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ElEKTROENERGETyKa    POWER ENGiNEERiNG  Z ŻyCia ODDZiaŁU GliWiCKiEGO SEP     EVENTS iN THE GliWiCE DiViSiON OF SEP

Kalendarium Oddziału Gliwickiego SEP 
12 kwietnia – 17 maja 2019 r.

12 kwietnia 2019 r.
 Kolejna konferencja na temat „Nowoczesne rozwiązania 
w  przemyśle elektroenergetycznym i automatyce”, zorgani-
zowana przez Zespół ds. Kontaktów z Przemysłem, działający 
w ramach OGl SEP. W programie konferencji znalazły się cztery 
niezwykle interesujące referaty:
 Nowe rozwiązania zacisków sprężynowych z dźwignią mon-

tażową, przyciskiem lub otworem montażowym, 
 Nowoczesne rozwiązania techniczne kabli i przewodów firmy 

BITNER, 
 Oświetlenie ledowe w przemyśle i budownictwie, 
 Pomiar rezystancji w dużych konstrukcjach stalowych.
Referaty te przygotowali odpowiednio przedstawiciele firm 
WAGO ELWAG Sp. z o.o., CAB INSTAL Sp. z o.o., KANLUX S.A. oraz 
GLOKOR Sp. z o.o., którzy długo udzielali odpowiedzi na mery-
toryczne pytania uczestników tej ważnej dla praktyków i uda-
nej konferencji.

deonisty i skrzypka. Zespół wykonał szereg mniej lub bardziej 
znanych przebojów biesiadnych, śpiewanych radośnie przez 
uczestników zabawy. Do tego kuchnia zaserwowała ponad 
miarę smaczne, urozmaicone i bogate posiłki oraz napitki, któ-
re w wydatny sposób przyczyniły się do wyśmienitego nastroju 
i samopoczucia uczestników tej niezwykle udanej imprezy. 

29 kwietnia 2019 r.
 Kolejne posiedzenie Prezydium OGl SEP. M.in. Prezydium 
zaakceptowało wstępną listę członków Oddziału, przewidzia-
nych do odznaczenia Medalem im. prof. L. Nehrebeckiego 
(po zatwierdzeniu przez Kapitułę ww. medalu). Ponadto Prezy-
dium przyjęło do grona członków OGl SEP trzy nowe osoby.

13 maja 2019 r.
 Posiedzenie Prezydium Oddziału, na którym omawiana 
była m.in. współpraca Oddziału z biurem obrachunkowym. 
Prezes Oddziału przedstawił natomiast najważniejsze sprawy, 
omawiane w czasie obrad majowej Rady Prezesów w Gdańsku.  

17 maja 2019 r.
 28-osobowa grupa członków OGl SEP wzięła udział w wy-
cieczce technicznej do Sonel-u w Świdnicy, zorganizowanej 
w ramach obchodów ŚDTiSI. Uczestnicy wycieczki poznali tam 
m.in. stanowiska kontrolne oraz prowadzone testy i bada nia 
wszelkich aparatów i przyrządów pomiarowych, produkowa-
nych w ww. zakładzie. Oprócz tego zwiedzili w Świdnicy uni-
kalny ewangelicki Kościół Pokoju, największą tego typu drew-
nianą budowlę Europy, a także Zamek Książ.

Fot. 1. Tylko pięć pustych krzeseł i kilka pustych filiżanek na sali…

15 kwietnia 2019 r.
 Posiedzenie Prezydium OGl SEP. Prezydium zaakcepto-
wało przedstawioną kolejną wersję Medalu im. prof. L. Nehre-
beckiego. Omawiany był również ewentualny udział członków 
OGl SEP w obchodach 100-lecia SEP w Warszawie oraz w ob-
chodach 100-lecia OZW SEP w Katowicach. 

26 kwietnia 2019 r. 
 W salce bankietowej stołówki studenckiej ZAJADALNIA od-
była się XVII Biesiada gliwickich SEP-owców. Niezawodne, tym 
razem 76-osobowe grono miłośników tej cyklicznej imprezy 
bawiło się świetnie do późnych godzin nocnych przy muzyce 
znanego im zespołu, składającego się z dwu gitarzystów, akor-

Fot. 2. Uczestnicy wycieczki ante portas Sonel-u

dr inż. Szymon Ciura, sekretarz Oddziału Gliwickiego SEP 




