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Katowice, 31 sierpnia  2022 roku  

IMPREZY KÓŁ OZW SEP 

• W dniu 23 czerwca 2022 r. odbyła się wycieczka techniczna do Jaworzna zorganizowana przez 

Koło SEP Nr 5 przy TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza. 

Zwiedzono blok o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno. Jest to najnowocześniejsza węglowa 

jednostka wytwórcza w kraju, przystosowana do spełnienia restrykcyjnych norm z zakresu 

ochrony środowiska, znacznie ograniczając emisje szkodliwych substancji. Jednostka 

o sprawności 45,9% netto pracuje w technologii węglowej na parametry nadkrytyczne 

z wyprowadzeniem mocy linią 400 kV, przyłączoną do Krajowego Systemu 

Elektroenergetycznego. Blok może rocznie wytworzyć do 6,5 TWh energii elektrycznej, co 

odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych. (rel. Sławomir Kasprzyk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przed wejściem na BLOK 910 MW 

 

• 25 czerwca 2022 r. w Bochni k. Krakowa odbyły się II MISTRZOSTWA POLSKI STOWARZYSZENIA 

ELEKTRYKÓW POLSKICH w strzelectwie sportowym o Puchar Prezesa SEP. 

W Mistrzostwach udział wzięły drużyny 3-osobowe. Drużyna strzelecka Koła SEP Nr 5 przy 

TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza wystąpiła w składzie: koledzy Ryszard 

Rup, Waldemar Leończyk i Piotr Wójcik. W zawodach brało udział 11 drużyn.  

Po podliczeniu punktów w konkurencji indywidualnej:  

o Pistolet Maszynowy Uzi cal.9,0 mm -  na pierwszym miejscu z najlepszym wynikiem znalazł 

się kolega Piotr Wójcik; 

o Karabin Walter (z lunetą) cal 5,6 mm - na pierwszym miejscu z najlepszym wynikiem znalazł 

się kolega Ryszard Rup. (rel. Sławomir Kasprzyk) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zwycięzcy mistrzostw w strzelectwie sportowym o Puchar Prezesa SEP 

 

• Członkowie Koła SEP nr 4 przy Tauron Wytwarzanie SA Oddział Łaziska zorganizowali w dniu 

23 lipca 2022 r. wspólnie ze Stowarzyszeniem Sportowo-Kulturalnym Elektro V Rodzinny Spływ 

Kajakowy na rzece Mała Panew. Udział wzięły 33 osoby.  

 

 

 

 

 

 

 

Na Małej Panwii 

 

Spływ miał charakter zawodów na czas. Przed rozpoczęciem spływu odbyło się odpowiednie 

szkolenie, po czym został wydany sprzęt kajakowy wraz z kamizelkami asekuracyjnymi. Uczestnicy 

spływu mieli do pokonania bardzo krętą rzekę, zawierającą wiele rozmaitych przeszkód.  

 

 

https://i0.wp.com/ssk-elektro.pl/wp-content/uploads/2022/07/V-Splyw-Kajakowy-2022-8_resize.jpg?ssl=1


Grupa wystartowała z Krupskiego Młyna blisko dwunastokilometrowym odcinkiem do przystani 

„Młyn Bombelka” w Żędowicach. Pierwszy team kajakowy pojawił się na mecie po ponad trzech 

godzinach, ostatni „mniej doświadczeni” potrzebowali na to nawet cztery i pół godziny. 

 Na mecie na wszystkich czekał gorący poczęstunek oraz pamiątkowy medal i upominek.  

(rel. Mariusz Stępień - prezes Koła SEP nr 4) 

 

 

WYJAZDOWE POSIEDZENIA PREZYDIUM OZW SEP  

Począwszy od 1998 roku, z inicjatywy nowo-wybranego prezesa OZW SEP Jerzego Barglika  jedno 
z posiedzeń Prezydium OZW SEP odbywało się z dala od siedziby Oddziału, najczęściej na przełomie 
września i października. Były to spotkania szkoleniowe dwu- trzydniowe, w którym uczestniczyli  
pracownicy Biura OZW SEP. Omawiano na nich sprawy bieżące związane z aktualnymi wydarzeniami, 
planami na najbliższe miesiące, problemy związane z działalnością finansową i gospodarczą, a także  
sprawy organizacyjne dotyczące pracy Biura OZW SEP. Spotkania te były też okazją do zwiedzania 
okolic miejsc pobytu. 
 
 
KALENDARIUM WYJAZDOWYCH POSIEDZEŃ PREZYDIUM OZW SEP 
 

• I posiedzenie – 1998 r. – Zakopane, Dom Wczasowym Naczelnej Organizacji Technicznej tzw. 
„NOTówka” 

• II posiedzenie – 29.09. - 2.10.1999 r. – Międzybrodzie Żywieckie, Ośrodek Wypoczynkowo-

Szkoleniowym Elektrowni Jaworzno III 

• III posiedzenie – 2000 r. – Zawoja; ze spacerem  na przełęcz Lipnicką (Krowiarki) 

• IV posiedzenie – 01.10.2001 r. – Ustroń - Poniwiec, Ośrodek Wczasowo-Konferencyjny Eltrans 

• V posiedzenie – 4-6.10.2002 r. – Korbielowo, Dom Wczasowym „Pilsko”; w części turystycznej 

wyjazdu zwiedzono Orawski Podzamok 

• VI  posiedzenie – 6.10.2003 r. – na strzelnicy Elektrowni Jaworzno III 

• VII posiedzenie – 2.10.2004 r. – Zwardoń; z wyjazdem na Słowację do Rajeckich Teplic 

• VIII posiedzenie – 3.10.2005 r. –  Szczyrk; na posterunku energetyczny PKE SA 

• Przerwa w wyjazdowych posiedzeniach – lata 2006-2013 

• IX  posiedzenie – 2.10.2014  r. – Niepołomice; po drodze uczestnicy zwiedzili Kopiec Kościuszki 

oraz Muzeum - Fabryka Emiliana Oskara Schindlera w Krakowie  

• X   posiedzenie – 2-4.10.2015 r. – Wisła, hotel pod zameczkiem prezydenckim 

• XI posiedzenie – 1-2.10.2016 r. – Wrocław; zwiedzono Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis, 

największe oceanarium w Polsce – Afrykarium oraz podziwiano piękny Wrocław podczas długiego 

spaceru z przewodnikiem po Ostrowie Tumskim 

• XII posiedzenie – 2-3.10.2017 r. – Przemyśl; przy tej okazji zwiedzono zamek w Krasiczynie, zamek 

w Przemyślu, przepięknie odnowione budynki starego dworca 

• VIII posiedzenie – 2-3.10.2018 r. – Rzeszów. 

• XIV  posiedzenie – 14-15.09.2019 r. – Lipowa k. Żywca 

• Przerwa z powodu pandemii – lata 2020-2021 

• XV posiedzenie – 22-23.08.2022 r. – Stare Tarnowice; przed posiedzeniem zwiedzono Kopalnię 

Srebra w Tarnowskich Górach. 

 

 



WSPOMNIENIE – Z ŻAŁOBNEJ KARTY 

Nie często mamy okazję, aby zapalić znicze pamięci na grobach naszych 

kolegów i przyjaciół, których miejsce spoczynku jest daleko od Katowic. 

Korzystając z okazji pobytu w Gdańsku, kol. Anna Dudek w dniu 11 sierpnia 

zapaliła w imieniu koleżanek i kolegów z OZW SEP znicz na grobie Leszka 

Skrzypka, na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku.  

Leszek Skrzypek był Zasłużonym Seniorem SEP, długoletnim przewodniczącym 

Komisji Kwalifikacyjnej nr 334 w zakresie urządzeń cieplnych i gazowych (G2 

i G3), wieloletnim dyrektorem Zakładów Energetycznych Okręgu Południowego 

w Katowicach. Wspominamy Go z wielką atencją i sympatią.  


