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24 października 2016 r. 
 Zatwierdzona została przez Zarząd OGl SEP decyzja Ka-
pituły Funduszu Stypendialnego Oddziału w sprawie wyso-
kości stypendiów dla uczniów szkół średnich na rok szkolny 
2016/2017. Po rozpatrzeniu nadesłanych wniosków z okolicz-
nych szkół o profilu elektrycznym i  elektronicznym Kapituła 
przyznała 6 stypen diów o łącznej wartości 5000 zł. 
Stypendia te otrzymali:
 Maciej Surowiecki z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycz-

nych w Rybniku,
 Jakub Kudła, Piotr Bajon i Michał Misiewicz z Technikum 

nr 4 w Bytomiu,
 Martyna Cieśla i Rafał Pustelnik z Zespołu Szkół Technicz-

nych w Rybniku.
Stypendystom składamy serdeczne gratulacje!

25 października 2016 r. 
 Sekcja Energetyki OGl SEP zorganizowała wycieczkę tech-
niczną do Dyspozycji Sieciowej firmy Tauron Dystrybucja S.A. 
W  dawnej strukturze organizacyjnej energetyki zawodowej 
Zakładowa Dyspozycja Ruchu stanowiła przysłowiowe oczko 
w głowie kolejnych zarządów energetyki gliwickiej. Po kolej-
nej reorganizacji w energetyce ranga tej komórki organizacyj-
nej wyraźnie wzrosła, a jej zadania stają się coraz ambitniejsze 
i jeszcze bardziej odpowiedzialne. Większość uczestników wy-
cieczki była w takim miejscu nie po raz pierwszy, zatem mogli 
oni podziwiać nowoczesne informatyczne narzędzia dyspo-
zytorskie, mając w pamięci urządzenia techniczne dyspozycji 
sprzed wielu lat, które jednakże w owym czasie równie dobrze 
spełniały swoją funkcję.

26 października 2016 r. 
 Seminarium szkoleniowe, zorganizowane przez Sekcję 
Instalacji i  Urządzeń Elektrycznych OGl SEP przy współpracy 
ze śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Temat 
seminarium to „Automatyka domowa i fotowoltaika  – wspólne 
płaszczyzny integracji. Skrócenie czasu zwrotu inwestycji”. Semi-
narium to prowadził mgr inż. Robert Maczionsek, reprezentu-
jący firmę EMITER Sp. z o.o. z Katowic. 

31 października 2016 r. 
 Jak co roku o tej porze, przedstawiciele Prezydium Od-
działu Gliwickiego SEP odwiedzili okoliczne cmentarze i zapa-
lili znicze na grobach zmarłych członków OGl SEP. 

5 listopada 2016 r.  
 Odbyła się II Karczma Elektryków, zorganizowana dla 
elektryków Kopalni Knurów-Szczy głowice na miesiąc przed 
tradycyjną górniczą Barbórką przez należące do Oddziału 
Gliwickiego SEP Koło nr 48. Impreza ta miała wszelkie cechy 
tradycyjnych karczm górniczych. Były więc takie elementy, jak 
uroczyste ślubowanie, skok przez kabel, pasowanie na praw-
dziwego kopalnianego elektryka, wykonywanie piosenek gór-
niczych i wiele innych interesujacych konkursów, które z wiel-
ką swobodą i  humorem prowadził prezes Karczmy. Czyżby 
w ten sposób narodziła się nowa, świecka tradycja?

Kalendarium Oddziału Gliwickiego SEP 
24 października – 7 grudnia 2016 r.

Fot. 1. „Wyścig” po nocnik z piwem

9 listopada 2016 r. 
 Kolejne seminarium szkoleniowe, zorganizowane przez 
Sekcję Instalacji i Urządzeń Elektrycznych OGl SEP przy współ-
udziale śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
Prelegentem był mgr inż. Julian Wiatr, pełniący aktualnie m.in. 
funkcję redaktora naczelnego miesięcznika „elektro.info”. Te-
mat seminarium to „Źródła zasilania oraz ochrona przeciwpora-
żeniowa w instalacjach, których funkcjonowanie jest niezbędne 
w czasie pożaru”. 

14 listopada 2016 r. 
 Odbyło się zebranie Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP, 
którego głównym tematem była ocena i plany działalności 
jednostek organizacyjnych i agend OGl SEP.

17-20 listopada 2016 r. 
 Trzech studentów ze Studenckiego Koła Naukowego 
SEP z Gliwic uczestniczyło w  XVIII Ogólnopolskich Dniach 



49ŚLĄSKIE WIADOMOŚCI ELEKTRYCZNE  Rok XXIII  Nr 6’2016 (129)

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

Młodego Elektryka. Tegoroczna edycja ODME odbyła się 
w Lublinie i była powiązana z 80-leciem Oddziału Lubelskie-
go SEP oraz z targami ENERGETICS. Tematem wiodącym spo-
tkania były „Nowoczesne technologie w elektrotechnice”. 
Studenci brali udział w licznych wykładach czołowych firm, 
zajmujących się m.in. transportem elektrycznym, bezsty-
kowym zasilaniem oraz szeroko pojętym napędem elek-
trycznym, a także zwiedzili znane lubelskie zakłady, jak 
ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o., MPK Lublin Sp. z o.o. oraz 
Elektrociepłownię Lublin-Wrotków, należącą do PGE S.A. De-
legaci gliwickiego Koła SEP wzięli również udział w posie-
dzeniu Studenckiej Rady Koordynacyjnej SEP, podczas któ-
rej wybrany został nowy zarząd tej Rady, a także aktywnie 
uczestniczyli w Lidze Elektryków, czyli w merytorycznych 
i sportowych zmaganiach wszystkich kół studenckich SEP, 
które przyjechały do Lublina.

projektantów i  wykonawców z branży elektroenergetycz-
nej. Temat uziemień jest niezwykle ważnym zagadnieniem, 
związanym z budową oraz eksploatacją sieci dystrybucyj-
nej i z tego powodu seminarium cieszyło się bardzo dużym 
zainteresowaniem – wzięło w nim udział około 50 uczest-
ników.

Fot. 2.  Gliwicka delegacja na ODME’2016

23 listopada 2016 r. 
 Sekcja Energetyki Oddziału Gliwickiego SEP wspólnie 
z Kołem SEP nr 9 działającym przy TAURON Dystrybucja S.A. 
Oddział Gliwice zorganizowała seminarium szkoleniowe 
pt. „Standardy techniczne – budowa układów uziomowych 
w sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.” Seminarium 
to skierowane było do pracowników firmy TAURON oraz do 

28 listopada 2016 r. 
 Kolejne zebranie Prezydium OGl SEP. Głównym tematem  
zebrania była dyskusja członków Prezydium nad przedstawio-
nym planem finansowym Oddziału na 2017 r. Ponadto konty-
nuowana była ocena działalności jednostek organizacyjnych 
i agend OGl SEP, a w poczet członków SEP przyjęto 22 osoby.

7 grudnia 2016 r.  
 Ostatnie w bieżącym roku seminarium szkoleniowe Sek-
cji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych OGl SEP, zorganizowane 
przy współpracy ze śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budow-
nictwa. Temat seminarium to „Wpływ OZE na zakłócenia eksplo-
atacyjne w sieciach energetyki zawodowej”, a seminarium pro-
wadził dr inż. Marcin Fice z Politechniki śląskiej w Gliwicach.

dr inż. Szymon Ciura
Sekretarz Oddziału Gliwickiego SEP

Fot. 3. Pełne skupienie na twarzach uczestników seminarium
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