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•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Zebrania, spotkania, jubileusze 
• W dniu 3 listopada br., odbyło się spotkanie prezesa 

Oddziału Gliwickiego SEP Kol. Andrzeja Grabow-
skiego z prezesami firm wspierających zarejestro-
wanych w Oddziale. Obecni byli dziekan Wydziału 
Elektrycznego Politechniki Śląskiej oraz szefowie 
firm Vattenfall Distribution Poland, Energopomiar 
Sp. z o.o., Energopomiar - Elektryka Sp. z o.o. 
i Elektroprojekt Gliwice, a także wiceprezes 
Oddziału Wiesław Matulka w roli organizatora 
spotkania. Prezes Oddziału poinformował o działa-
niach Stowarzyszenia w roku bieżącym. Dysku-
towano o programie działania Oddziału w przyszłym 
roku. Zebrani wyrazili zadowolenie z dotychczas-
sowej współpracy i nadzieję na dalszą współpracę 
w kolejnych latach. Poruszono także sprawę 
poszerzenia grona członków wspierających 
i związane z tym trudności.  
Źródło informacji: strona internetowa Oddziału Gliwickiego SEP 

• W sobotę 5 listopada br. w Hotelu „Mercure” 
w Jeleniej Górze odbyło się XVII Nadzwyczajne 
Jubileuszowe WZDO zwołane z okazji jubileuszu 
65-lecia Oddziału Jeleniogórskiego SEP. Ogromnym 
osiągnięciem Oddziału jest stała opieka nad 
Muzeum Energetyki Jeleniogórskiej. Przypom-
nijmy, że muzeum to zostało utworzone z inicjał-
tywy Oddziału Jeleniogórskiego SEP w 1975 r.  

 
Fot. 1. Sala C Muzeum Energetyki Jeleniogórskiej. Agregat prądotwórczy 
z 1912 r. zainstalowany do 1980 r. w sanatorium WSW Barcinek k. 
Jeleniej Góry (.silnik spalinowy na gaz lub ropę; 50 KM, 300 obr/min; 
prądnica synchroniczna 20 kVA; 220/380 V, 52/30 A; wzbudnica 
115 V, 6,5 A).  
Źródło: strona internetowa Oddziału Jeleniogórskiego SEP 

Muzeum jest zlokalizowane w budynku starej 
siłowni wodnej w Szklarskiej Porębie. Członkowie 
Oddziału wykonali wiele prac związanych 
z adaptacją pomieszczeń muzeum i konserwacją 
eksponatów. Wszystkich członków SEP zachęcamy 
do odwiedzenia tej placówki. Muzeum można 

zwiedzać pod wcześniejszym uzgodnieniu 
z Oddziałem Jeleniogórskim SEP. W trakcie 
spotkania m.in.: wygłoszono okolicznościowy 
referat, zaprezentowano wyniki Konkursu Kół za II 
kwartał br., wręczono odznaki i wyróżnienia, 
wygłoszono odczyt na tematy techniki a na zakoń-
czenie uczestnicy spotkania obejrzeli występ 
artystyczny. Prezes SEP Kol. Jerzy Barglik przesłał 
na adres prezesa Oddziału Jeleniogórskiego SEP 
okolicznościowe pismo gratulacyjne oraz osobiście 
przekazał gratulacje i życzenia w rozmowie telefo-
nicznej z prezesem Oddziału Kol. Robertem 
Wójcikiem. Na uroczystości jubileuszowej prezesa 
SEP reprezentował prezes Oddziału Wrocław-
skiego SEP Kol. Krzysztof Nowicki, który wręczył 
wyróżnienia i odznaczenia stowarzyszeniowe. 
Szersza relacja z uroczystości jubileuszowych 
w Oddziale Jeleniogórskim SEP w biuletynie 
„Spektrum”. 

• Dziś w Biurze SEP odbędzie się zebranie Prezydium 
Centralnej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień SEP. 

• Jutro w Biurze SEP odbędzie się wspólne zebranie 
Prezydium ZG SEP z Komisją Wyborczą WZD. 

• W najbliższy czwartek 10 listopada br. w Ośrodku 
Wypoczynkowym w Wiślicy odbędzie się spotka-
nie poświęcone 93. rocznicy odzyskania niepodle-
głości przez państwo polskie oraz 45. rocznicy 
powstania koła terenowego SEP przy RZE Busko 
Podczas uroczystości nastąpi złożenie kwiatów oraz 
zapalenie zniczy na cmentarzu I wojny światowej 
w Uciskowie, wojennych legionistów i żołnierzy 
września 1939 r. w Czarkowach, pod pomnikiem 
żołnierzy w Ksanach oraz pod pomnikiem 
Marszałka Jozefa Piłsudskiego w Opatowcu. Na 
zakończenie spotkania odbędzie się ognisko. 

• W poniedziałek 14 listopada br. w siedzibie PSE 
Południe Sp. z o.o. odbędzie się zebranie Zarządu 
OZW SEP. Po części oficjalnej odbędzie się 
wieczór pieśni patriotycznej objęty patronatem 
Prezydenta Katowic mgr inż. elektryka Piotra 
Uszoka. 

• W dniu 18 listopada br. w teatrze im. Wojciecha 
Bogusławskiego w Kaliszu odbędą się obchody 
Jubileuszu 35-lecia Oddziału Kaliskiego SEP. 
Z uwagi na pobyt prezesa SEP prof. Jerzego 
Barglika zagranicą - uczestniczył w nich będzie 
wiceprezes SEP Kol. Stefan Granatowicz, który 
przekaże adres gratulacyjny od prezesa SEP. 

• Na 25 listopada br. zostały zaplanowane obchody 
Jubileuszu 60-lecia Oddziału Częstochowskiego 
SEP. 


