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Kalendarium Oddziału Zagłębia Węglowego SEP
1 lipca – 30 września 2015 roku

6 lipca 2015 r.
 spotkanie prezydiów Oddziału Częstochowskiego oraz 
Oddziału Zagłębia Węglowego sEP w Domu Technika nOT 
w  Częstochowie. Było to kolejne, z cyklu spotkań przyjaciel-
skich, prezydiów Oddziałów sąsiadujących z OZW sEP. 

7 lipca 2015 r.
 spotkanie w siedzibie OZW sEP uczestników wycieczki 
do Bawarii. Tadeusz Gadaczek przedstawił prezentację nt. elek-
trowni słonecznych, a Kazimierz Barański nt. elektrowni wod-
nych. Wszyscy mile wspominali wydarzenia wycieczkowe.

29 lipca 2015 r.
 Komisja Kwalifikacyjna nr 334, działająca w zakresie 
uprawnień energetycznych G-2 i G-3, spotkała się w Będzinie 
w pełnym nowym składzie. Przewodniczącym Komisji został 
 Tadeusz  Gadaczek. 
W spotkaniu udział wziął prezes OZW sEP Jerzy Barglik, 
skarbnik-sekretarz OZW Teresa Machoń oraz przedstawiciel-
ki Biura OZW – Anna Dudek i Barbara Adamczewska. Podczas 
spotkania prezes Jerzy Barglik wręczył uroczyście członkom 
Komisji akty powołania na nową kadencję przez Urząd Regu-
lacji Energetyki.

Fot. 1. Uczestnicy spotkania

13 lipca 2015 r.
 spotkanie w Poznaniu prezesa Jerzego Barglika z preze-
sem Oddziału Poznańskiego sEP Kazimierzem Pawlickim.

16 lipca 2015 r.
 spotkanie w OZW sEP prezesa Jerzego Barglika z preze-
sem Oddziału Krakowskiego Janem strzałką w celu ustalenia 
programu współpracy między Oddziałami oraz tematów szko-
leń seminaryjnych.

24-26 lipca 2015 r.
 Rajd Koła sEP nr 20 przy Energoaparaturze S.A. po Jurze 
Krakowsko-Częstochowskiej. Tradycja Rajdu jest już kilkuna-
stoletnia. Długie spacery po urokliwym terenie jurajskim, spo-
tkanie towarzyskie przy grillu i omówienie spraw poważnych, 
związanych z planami działalności Koła w najbliższej przyszło-
ści, to stałe punkty rajdu.

Fot. 2. W sepowskich krawatach – członkowie Komisji  
Kwalifikacyjnej nr 334

5 sierpnia 2015 r.
 Kolejna impreza kulturalna dla członków sEP i ich rodzin. 
Zwiedzono słynne Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej. 
Historia miejsca, gdzie znajduje się Muzeum, zaczyna się 
w końcu XIX wieku – w 1890 roku – kiedy to znana niemiec-
ka rodzina von Ballestrem wybudowała folwark Dwór nowa 
Ruda. Po wojnie majątek przeszedł na własność skarbu Pań-
stwa i został zmieniony w PGR (Państwowe Gospodarstwo 
Rolne). Po zamknięciu PGR-ów w Polsce, folwark pozosta-
wiony sam sobie popadał w coraz większą ruinę. 4 czerw-
ca 2010 roku, w XXI rocznicę pierwszych demokratycznych 
wyborów, Muzeum zostało otwarte staraniem Fundacji 
Minionej Epoki, której jedynym zadaniem jest zebranie, za-
chowanie i udostępnienie szeroko rozumianych materiałów 
na temat okresu w dziejach Polski od 22 lipca 1944 roku do 
29 grudnia 1989 r. 
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20 sierpnia 2015 r.
 Prezes Oddziału Zagłębia Węglowego sEP Jerzy  Barglik 
spotkał się w Warszawie z  Członkiem Honorowym sEP 
 Jackiem szpotańskim i wręczył mu Medal im. Zbigniewa 
 Białkiewicza. 

26 sierpnia 2015 r.
 W Domu Technika nOT w Katowicach odbyło się spotka-
nie przedstawicieli Oddziału Zagłębia Węglowego sEP z  de-
legacją inżynierów nigeryjskich. Inicjatorem spotkania był 
 Energoprojekt Katowice SA. 
Delegację stanowiły osoby ze sfery przemysłu, biznesu, orga-
nizacji apolitycznej, pozarządowej nIDO, jaki i ambasady ni-
gerii w Polsce. 
Celem wizyty była chęć zwiedzenia Polski, poznania specyfiki 
pracy polskich inżynierów, zobaczenia na przykładach zakła-
dów przemysłowych – elektrowni, oczyszczalni ścieków i tym 
podobnych – oraz poznanie działalności organizacji zrzeszają-
cych polskich inżynierów i techników.

Fot. 3. Uczestnicy imprezy przed bramą Muzeum PRL

Fot. 4. Relikty socrealizmu

31 sierpnia 2015 r.
 Posiedzenie Prezydium OZW sEP. Omówiono przygoto-
wania do zbliżającego się zebrania zarządu OZW sEP połączo-
nego z obchodami Dnia Energetyka. 
Przygotowano uchwałę o powołaniu Komitetu Organizacyj-
nego Katowickich Dni Elektryki, które planowane są na maj 
2016 r.
 W tym samym dniu obradował zespół roboczy powo-
łany do spraw oceny projektu Polityki energetycznej Polski do 
2050  r. Pracom tego zespołu przewodniczy wiceprezes OZW 
sEP  Jacek Janas.

29 sierpnia – 5 września 2015 r.
 Wycieczka rowerowa wzdłuż polskiego wybrzeża człon-
ków Koła sEP nr 5 przy TAURON Wytwarzanie SA Oddział Elek-
trownia Łagisza (relacja z wycieczki ukaże się w następnym nu-
merze ŚWE).

7 września 2015 r.
 Odbyło się zebranie Zarządu OZW sEP połączone z ob-
chodami Dnia Energetyka w Oddziale TAURON Wytwarzanie 
SA – Elektrownia Siersza. 
W pierwszej części spotkania dyrektor Elektrowni Leszek 
 Krzemień opowiedział historię powstania i rozwoju Elek-
trowni, a prezes Koła sEP nr 65 przy Elektrowni Bogdan spyra 
przedstawił prezentację pt. „Aplikacje napędów regulowa-
nych w TAURON Wytwarzanie SA”, po czym zaproszeni goście  
zwiedzili Elektrownię. 
Podczas obrad Zarządu Oddziału powołano Komitet Organi-
zacyjny Katowickich Dni Elektryki pod przewodnictwem wice-
prezesa OZW sEP Mariusza saratowicza. Postanowiono rów-
nież ogłosić konkurs na stypendia dla uczniów szkół średnich 
o profilu technik elektryk. 

Fot. 5. Zdjęcie grupowe gości i gospodarzy spotkania  
przy wejściu do budynku NOT
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Druga część spotkania odbyła się w ośrodku rekreacyjnym Elek-
trowni „Kozi Bród”. Tam przez prezesa OZW sEP Jerzego Barglika 
zostały uroczyście wręczone wyróżnienia. Medalem prof. Jana 
Obrąpalskiego został uhonorowany prezes Koła sEP  Bogdan 
spyra, a srebrną Odznaką Honorową – dyrektor Elektrowni 
 Leszek Krzemień. srebrną Odznaką Honorową zostało również 
wyróżnione Koło sEP nr 65 przy Elektrowni. Członkom Komisji 
Kwalifikacyjnej nr 108, której przewodniczącym jest  stanisław 
Walczak, zostały wręczone Akty Powołania do Komisji.

i poprowadziła prezes Koła Barbara szendzielorz. W zebraniu 
udział wzięli prezes OZW sEP Jerzy Barglik i sekretarz-skarbnik 
OZW sEP Teresa Machoń. Zostały wręczone legitymacje człon-
kowskie nowym członkom sEP. Prezes Jerzy Barglik wręczył 
kol. Gustawowi Grechucie – byłemu wieloletniemu prezesowi 
Koła sEP przy Elektrowni Łaziska – Medal im. dr. inż. Zbigniewa 
Białkiewicza Członka Honorowego sEP.
Prezes Koła Barbara szendzielorz przedstawiła działalność 
Koła w roku 2015 oraz poinformowała członków Koła o plano-
wanych imprezach do końca 2015 r. Komenda Powiatowa Po-
licji w Mikołowie przedstawiła prezentację nt. „Zmian w prze-
pisach ruchu drogowego”. Przedstawiciel firmy BLIX POWER 
pokazał interesującą prezentację pt. „Zarządzanie kosztami 
energii”. Zebranie zakończyło się biesiadowaniem z udziałem 
zespołu „Jorgusie”.

Ewa Zdeb – sekretarz Koła SEP nr 4

Fot. 6. Uczestnicy spotkania z okazji Dnia Energetyka w „Kozim Brodzie”  

Fot. 7. Wręczenie odznaczeń,  
od lewej: Jerzy Barglik, Bogdan Spyra i Leszek Krzemień

10 września 2015 r.
 Zebranie Członków Koła sEP nr 4 przy Tauron Wytwarzanie 
SA Oddział Elektrownia Łaziska w Orzeszu - Woszczycach. W ze-
braniu wzięło udział 108 członków Koła. Zebranie  otworzyła Fot. 8. Prezes Jerzy Barglik wręcza Medal Gustawowi Grechucie
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16 września 2015 r.
 Udział przedstawicieli Zarządu OZW sEP Teresy Machoń 
i   stanisława Walczaka w Konferencji pt. Śląskie potencjały:  
ICT-technologie dla miast przyszłości”. Konferencję objął pa-
tronatem Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech saługa. 
Po konferencji odbyła się gala wręczenia nagród InnOsILEsIA 
w ramach trzech konkursów: „Innowator Śląska”, „Współpraca 
sfery przedsiębiorstw i nauki” oraz „Usługi na rzecz przedsię-
biorczości”. 
 Udział prezesa OZW sEP Jerzego Barglika w posiedzeniu 
Rady Prezesów sEP zorganizowanej przez Oddział Bielsko-
-Bialski sEP.

26-27 września 2015 r.
 XVII Rajd Kół Terenowych OZW sEP. Uczestnicy odbyli 
długi spacer podziwiając pierwsze jesienne barwy przyrody 
oraz czerpiąc z niej energię do pracy. Podczas spotkania omó-
wiono działalność Kół w bieżącym roku i plany na przyszłość. 
Oczywiście, nie obyło się bez grillowania i „spotkania” z pio-
senką rajdową.

Fot. 9. Uczestnicy VI Rady Prezesów

17 września 2015 r.
 Jubileusz 55-lecia Oddziału Bielsko-Bialskiego sEP, w któ-
rym z naszego Oddziału uczestniczyli – prezes Jerzy Barglik, 
wiceprezes Mariusz saratowicz i sekretarz-skarbnik Teresa 
 Machoń. 
Podczas spotkania Zarząd sEP nadał Oddziałowi imię Karola 
Franciszka Pollaka – wybitnego elektrotechnika oraz pionie-
ra przemysłu akumulatorowego. Po części oficjalnej goście 
z  przyjemnością wysłuchali występu zespołu muzycznego 
„Wołosi”.
 30 osób wzięło udział w pierwszym powakacyjnym ze-
braniu otwartym Koła Terenowego w Katowicach. Prezes Koła 
stanisław Walczak przedstawił referat na temat zmian w roz-
porządzeniu „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie” w  aspektach instalacji elektrycz-
nych i teletechnicznych.  

21-24 września 2015 r.
 Udział prezesa OZW sEP Jerzego Barglika w konferencji  
Polskiego Komitetu Elektrotechnologii, która odbyła się w Ko-
nopnicy.

29 września 2015 r.
 Pierwsze po wakacyjne seminarium szkoleniowe orga-
nizowane przez Oddział Zagłębia Węglowego wraz ze Śląską 
Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. 
Wykład nt. „Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń elek-
trycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie 
pożaru. Podstawy planowania i projektowania” – wygłosił 
mgr inż. Julian Wiatr („elektro.info”, Warszawa). seminarium 
odbyło się w Domu Technika nOT w Katowicach. Udział wzię-
ło 46 osób.

30 września 2015 r.
 Wiceprezes OZW sEP Teresa skowrońska wzięła udział  
w  konferencji podsumowującej VII Krajowy Konkurs Energe-
tyczny im. prof. Jacka Malko pod hasłem „Wszystko zależy od 
energii”. 
Celem konkursu jest szerzenie świadomości energetycznej 
i ekologicznej wśród młodzieży. Konferencja odbyła się w Aka-
demickim Zespole szkół Ogólnokształcących nr 2 – III  LO 
im. stefana Batorego w Chorzowie.

mgr Barbara Adamczewska
kierownik Biura OZW SEP

Fot. 10. Jedna z grup uczestników rajdu




