie pytania. Oglądaliśmy m.in. sposo-
by zasilania urządzeń, układy sterowania, automatyki i pomia-
rów oraz wymienialiśmy doświadczenia w bieżącej eksploata-
cji obiektów energetycznych.

Korzystając z okazji członkowie wyjazdu odwiedzili rów-
nież targi zbrojeniowe, które w tym czasie odbywały się w Kiel-
cach. Ponieważ technika wojskowa zawsze wyprzedza cywilną 
była to więc okazja do poznania wielu ciekawych rozwiązań, 
które z pewnością wkrótce znajdą zastosowanie w wielu za-
kładach przemysłowych, szczególnie w układach automatyki 
oraz diagnostyki urządzeń przemysłowych. Oczywiście duże 
zainteresowanie wzbudzało również nowoczesne uzbrojenie 
wojsk prezentowane przez firmy z całego świata.

7 września 2015 r. 
Koło sEP nr 26 wspólnie z firmą SIEMENS zorganizowało 

prezentację wyrobów tej firmy. W nowoczesnym samochodzie 
wystawowym można było obejrzeć m.in. najnowocześniejsze 
rozwiązania z dziedziny aparatury łączeniowej niskiego napię-
cia sIRIUs obejmujące m.in. układy zasilające, układy sterowa-
nia oraz ochronę napędów. na wystawie można było również 
zapoznać się z aplikacjami aparatury łączeniowej wykorzystu-
jącymi komunikację IO-link oraz As-Interface.

Fot. 4. Nowoczesne układy sterowania i łączności

Fot. 5. Samochód wystawowy firmy Siemens z nowoczesną  
aparaturą łączeniową i sterowniczą

15-16 września 2015 r. 
Koło sEP nr 26 zorganizowało dla swoich członków wyjazd 

techniczny na targi EnERGETAB w Bielsku Białej. Jak co roku na 
tej imprezie wystawiało swoje produkty wiele firm branż związa-
nych z energetyką. W zasadzie każdy liczący się dostawca musi 
brać udział w tych targach. Członkowie Koła sEP dzięki wizycie na 
targach mieli okazję zapoznać się z nowościami prezentowanymi 
przez firmy związane z ogólnie rozumianą energetyką co z pew-
nością przyczyni się do wdrożenia ciekawych rozwiązań w ma-
cierzystym zakładzie oraz poszerzy ich wiedzę na temat nowych 
trendów w tej dziedzinie.
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