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22 kwietnia 2016 r. 
 W sali bankietowej restauracji „U Hrabiego” w Gliwicach 
(dawniej „MAG”) odbyła się tradycyjna, już XIII Biesiada gli-
wickich SEP-owców. W zabawie wzięło udział ponad 70 osób. 
Byli to członkowie Oddziału Gliwickiego SEP oraz osoby im 
towarzyszące. Jak zwykle dobre jedzenie, porywająca muzyka 
do tańca oraz śpiewy znanych i mniej znanych piosenek przy 
akompaniamencie dwóch gitar, akordeonu i skrzypiec spowo-
dowały, że wszyscy bawili się wyśmienicie.

obowiązujące odstępstwa od prawa budowlanego.” Szkole-
nie prowadził wielokrotny prelegent gliwickich seminariów, 
brygadier pożarnictwa mgr inż. Kamil Kwosek, zastępca Ko-
mendanta KM PSP w Zabrzu, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych. 

6-8 maja 2016 r. 
 W bieszczadzkiej miejscowości Hoczew odbyło się VII Se-
minarium Naukowe Koła nr 48 OGl SEP „Sterowanie, sygnali-
zacja oraz badanie maszyn i urządzeń elektroenergetycznych 
w przemyśle górniczym”.  W programie Seminarium znalazł się 
dwudniowy cykl prezentacji technicznych i referatów o tema-
tyce jak wyżej oraz zwiedzanie Zespołu Elektrowni Wodnych 
Solina-Myczkowce i okolicznych miejscowości wzdłuż tzw. 
małej pętli bieszczadzkiej. 

Kalendarium Oddziału Gliwickiego SEP 
22 kwietnia – 3 czerwca 2016 r.

Fot. 1. Akordeonista wśród uczestników Biesiady

Fot. 2. Tylko kontuzjowani podpierali ściany...

27 kwietnia 2016 r. 
 Seminarium szkoleniowe, zorganizowane przez Sekcję 
Instalacji i Urządzeń Elektrycznych OGl SEP przy współpra-
cy ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Temat 
seminarium to „Ekspertyzy techniczne w zakresie przeciw-
pożarowym uzgodnione z  Komendą Wojewódzką SP jako 

Fot. 3. Uczestnicy Seminarium w trakcie referatu

Fot. 4. Widok na San i fragment elektrowni w Solinie 
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Wśród atrakcji rekreacyjno-turystycznych nie zabrakło również 
rejsu statkiem po Zalewie Solińskim, połączonego z degusta-
cją miejscowych specjałów, a w ramach integracji – zawodów 
paintball’owych między dwoma grupami entuzjastów tego 
typu zabawy. Choć nie obyło się bez siniaków – na szczęście 
wszyscy przeżyli, lecz po gril lowej wieczornej biesiadzie było 
już z tym nieco gorzej... 

9 maja 2016 r. 
 Zebranie Prezydium OGl SEP, poświęcone głównie stano-
wi przygotowań Oddziału do obchodów Światowego Dnia Te-
lekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego oraz do Mię-
dzynarodowego Dnia Elektryki w 2016 r.  Ponadto w poczet 
członków SEP przyjęte zostały dwie osoby.

11 maja 2016 r. 
 Kolejne seminarium szkoleniowe, zorganizowane przez 
Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych OGl SEP przy współ-
pracy ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. 
Szkolenie prowadził mgr inż. Mariusz Knop z firmy HAGER 
POLO Sp. z o.o. Oddział Tychy, a temat szkolenia to „Listwy 
instalacyjne i  trasy kablowe wraz z osprzętem instalacyjnym 
w świetle aktualnych przepisów w budownictwie mieszkanio-
wym i ogól nym.”  

17 maja 2016 r. 
 Zarząd Oddziału Gliwickiego SEP oraz Wydział Elektrycz-
ny Politechniki Śląskiej zorganizowali wspólne obchody Świa-
towego Dnia Telekomunikacji i  Społeczeństwa Informacyj-
nego. Celem tych obchodów było propagowanie wiodących 
rozwiązań w dziedzinie elektryki oraz informatyki, inspirowa-
nych przez gliwickie środowisko naukowo-techniczne. Głów-
nym elementem obchodów i spotkania, które odbyło się z tej 

okazji, była prezentacja gliwickiej firmy SimTec System, która 
zaprezentowała właściwości i możliwości sieciowego monito-
ringu wizyjnego. Spotkanie otworzył prezes Oddziału Gliwic-
kiego SEP, kol. Jan Kapinos, który przedstawił krótką historię 
i cele, ustanowionego w 2006 r. przez ONZ, Światowego Dnia 
Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. W spotka-
niu uczestniczyli członkowie SEP, pracownicy naukowi Uczelni, 
przedstawiciele firm branży teleelektrycznej oraz studenci.
  

Fot. 5. ...a wilk był taki duży!!!

Fot. 6. Prezentacja firmy SimTec System z Gliwic

17 maja 2016 r. 
 Na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwi-
cach odbyły się wybory dziekana na kadencję 2016-2020. Na 
dziekana po raz kolejny został wybrany prof. dr hab. inż. Paweł 
Sowa, laureat wielu SEP-owskich nagród i wyróżnień w 2015 r. 
Serdeczne gratulacje!

Fot. 7. Prof. dr hab. inż. 
Paweł Sowa,  
dziekan Wydziału 
Elektrycznego 
Politechniki Śląskiej

18 maja 2016 r. 
 Odbyło się kolejne z cyklu seminariów szkoleniowych, 
organizowanych przez Sekcję Instalacji i  Urządzeń Elek-
trycznych OGl SEP przy współpracy ze Śląską  Okręgową 
Izbą  Inżynierów Budownictwa. Temat tego seminarium to 
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„Zasady obliczania odstępów izolacyjnych w instalacjach 
odgromowych, normy i przepisy z  lat ubiegłych i aktualne.” 
Prelegentem był mgr inż. Krzysztof Wincencik z firmy DEHN 
POLSKA Sp. z o.o. z Warszawy.

23 maja 2016 r. 
 Kolejne zebranie Prezydium OGl SEP. Prezes OGl SEP 
podzielił się z zebranymi swymi spostrzeżeniami i uwagami 
z 6. zebrania Rady Prezesów w kadencji 2014-2018, które od-
było się 20 maja 2016 r. w Białymstoku. Szczególnie dużym za-
interesowaniem zebranych cieszyło się zestawienie wyników 
finansowych poszczególnych Oddziałów SEP w 2014 i 2015 r. 
Ponadto omówione zostały dotychczasowe (w 2016 r.) wyniki 
Komisji Kwalifikacyjnych OGl SEP.

24 maja 2016 r. 
 15-osobowa grupa SEP-owców Oddziału Gliwickiego 
uczestniczyła w  wycieczce techniczno-kra joznawczej do Tar-
nowa. W godzinach przedpołudniowych uczestnicy wycieczki 
zwiedzili zakład produkcji paneli fotowol taicznych BRUK-BET 
SOLAR, gdzie prześledzili cały ciąg technologiczny produkcji 
i montażu modułów fotowoltaicznych oraz ich badań. 

3 czerwca 2016 r. 
 Liczna, bo aż 55-osobowa, grupa melomanów i całkowi-
tych muzycznych dyletantów, członków Oddziału Gliwickiego 
SEP i osób towarzyszących, uczestniczyła w koncercie „Muzyki 
dawnej” w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicz-
nej Polskiego Radia w Katowicach. 

Fot. 8. Hala produkcyjna modułów fotowoltaicznych

Fot. 9. Panorama Tarnowa – widok z Góry Św. Marcina

W programie dominowały utwory Georga Philippa Teleman-
na w wykonaniu co prawda niezbyt licznej Orkiestry Histo-
rycznej, lecz w między narodowym składzie, pod dyrekcją 
Larsa Ulrika Mortensena. Nowa siedziba NOSPR to wielo-
funkcyjny obiekt, a  wspaniała sala koncertowa charaktery-
zuje się niezwykłą akustyką, czego „nausznie” doświadczyli 
uczestnicy ww. koncertu. 

dr inż. Szymon Ciura
sekretarz Oddziału Gliwickiego SEP



Fot. 10. Jeden z kilku olbrzymich ciągów komunikacyjnych w siedzibie NOSPR

W części krajoznawczej uczestnicy wycieczki zwiedzili m.in.:
 Park Strzelecki wraz z mauzoleum gen. Józefa Bema,
 starówkę Tarnowa,
 Bazylikę Katedralną,
 szlak żydowski: bimę – fragment starej synagogi, pomnik 

pierwszego wywozu Żydów do Auschwitz i mykwę,
 punkt widokowy z panoramą Tarnowa na Górze Św. Marcina,
 zabytkowy kościół Św. Marcina.
Interesujące rozwiązania techniczne nowoczesnych urządzeń 
oraz niezwykle ciekawe zabytki Tarnowa na długo pozostaną 
w pamięci uczestników wycieczki.


