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Posiedzenie Zarządu. 

W końcu stycznia odbyło się pierwsze w tym roku 

posiedzenie zarządu oddziału.Zasadniczym punk-

tem spotkania było zatwierdzenie sprawozdania 

finansowego za rok 2016. Sprawozdanie to prze-

słane zostało do ZG SEP, wszak jako oddział ko-

szaliński stanowimy część składową stowarzy-

szenia z siedzibą w Warszawie. 

 

Przed posiedzeniem  zaprezentowano członkom 

zarządu kronikę oddziału, która w całkowicie 

zmienionej na początku 2016 roku formie, pro-

wadzona była przez kol. Halinkę Lipską.  

 

Sytuacja finansowa oddziału jest dobra. Wynik finan-

sowy dodatni i znakomita płynność finansowa. Także 

komisja rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń do spra-

wozdania. Po przyjęciu go przez zarząd, jako jeden      

z pierwszych oddziałów zamknęliśmy rok finansowy. 

Noworoczne spotkanie integracyjne koła  

 

W styczniu, w siedzibie NOT w Koszalinie odbyło 

się noworoczne spotkanie członków koła nr 1. W 

trakcie spotkania podjęto istotną decyzję perso-

nalną. Po rezygnacji kolegi Grzegorza Kinala no-

wym szefem koła został Marcin Kolaska.  

Nowy członek stowarzyszenia z Ukrainy  

Na początku lutego zgłosił się do nas student 

Politechniki Koszalińskiej .  Ihor  Kyrylenko  przy-

były  z Ukrainy ( z miasta Donbas)  do Koszalina parę 

miesięcy temu. 

 

Położenie okręgu ( Ługańsko- Donieckiego  na Ukrainie z terenami na 

których trwają walk) z którego pochodzi Ihor. 

Od kwietnia 2014 roku na terenie  obwodu do-

nieckiego i ługańskiego  Ukrainy trwa konflikt 

http://www.sep.koszalin.pl/
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zbrojny  - wystąpienie separatystów ( wspiera-

nych przez rosyjską armię i siły specjalne) dążą-

cych do oderwania tego terytorium od Ukrainy. 

W roku ubiegłym schronienia dziadkom Ihora 

udzielił UM Koszalin. Teraz do dziadków dołączył 

Ihor. Rodzice pozostali w Doniecku. Od kilu mie-

sięcy nasz gość uczy się pilnie języka polskiego 

oraz  studiuje zaocznie na Politechnice Koszaliń-

skiej ( nostryfikuje swój  ukraiński dyplom magi-

sterski wydziału energetycznego).  

Jako stowarzyszenie objęliśmy opieką Ihora. Po-

nieważ studiuje zaocznie może równolegle od-

bywać praktykę (choć  nie jest to jego obowiąz-

kiem ). Zaopiekowało się nim grono wielu pra-

cowników RD Koszalin. 

 

Pod opieką życzliwego Leszka Orzecha na starym GPZ Morska w Koszalinie 

Mamy nadzieję, że ułatwi mu to szybkie znalezienie 

pracy. Na dzień dzisiejszy pozostaje na utrzymaniu 

dziadków. Dziękujemy koledze Ignacemu Chrzanow-

skiemu za udzielenie finansowego wsparcia. 

 

Przygotowania do otwarcia wystawy  

W gronie członków naszego oddziału mamy kilku 

aktywnych pasjonatów historii.  Są oni zrzeszeni 

w Stowarzyszeniu Historyczno-Eksploracyjnym 

„Odkrywcy” w Koszalinie.  Stowarzyszenie działa 

od 2009 roku. Prowadzi działalność eksploracyj-

ną, ochronę śladów oraz świadectw historii re-

gionu i kraju, uzupełnia i wzbogaca kolekcje mu-

zealne organizuje imprezy i wystawy tematyczne, 

odczyty, pokazy historyczne.  

 

Od 2011 „Odkrywcy” wydają Gazetę Odkrywczą 

(www.gazeta-odkrywcza.pl). Aktywnymi członkami 

stowarzyszenia są nasi koledzy:   Romuald Kowalczyk, 

Henryk Szewczyk,  Sławomir Stefek, Tomasz Adamski 

 

Tak,tak- to Henryk Szewczyk i Romuald Kowalczyk w akcji 

„Odkrywcy” są organizatorami  imprez historycz-

nych o charakterze otwartym. Uczestniczą w wie-

http://www.sep.koszalin.pl/
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lu spotkaniach grup rekonstrukcji historycznej 

praktycznie w całym kraju. Szyją własne stroje 

historyczne, kolekcjonują historyczny sprzęt.   

 

Stowarzyszenie w szlachetnej akcji a z nimi burmistrz Sianowa 

Wspólnie z „Odkrywcami” zamierzamy w  końcu 

marca zorganizować wystawę poświęconą histo-

rii energetyki na pomorzu środkowym. Ciekawy 

miejscem wystawy będzie siedziba „Odkrywców” 

znajdująca się w podziemiach, obecnego hotelu 

Gromada w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa.  

 

Sprawne urządzenie do filtracji i napowietrzania schronu 

Okazją do zorganizowania wystawy jest 100 lecie 

elektrowni wodnej w Borowie oraz chęć stworzenia 

naszego muzeum energetyki. Już teraz zapraszam na 

otwarcie wystawy w dniu 30 marca o godzinie 15.30. 

w siedzibie „Odkrywców”. Szczegółowe informacje 

przekażemy tydzień przed wystawą. 

Przygotowania do „Bałtyckiego zlotu mo-

tocyklistów członków SEP”   

Już w połowie lutego grupa zapaleńców zebrała 

się po raz pierwszy, aby podjąć przygotowania do 

zlotu motocyklistów energetyków. Ustalono 

miejsce ( Unieście pod Mielnem) oraz termin 

zlotu ( 10/11 czerwca). Do oddziałów SEP poło-

żonych nad Bałtykiem, wysłano wstępne zapro-

szenia, co pozwoli nam oszacować liczby gości. 

Teraz zaproszenie kierujemy do naszych człon-

ków aby w terminie do 10 marca deklarowali 

wolę uczestnictwa w dwudniowym zlocie ( zgło-

szenia na adres:  waldemar.miezaniec@energa.pl  

Pożegnaliśmy kolegę 

 

W lutym, nasze grono opuścił kolega Józef Spet  

(1923-2017). Był wieloletnim członkiem stowa-

rzyszenia. Od 1955r  do przejścia na emeryturę 

http://www.sep.koszalin.pl/
http://www.sep.koszalin.pl/
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(1990 r) związany był z Zakładem Energetycznym 

Koszalin. Starsi członkowie stowarzyszenia pa-

miętają   go jako osobę przez wiele lat związaną  

z komórkami inwestycyjnymi. Z ważniejszych 

pilotowanych inwestycji warto wymienić stację 

Dunowo, hotel ARKA  w Kołobrzegu  

 

oraz  Rejon Energetyczny Kołobrzeg. Z zamiłowa-

nia, a także zawodowo przez kilka lat przed 

przejściem do energetyki zajmował się fotogra-

fią. Kolega Józef był też znanym zakładowym 

artystą. 

 

 Do dziś pozostało jeszcze sporo rysunków, kary-

katur obrazujących bieżące wydarzenia z życia ZE 

Koszalin oraz pracowników przedsiębiorstwa .Za 

zasługi wnoszone w rozwój energetyki odznaczo-

ny był wieloma krzyżami (Kawalerski Odrodzenia 

Polski, Srebrny Krzyż Zasługi) i odznakami. Także 

w dziedzinie kultury otrzymał Odznakę Zasłużo-

nego Działacza Kultury przyznaną przez Minister-

stwo Kultury i Sztuki w 1988 r. Nasz kolega był 

także wieloletnim członkiem Społecznej Rady 

Kultury w Koszalinie oraz Polskiego Towarzystwa 

Fotograficznego. Taką też kulturalną, taktowną    

i zasłużoną dla energetyki osobą kolega Spet po-

zostanie w naszej pamięci. 

 

Rozstrzygnięcie konkursu z nr 1.  

Z przyjemnością informuję, że nasz pierwszy SE-

PIK-owy konkurs historyczny ma swoich zwycięz-

ców. Grupa osób (na zdjęciu) udzieliła prawidło-

wej odpowiedzi.  

 

Zwycięzcy konkursu z nagrodami 

Odpowiedź konkursowa zawiera także sympa-

tyczny, emocjonalny i życzliwy komentarz.  

 

http://www.sep.koszalin.pl/
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Dzień Dobry   

Trafiony zatopiony  tak odpowiada gracz w 
okręty i analogicznie można powiedzieć o 
wydaniu SEPIKA. Co do nazwy zapewne po-
jawią się propozycje zmian, chociaż wydaje 
się że tematycznie adresowana do energety-
ków wiernie oddaje nazwę.  Bardzo dobrze 
,że powstało zawodowe forum jest to chyba 
pierwsza potencjalna możliwość zajęcia sta-
nowiska w sprawach zawodowych i podziele-
nia się wiedzą z innymi. Może powstanie w 
SEPIK-u rubryka  z ciekawostkami, sprawa-
mi energetycznymi.  Aż łza się w oku kręci 
na widok zdjęć z w konkursie historycz-
nym.  Prowokacyjnie zawołałem kilku kole-
gów z „piętra”. Taka dyskusja zapada w pa-
mięci i nadaje odpowiedniego kształtu.  

- Urządzenie przedstawione na foto Nr 1 to 
wyłącznik pełno olejowy zapewne produk-
cji  niemieckiej,  charakterystyczny kształt 
prostokątny obudowy, w górnej części po-
krywa z porcelanowymi przepustami, od 
strony zasilania na dwóch fazach wyzwalacze 
pierwotne, w korpusie pokrywy umocowany 
jest ręczny obrotowy napęd wyłącznika (bez 
napędu elektrycznego), widoczne styki robo-
cze wyłącznika w normalnym stanie pracy są 
niewidoczne  – osłona kadzi z olejem jest w 
pozycji zespolonej z pokrywa górną wyposa-
żoną w przepusty.  Konstrukcja wyłącznika 
przypomina polski wyłącznik typu WOWR ( w 
kształcie wyoblonego walca). 

- Licznik kilowatogodzin MOD BT 3 foto Nr 
2 jest wyrobem polskiej spółki Szpotański S.A 
Warszawa.   

- Generatory foto Nr 3 z rurami odprowa-
dzającymi ciepłe powietrze do złudzenia 
przypominają  generatory  SIMENS SCHUC-
KERT zainstalowane w elektrowni wodnej  w 
Rosnowie. 

Nad interpretacją zdjęć wzięli udział Stefek 
Sławomir, Sebastian Orzechowski, Stefan 
Kaczmarek, Leszek Orzech   jak widać pełna 

integracja nie tylko sepowcy i chyba oto 
chodzi.    

Waldemar Mieżaniec 

Kolejny konkurs historyczny  

Kontynuując techniczną tematykę przedstawiam 

poniżej jedną z ciekawszych pozycji archiwalnych 

związanych z naszym terenem. Jest to stara nie-

miecka pocztówka. Przedstawia ona ważną i zna-

czącą ( w tamtym czasie) dla systemu energe-

tycznego budowlę hydrotechniczną zlokalizo-

waną w pobliżu Koszalina ( w trakcie realizacji ). 

Widoczny na pocztówce budynek stoi do dziś. 

 

Pytanie konkursowe brzmi. W jakiej miejscowo-

ści i jaką konkretnie hydrobudowlę  ( w trakcie 

realizacji) przestawia pocztówka. Osoba która 

pierwsza  udzieli prawidłowej odpowiedzi otrzy-

ma oczywiście nagrodę rzeczową. Powodzenia. 
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