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Czym ma być SEPIK ?  

Nazwa SEPIK została zaczerpnięta z wcześniej wyda-

wanego periodyku przez ZG SEP ( obec-nie Tydzień w 

SEP).Wzorem niektórych oddziałów SEP zamierzamy 

wdrożyć nasz koszaliński informator, adresowany 

drogą elektroniczną do wszystkich członków stowa-

rzyszenia. Zamierzamy w ten sposób docierać bezpo-

średnio do Was z informacją o zdarzeniach jakie miały 

miejsce w naszym oddziale w ostatnich tygodniach. 

Mam nadzieję, że z czasem będzie to miesięcznik.   W 

związku z powyższym zapraszam chętnych do 

współpracy w tworzeniu, redagowaniu  naszej ga-

zetki. Będziemy  przedstawiać pracę kół, poszukiwać 

pomysłów, promować ciekawe inicjatywy członków 

prezentować ich pasje i  zainteresowania. Osoby te 

zamierzamy przedstawiać w naszej gazetce, wspoma-

gać jako stowarzyszenie ich aktywność. W roku ubie-

głym pojawiły się zalążki tych działań w postaci takich 

imprez jak zlot motocyklistów, żeglarstwo, czy współ-

praca ze Stowarzyszeniem Miłośników Komunikacji 

Miejskiej w Koszalinie. Ten kierunek działań chcemy 

kontynuować w tym roku. Wzorem innych oddziałów 

będziemy pielęgnować, promować wszelkie działania 

związane z historią elektryki na naszym terenie. Je-

steśmy otwarci na wszelkie sugestie, pomysły i chęć 

współpracy.  

Podsumowanie minionego roku. 

 Miniony rok  w naszym oddziale SEP był okresem 

dość dużej aktywności. W trakcie roku odbyło się 

szereg wydarzeń o charakterze technicznym, integra-

cyjnym ale też społecznym. Oto najważniejsze z nich: 

 Doroczny „Karnawałowy Bal Elektryka” 

 Wycieczka do Gruzji.  

 Organizacja praktyk dla studentów Politechniki 

Koszalińskiej z wydziału Mechatroniki. 

 Konkurs prac dyplomowych dla studentów 

Politechniki Koszalińskiej.  

 Opieka i praktyka zawodowa dla studenta po-

chodzącego z Białorusi.  

 Wyjazd techniczny do grupy kapitałowej ZPUE w 

miejscowości Włoszczowa. 

 Organizacja pobytu 10 hindusów mieszkańców 

Ośrodka Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya w 

Indiach po Światowych Dniach Młodzieży.  

 Udział w dorocznych Koszalińskich Dniach 

Techniki. 

 Organizacja 55 jubileuszu koła w Szczecinku.  

 Organizacja plenerowego spotkania inte-

gracyjnego pod hasłem „Pożegnanie lata”.  

  „Festiwal Żagli” i regaty o puchar Prezesa 

Oddziału Koszalińskiego.  

 Współorganizacja spotkania integracyjnego 

elektryków, pasjonatów motocykli.  

 Pomoc materialna polskiej szkole podstawowej w 

miejscowości Pikieliszki na Litwie.  

 Udział w prezentacji i wsparcie finansowe V 

Konkursu Krasomówczego dla Społeczności 

Polskiej na Litwie pn. "Pięknie opowiedzieć małą 

ojczyznę".  

 Spotkanie integracyjne seniorów.                             

Jubileusz u Sąsiadów  

 

W styczniu Oddział Gorzowski obchodził jubileusz 40 

lecia swej bogatej działalności. Była to okazja do  

świętowania, wyróżnień osób które swą społeczna 

działalnością zaangażowaniem przyczyniły się do po-

mnażania bogatego dorobku Oddziału. Nie obyło się 

bez bogatych  wspomnień z przeszłości. Dla wielu 

gości ciekawostką był informacja  o najstarszych tra-

dycjach stowarzyszenia sięgających  okresu II wojny 

światowej. Elektrycy przebywający w obozach  je-
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nieckich IIB Arnswalde ( dziś Choszczno) i IIC Wolden-

berg ( Dobiegniew) zorganizowali Koło Techniczne 

wszystkich specjalności. W ramach tegoż koła działało 

najliczniejsze ( ponad 70 członków), Koło Elektryków. 

Wiodącym kierunkiem działalności było różne formy 

dokształcania. Także obecnie działalność szkoleniowa 

należy do jednych z najważniejszych obszarów dzia-

łalności oddziału Gorzowskiego co jest podstawą do 

wysokiej oceny przez otoczenie , branżę oraz ZG SEP. 

Przyjaciołom z Gorzowa życzymy dalszej owocnej 

działalności. 

Bal elektryka  2017 

W końcu stycznia w miejscowości Mścice pod Kosza-

linem, w hotelu Verde odbył się tradycyjny karnawa-

łowy bal elektryka. Mówiąc o tradycji karnawałowych 

zabaw elektryków warto wspomnieć, że zachowało 

się w naszym archiwum jedno z nielicznych zdjęć z 

zabawy elektryków z lat 50. Zabawa ta odbyła się w 

Białogardzie prawdopodobnie w Domu Kultury.  

 

Opiekunami i organizatorami ostatniego balu byli 

koledzy Przemysław Mielewczyk i Grzegorz Kinal.  Jak 

zawsze tak i ostatnio bal cieszył się wielkim powo-

dzeniem. W balu uczestniczyło bowiem ponad 60 par 

z naszego oddziału. Na szczęście na parkiecie nie było 

ciasno więc wszyscy mogli się wyszaleć Od lat towa-

rzyszy nam znakomita koszalińska kapela Osada-

Sobczyński band. Znaczną część uczestników balu 

stanowili koszalińscy  pracownicy Energa- OPERATOR.  

 

Organizatorzy balu 
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Z dobrymi humorami i hucznie bawiono się do same-

go rana.  

Konkurs historyczny. 

 

1. Jakie urządzenie przedstawia powyższe zdję-

cie.  Proszę opisać jego części składowe. 

 

2. Jaka polska firma była producentem takich 

liczników. 

 

3. W jaki naszym obiekcie (nazwa elektrowni) 

zainstalowane są te turbiny 

Odpowiedzi proszę przesyłać na adres ;                   

zenon.lenkiewicz@energa.pl 

Zwycięzca otrzyma nagrodę  
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