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Z ŻYCIA ODDZIAŁU GLIWICKIEGO SEP     EVENTS IN THE GLIWICE DIVISION OF SEP

Kalendarium Oddziału Gliwickiego SEP 
10 kwietnia – 7 czerwca 2017 r.

10 kwietnia 2017 r. 
 Posiedzenie Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP. Tema-
tem wiodącym posiedzenia była aktualizacja planu działania 
OGl SEP na II półrocze 2017 r. Rozpatrywane były również pro-
pozycje alternatywnych zapisów w projekcie nowego statutu 
SEP. Ponadto w poczet członków OGl SEP przyjęto 6 osób. 

12 kwietnia 2017 r. 
 Seminarium szkoleniowe, zorganizowane przez Sekcję In-
stalacji i Urządzeń Elektrycznych OGl SEP przy współpracy ze ślą-
ską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Temat seminarium 
to Podstawy projektowania przydomowych systemów fotowolta-
icznych. Prelegentem był mgr inż. Julian Wiatr, pełniący aktual-
nie funkcję redaktora naczelnego miesięcznika „elektro.info”.

21 kwietnia 2017 r. 
 W restauracji „Park Szwajcaria” w  Gliwicach odbyła się 
jubileuszowa XV Biesiada SEP-owców Oddziału Gliwickiego. 
W nowo otwartej restauracji bawiło się łącznie 96 uczestników 
tej cyk licznej imprezy.
 

26 kwietnia 2017 r. 
 Kolejne seminarium szkoleniowe, zorganizowane przez 
Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych OGl SEP wraz ze śląską 
Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Temat seminarium to 
Najnowsze wymagania w sprawie stosowania ochronników prze-
ciwprzepięciowych. Seminarium prowadził mgr inż. Michał Kubiak,  
menager produktu firmy OBO Bettermann Sp. z o.o. Polska.

8 maja 2017 r. 
 Kolejne posiedzenie Prezydium OGl SEP. Prezes Oddziału 
podzielił się informacjami i ustaleniami XII Rady Prezesów SEP, 
której posiedzenie odbyło się w łodzi, w dniach 24-26 marca 
2017  r. Oprócz tego omawiane były nowe propozycje w za-
kresie działalności integracyjnej Oddziału w 2017 r., natomiast 
w poczet członków OGl SEP przyjęta została jedna osoba.

10 maja 2017 r. 
 Już czwarte w 2017 r. seminarium szkoleniowe, zorgani-
zowane przez Sekcję Instalacji i  Urzą dzeń Elektrycznych OGl 
SEP oraz śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. 
Tematy omawiane na seminarium to Nowoczesne urządzenia 
w  systemie inteligentnych sieci elektroenergetycznych Smart 
Grid oraz Nowe rozwiązania w rozdzielnicach czteroprzedziało-
wych w przemyśle i energetyce zawodowej. Seminarium prowa-
dził mgr inż. Grzegorz Majka, specjalista w ZPUE Włoszczowa 
w zakresie rozdzielnic.

Fot. 1. Gdzie ci mężczyźni?

W pierwszej, większej sali odbywało się „ładowanie akumu-
latorów”, czyli konsumpcja tego i  owego (zresztą niezwy-
kle smacznego) oraz śpiewy biesiadne przy standardowym 
akompaniamencie dwóch gitar, akordeonu i skrzypiec, a także 
z wykorzystaniem tekstów piosenek, wyświetlanych na ekra-
nie. W drugiej sali uczestnicy tracili dopiero co zdobyte kalorie 
podczas tańców i innych wygibasów przy muzyce mechanicz-
nej z  uroczą solistką. Dobrze wybrane piosenki turystycz-
no-biesiadne i jeszcze lepiej znane wszystkim stare i nowe 
przeboje oraz rytmiczna, mechaniczna muzyka do tańca spo-
wodowały, że wszyscy bawili się wyśmienicie.

Fot. 2. Nie dość że urocza, to jeszcze w kolorach...
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 22 maja 2017 r. 
 Posiedzenie Prezydium OGl SEP, na którym omawiany był 
przede wszystkim stan przygotowań Oddziału do obchodów 
światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informa-
cyjnego oraz obchodów światowego Dnia Elektryki. Ponad-
to Prezes Oddziału podzielił się informacjami, pozyskanymi 
w  czasie XIII posiedzenia Rady Prezesów, którzy tym razem 
spotkali się w Częstochowie w dniach 19-21 maja 2017 r.

24 maja 2017 r. 
 Kolejne, piąte w 2017 r. seminarium szkoleniowe, zor-
ganizowane przez Sekcję Instalacji i  Urządzeń Elektrycznych 
OGl SEP przy współudziale śląskiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa. Seminarium prowadziła mgr inż. Adrianna 
 Kasparek (w zastępstwie mgra inż. Roberta Maczionska) z fir-
my EMITER Sp. z o.o. z Katowic. Temat seminarium to Okablo-
wanie strukturalne a nowe wymagania dla tych sieci i instalacji 
na tle aktualnych norm EN 50173.

29 maja 2017 r. 
 Obchody światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeń-
stwa Informacyjnego, zorganizowane przez Zarząd Oddziału 
Gliwickiego SEP oraz Wydział Elektryczny Politechniki śląskiej 
w Gliwicach. Okolicznościowe spotkanie Zarządu Oddziału 
Gliwickiego SEP odbyło się w sali Rady Wydziału Elektryczne-
go Politechniki śląskiej.
 

Przedstawiciel firmy 3S Data Center S.A. z Katowic przedsta-
wił interesującą prezentację pt. Profesjonalne Data Center 
w biznesie – chwilowa moda czy nowa rzeczywistość. Uczest-
nicy spotkania – członkowie i sympatycy SEP – zapoznali 
się z  zagadnieniami organizacyjnymi i technicznymi funk-
cjonowania systemów centrów danych. Szczególne zainte-
resowanie wzbudziło bezpieczeństwo danych, zapewniane 
przez ww. firmę oraz bezpieczeństwo zasilania w energię 
elektryczną, zapewniane przez lokalnego dostawcę energii 
i przez własne źródła zasilania. Wykład wzbogaciła meryto-
ryczna dyskusja.

Fot. 3. Otwarcie spotkania przez Dziekana Wydziału Elektrycznego 

Fot. 4. Fragment prezentacji

7 czerwca 2017 r. 
 Ostatnie już w I połowie 2017 r. seminarium szkolenio-
we, zorganizowane przez Sekcję Instalacji i  Urządzeń Elek-
trycznych OGl SEP oraz śląską Okręgową Izbę Inżynierów 
Budownictwa. Tym razem omawiane były Systemy zasilania 
energetycznego w  metrze warszawskim. Prelekcję przygoto-
wał mgr inż. Bernard Molak, projektant w biurze Metro War-
szawskie Sp. z o.o., lecz zagadnienie w zastępstwie zreferował 
mgr inż. Krzysztof Kolonko z firmy Projektowanie, Ekspertyzy, 
Wykonanie ELKOL z Gliwic.

dr inż. Szymon Ciura
Sekretarz Oddziału Gliwickiego SEP
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