
53ŚLĄSKIE WIADOMOŚCI ELEKTRYCZNE  Rok XXIV  Nr 6’2017 (135)

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

Kalendarium Oddziału Gliwickiego SEP 
13 września – 31 października 2017 r.

13 września 2017 r. 
 Kilkunastoosobowa grupa gliwickich SEP-owców uczest-
niczyła w Międzynarodowych Ener getycznych Targach Biel-
skich ENERGETAB’17. Była to już 30. edycja tej imprezy. Targom 
tym towarzyszyły m.in. obchody 25-lecia powstania firmy ZPBE 
Energopomiar-Elektryka Sp. z o.o. z Gliwic. Z tej okazji firma ta 
uhonorowana została przez ZG SEP Złotą Odznaką Honorową 
SEP, natomiast długoletni pracownik tej firmy, a zarazem prze-
wodniczący Rady Ośrodka Rzeczoznawstwa i przewodniczący 
jednej z Komisji kwalifikacyjnych OGl SEP, Waldemar Olech, 
uhonorowany został Szafirową Odznaką Honorową SEP. Od-
znaczonym serdecznie gratulujemy!

budowlanych i ułożonych instalacji oraz bogate i nowoczesne 
wyposażenie techniczne. Już w trakcie zwiedzania tego nie-
ukończonego jeszcze obiektu wszyscy zwiedzający zadeklaro-
wali chęć uczestnictwa w im prezach kulturalnych i sportowych, 
które zorganizowane zostaną w przyszłości w tym obiekcie. 

Fot. 1. Odpoczynek SEP-owców w trakcie zwiedzania

25 września 2017 r. 
 Zebranie Prezydium OGl SEP, na którym prezes Oddziału 
Jan Kapinos poinformował m.in. o najważniejszych sprawach, 
omawianych na 14.  posiedzeniu Rady Prezesów SEP. Prezy-
dium ustaliło termin zwołania WZO na dzień 12 marca 2018 r., 
natomiast termin spotkania noworocznego Oddziału – na 
dzień 10 stycznia 2018 r.

28 września 2017 r.  
 Trzydziestoosobowa grupa gliwickich SEP-owców zwie-
dziła widowiskowo-sportową Halę Gliwice. Zwiedzających naj-
bardziej interesowały sprawy elektroenergetyczne, związane 
z tym obiektem, a szcze gólnie sposób zasilania Hali i rezerwo-
wania tego zasilania, moc szczytowa, rodzaj oświetlenia  itp. 
Duże wrażenie na zwiedzających zrobiła panorama Gliwic, 
widoczna z dachu Hali, ale także wielkość poszczególnych po-
mieszczeń Hali, ich funkcjonalność, jakość wykonanych robót 

Fot. 2. Uczestnicy wycieczki przed wejściem do Hali

Fot. 3. Widok z dachu Hali Gliwice

29 września 2017 r. 
 Posiedzenie Kapituły Funduszu Stypendialnego Oddzia-
łu dla uczniów szkół średnich o  profilu elektrycznym i  elek-
tronicznym. Po rozpatrzeniu nadesłanych wniosków z oko-
licznych szkół Kapituła przyznała 4 stypendia na rok szkolny 
2017/2018. Stypendia te otrzymali uczniowie: 
 Bartosz Długi i Rafał Stencel z Zespołu Szkół Mechaniczno-

-Elektrycznych w Rybniku,
 Łukasz Zyg z Technikum nr 4 w Bytomiu,
 Dawid Kwaśniok z Zespołu Szkół Technicznych i  Ogól -

nokształcących w Gliwicach.
Kapituła przedstawiła wniosek do Zarządu OGl SEP o zatwierdze-
nie łącznych środków, przeznaczonych na ww. stypendia, w wy-
sokości 3500 zł. Stypendystom składamy serdeczne gratulacje!
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13 października 2017 r. 
 W zespole restauracyjno-hote lowym Protos w Knurowie 
odbyła się kolejna konferencja z cyklu Urządzenia i aparatura 
elektryczna, zorganizowana przez Zespół ds. kontaktów z prze-
mysłem, działający w ramach OGl SEP. W czasie tego spotkania 
wygłoszone zostały 4 referaty. Były to:
 Inteligentne rozwiązania na przykładzie rozłączników listwo-

wych i skrzynkowych, w tym opomiarowanie, referowali  
Michał Szewczyk i Tomasz Surowiec z firmy EFEN Sp. z o.o.;

 EXTA LIFE. Zastosowanie i możliwości systemu sterowania 
bezprzewodowego, referował Daniel Baron z  firmy ZAMEL 
Sp. z o.o.;

 Efektywność energetyczna, referowali Jarosław Kohlbek i Zbi-
gniew Dreja z WAGO-ELWAG Sp. z o.o. (dostępny do zwiedza-
nia był również autobus demonstracyjny firmy WAGO);

 Łączenie kabli giętkich w górnictwie, referował Tomasz Suro-
wy z firmy SAKOP Sp. z o.o.

Ponadto Kazimierz Boba z OGl SEP przedstawił informację na 
temat Nowe wymagania dla kabli i przewodów.
W konferencji udział wzięło ponad 40 uczestników z różnych 
gliwickich kół SEP. Wszystkie referaty cieszyły się dużym zain-
teresowaniem i były podstawą do interesującej dyskusji w tzw. 
podgrupach tematycznych.

25 października 2017 r. 
 Zabranie Zarządu OGl SEP, na którym przedstawiony zo-
stał przez Bogumiła Dudka referat naukowo-techniczny pod 
tytułem Nowoczesne utrzymanie sieci pod napięciem w świetle 
ustaleń europejskiej konferencji ICOLIM’2017 w Strasburgu. Refe-
rat ten wywołał ożywioną dyskusję wśród zebranych. 
Ponadto skarbnik Oddziału Dariusz Janecki przedstawił spra-
wozdanie finansowe Oddziału za 9 miesięcy 2017 r., a Zarząd 
Oddziału podjął uchwały, dotyczące:
 rozwiązania jednego z zakładowych kół OGl SEP z powodu 

likwidacji zakładu pracy członków tego koła,
 zatwierdzenia Kierunków działalności Oddziału na kadencję 

2018-2022,
 terminów i organizacji WZK oraz WZO,
 wysokości funduszu stypendialnego dla uczniów szkół 

średnich o profilu elektrycznym i  elektronicznym na rok 
szkolny 2016/2017 w wysokości wnioskowanej przez Kapi-
tułę ww. funduszu.

26-29 października 2017 r. 
 W Białymstoku odbyły się XIX Ogólnopolskie Dni Młode-
go Elektryka, w których Studenckie Koło OGl SEP oraz Wydział 
Elektryczny Politechniki Śląskiej reprezentowali studenci: Re-
migiusz Szymik, Krzysztof Perdek oraz Jacek Krawczyk. Tema-
tem wiodącym tegorocznej edycji ODME była Energetyka inte-
ligentnych miast. Studenci wzięli udział w kilku interesujących 
wykładach, jak np. Iluminacja budynków miejskich, Sprzedaż 
jako najważniejsza życiowa kompetencja oraz Sztuka wystą-
pień publicznych, a także 
w szkoleniu ze sterowni-
ków LOGO w połączeniu 
z KNX, przeprowadzo-
nym przez firmę SIE-
MENS. Gliwiccy studenci 
uczestniczyli również 
w posiedzeniu Studenc-
kiej Rady Koordynacyj-
nej SEP, podczas której 
wybrany został nowy 
zarząd tej Rady.

30-31 października 2016 r. 
 Jak co roku o tej porze, przedstawiciele Prezydium OGl 
SEP odwiedzili okoliczne cmentarze i zapalili znicze na gro-
bach zmarłych członków Oddziału.

dr inż. Szymon Ciura
sekretarz Oddziału Gliwickiego SEP

Fot. 4. Fragment sali obrad

16 października 2017 r. 
 Zebranie Prezydium OGl SEP, na którym prezes OGl SEP 
w pierwszej kolejności poinformował, że wiceprezes Oddziału, 
prof. Kazimierz Gierlotka otrzymał z rąk prezydenta RP Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczonemu ser-
decznie gratulujemy! Ponadto przedstawione zostały wyniki 
przeprowadzonego audytu finansowego Oddziału oraz za-
twierdzony został program najbliższego posiedzenia Zarządu 
OGl SEP. Prezydium omówiło również najważniejsze sprawy, 
związane ze zbliżającym się WZO, a w poczet członków OGl 
SEP przyjęte zostały 2 osoby. 

Fot. 5. Nasi studenci na tle 
tematycznego banera




