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Spis treści 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy. 

wkroczyliśmy w jeden z piękniejszych 

okresów roku kalendarzowego. Dzień 

już długi i często słoneczny. W przyro-

dzie niezwykłe ożywienie. Miejmy na-  

dzieję, że będzie to mieć także istotny 

wpływ także na naszą działalność w sto-

warzyszeniu. Już są tego pierwsze ozna-

ki. Szczególnie  na szczeblu centralnym. 

Właśnie zakończył się kolejny krajowy 

Kongres Elektryki. Informacje na ten 

temat pojawią się w kolejnym  wydaniu 

miesięcznika. Zachęcam koła do aktyw-

nej działalności, jak też czekamy na 

ciekawe inicjatywy i  propozycje.  

Z poważaniem,  
 

Zenon Lenkiewicz 

 
 Wiosna nadchodzi 
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Na zaproszenie Oddziału Krakowskiego i nowo 
powołanej przez Pana Prezesa SEP Centralnej 
Komisji d/s Sportu i Turystyki, kilku naszych 
członków uczestniczyło w VIII Mistrzostwa Polski SEP 
w Narciarstwie Alpejskim we Włoszech. Tegoroczne 
mistrzostwa od-były się 28 lutego około godziny 
12:00 na stoku w CAVALESE przygotowanym 
specjalnie na starcie polskich gigantów. Niektórzy 
przygotowali się niczym zawodowi slalom giganci. 
Narty naostrzone, nawoskowane a w głowie tylko 
jedna myśl. Będę zwycięzcą! Słońce spowiło stoki a 
kolor nieba był jak lazur oceanu. Trasa znakomicie 
oznakowana. Przed startem wszyscy dostali 
instrukcje. Z lewej strony mijamy czerwoną bramkę z 
prawej niebieską. Na stoku można było zauważyć 
odważnego fotografa, który przyjąwszy wygodną 
pozycję wyczekiwał na odpowiedni moment, żeby 
uwiecznić nasze starania i zacięcie na twarzy, kiedy 
sunęliśmy jeden po drugim po zwycięstwo. Każdy 
zjeżdżał po dwa razy a czas zsumowany dawał 
ostateczny wynik każdemu uczestnikowi. Jak to w 
zawodach  

 

 

nasi w górach 
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Niestety tegoroczne mistrzostwa 
nie odbyły się bez drobnej kontuzji 
jaka przydarzyła się Grzegorzowi 
Kinalowi, który uległ wypadkowi. 
Podczas slalomu na ostatnim 
odcinku nie wyhamował i uderzył w 
siatki zabezpieczające tor oraz 
metalowy słupek do oznaczania 
trasy. W wyniku tego zdarzenia 
złamał sobie dwa żebra i nie 
wykonał drugiego zjazdu.  

Opracował: Przemysław Mielewczyk 

 

 

 

 

 

 

nasza ekipa zdobyła: 
• w kategorii snowboard- 1 miejsce 

• kategoria mistrzów       - 4 miejsce 

• kategoria drużynowa  - 5  miejsce 
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wyjazd na Ukrainę 

 
 

 
Bogate i piękne wnętrza w ośrodkach sanatoryjnych Truskawca 

 

Był to już kolejny dla wielu  naszych człon-

ków wyjazd na Ukrainę. Spora grupa osób 

z koła nr 3 przy Zakładzie Oświetlenia 

Drogowego w Karlinie oraz kilku kół ko-

szalińskich, wyjechała w marcu do  miej- 

scowości Truskawiec. Był to stacjonarny 

pobyt sanatoryjny z kilkoma wyjazdami do 

pobliskich atrakcyjnych miast. 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.polskieradio.pl/7/5103/Artykul/1943239,Podroz-do-Truskawca-dawnego-uzdrowiska&psig=AOvVaw2EarURU3P2Aw_7sljmK1bW&ust=1553886834699957
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiavpLUx6XhAhWPpYsKHb3DC38QjRx6BAgBEAU&url=https://www.bezkresy.pl/wycieczka/sanatorium-karpaty-truskawiec-ukraina/&psig=AOvVaw2EarURU3P2Aw_7sljmK1bW&ust=1553886834699957
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiavpLUx6XhAhWPpYsKHb3DC38QjRx6BAgBEAU&url=https://samaj.turystyka.net/Ukraina/Truskawiec_i_okolice-Truskawiec/TRUSKAWIEC_SANATORIUM_PROMENADA_DOJAZD_W%C5%81ASNY,o235,9281.html&psig=AOvVaw2EarURU3P2Aw_7sljmK1bW&ust=1553886834699957
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Jedną z ciekawszych wycieczek był 

wyjazd do pobliskiego Drohobycza 

miasta w obwodzie Lwowskim z około 80 

tysiącami mieszkańców. Miasto posiada 

szereg ciekawych zabytków. 

Charakterystyczną dla tych stron była bez 

wątpienia drewniana cerkiew z przełomu 

XV i XVI w wpisana na listę zabytków 

UNESCO. Sam Drohobycz jest ściśle 

związany ze szlakiem solnym oraz 

okolicznymi kopalniami soli. 

 

 
Drohobycz, dom Brunona Schulza w którym 

mieszkał od 1914 r. 

 
 Zwiedziliśmy także " willę Bianki” 

znajdująca sie przy przedwojennej ulicy 

Mickiewicza. Obecnie mieści się w niej 

Pałac Sztuki z obrazami malarzy 

europejskich z XVIII – XX wieku, obrazami 

hrabiów Lanckorońskich oraz 

zachowanymi freskami Schulza. Ten 

polski prozaik żydowskiego pochodzenia, 

grafik, malarz, rysownik i krytyk literacki 

urodził się w Drohobyczu. 

 

 

 
Drohobycz, cerkiew św. Jura 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krytyka_literacka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krytyka_literacka
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDh8-byaXhAhVuoYsKHRNJD0QQjRx6BAgBEAU&url=https://samaj.turystyka.net/Ukraina/Truskawiec_i_okolice-Sambor/Drohobycz_i_Truskawiec,o28,5727.html&psig=AOvVaw2EarURU3P2Aw_7sljmK1bW&ust=1553886834699957
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Wycieczka techniczna 

 

W dniu 28 marca 2019 roku odbyła się wycieczka zawodoznawcza do 
stacji elektroenergetyczne HVDC w Wierzbięcinie koło Słupska. 
Uczestnikami byli uczniowie klasy drugiej i trzeciej Technikum 
Elektrycznego Zespołu Szkół nr 9 w Koszalinie „Koszaliński 
Elektronik”. Uczniowie Ci, zarazem członkowie szkolnego koła nr 5 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich zwiedzali jedyną stację Polskich 
Sieci Elektroenergetycznych S.A., gdzie przesyłany jest kablem 
podmorskim prąd stały ze Szwecji o napięciu 450 kV. Za pomocą 
przekształtników prąd stały zamieniany jest na prąd przemienny. 
Stacja ta łączy za pomocą linii napowietrznych 400 kV elektrownie 
Szczytowo-pompową w Żarnowcu oraz stację elektroenergetyczną 
400/220/100 kV w Dunowie. Niedługo zostanie też oddana do 
użytku linia dwutorowa 400 KV ze stacji w Kierzkowo-Żydowo. Stacja 
w Wierzbięcinie połączona jest także ze elektrowniami wiatrowymi 
w okolicznych miejscowościach. Po zwiedzaniu Stacji uczestnicy 
pojechali do Ustki na Bunkry Bluchera. Po każdej prawidłowej 
odpowiedzi prowadzącego wycieczkę uczestnik dostawał magnes na 
lodówkę. Liderem okazał się kierownik wycieczki Pan Paweł 
Pietkiewicz. Za największą ilość prawidłowych odpowiedzi uzyskał 

dodatkowo Orzełka. Również uczniowie sprezentowali magnes od 
siebie z napisem „PAWEŁ, wesoły, zabawny w życiu, bardzo zaradny.”. 
Po uroczystym obiedzie wycieczka udała się do Koszalina.  
Opracował; Paweł Pietkiewicz 
 

 
Koledzy z koła nr 5 
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Żyła pierwotna połączenia 
( kolor niebieski) o długości 

podmorskiej 256 km 
z izolacją  450kV 

Żyła powrotna wykonana 
2 kablami  z izolacją 20 kV 

Obie stacje wyposażone są  
w przekształtnik tyrystorowy, który 

pracuje jako prostownik bądź 
falownik w zależności od kierunku 

przesyłu 

Linie przesyłowe wysokiego napięcia prądu stałego stosuje się tam, gdzie ze 
względu na dużą odległość nie opłaca się zastosować linii wysokiego napięcia 

prądu przemiennego (zjawisko ładowania linii, szczególnie w liniach długich i słabo 
obciążonych, straty dochodzące do 40%).Długość graniczna linii zależy od jej typu 

oraz obciążenia. Pojęcie długości granicznej nie dotyczy linii HVDC, gdyż ładowanie 
linii tego typu zachodzi tylko przy podczas zmiany napięcia.  

• Mniejsze oddziaływanie na środowisko w porównaniu do linii  
zmiennoprądowych (mniejsze pole elektryczne i magnetyczne). 

• Możliwość połączenia systemów elektroenergetycznych o różnych 
poziomach napięć  

• Możliwość przesył energii na znaczne odległości bez strat 
spowodowanych poborem mocy biernej. 

• Możliwość szybkiej zmiany kierunku płynącego prądu. 

• Przepływ mocy jest kontrolowany automatycznie, w zależności od 
warunków 

Zalety linii HVDC: 

 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-q5mb-bHhAhVOY5oKHQl5DrYQjRx6BAgBEAU&url=http://www02.abb.com/global/plabb/plabb045.nsf/bf177942f19f4a98c1257148003b7a0a/154258a8be6d2d7dc1256e3c00446cbd/$FILE/SwePol+ustanawia+nowe+standardy.pdf&psig=AOvVaw0NM_p6jnpaWx_VDURKL2nm&ust=1554310173113783
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przekszta%C5%82tnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przekszta%C5%82tnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prostownik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prostownik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Falownik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Falownik
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://wikimapia.org/1671730/pl/Stacja-przekszta%C5%82tnikowa-450-400-110kV-Swepol-HVDC-Static-Inverter-Plant&psig=AOvVaw0NM_p6jnpaWx_VDURKL2nm&ust=1554310173113783
https://joemonster.org/art/39685/HVDC_Podmorskie_kable_ogromnych_rozmiarow
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Historia Oddziału - cz.7 
Nowa kadencja (1990-1994) władz Oddziału 

rozpoczyna się w zupełnie nowych warunkach 

ekonomiczno-gospodarczych. Entuzjastycznie 

witane, za-początkowane w 1989 r. przemiany 

gospodarcze, przyniosły bardzo duże bezrobocie, 

zbliżające się do 30 %. Ta sytuacja dotknęła również 

członków SEP w regionie koszalińskim. Wiąże się z 

tym, spadek aktywności większości kół, choć 

niektóre koła utrzymują swoja aktywność na stale 

wysokim poziomie. 24.03.1990 r. w Koszalinie 

odbywa się XXV Walne Zgromadzenie Delegatów 

Oddziału Koszalińskiego. Organ ten powierza 

funkcję Prezesa Oddziału Leszkowi Czołbie. W 

latach 1991-1993 zakończyło działalność 12 kół w 

tym przy: Biurze Projektów Budownictwa 

Wiejskiego w Koszalinie, TELKOM-TELCZY w 

Czaplinku, ( zdjęcie poniżej) 

 

UNITRZE-UNITECHU w Białogardzie, 

INWESTPROJEKCIE w Koszalinie, Zakładach Techniki 

Medycznej w Koszalinie, Jednostce Wojskowej 3316 

w Świdwinie, ZPE KAZEL w Koszalinie, Posterunku 

Energetycznym w Świdwinie, Urzędzie 

Telekomunikacji w Szczecinku. Rok 1992 zaznaczył 

się rozwiązaniem Koła przy TELZASIE w Szczecinku, 

a rok 1993 rozwiązaniem Kół przy: Zakładach 

Elektronicznych ELKOM w Kołobrzegu i Biurze 

Projektów Urbanistycznych i Komunalnych w 

Koszalinie.  

W ślad za tym ubywa również członków 

indywidualnych, na koniec kadencji Oddział liczy 

356 członków. W miejsce dotychczasowego 

Ośrodka Rzeczoznawców, będącego częścią Izby 

Rzeczoznawców w Warszawie , Uchwałą Prezydium 

Zarządu Oddziału Koszalińskiego z dnia 18.06.1993 

r. powołany został przy Oddziale Ośrodek 

Rzeczoznawstwa. Dyrektorem Ośrodka został Artur 

Rajca. Mimo trudnej sytuacji społeczno-

ekonomicznej, Oddział dość szybko potrafił 

odnaleźć się w nowych realiach gospodarki 

rynkowej. Położono nacisk na propagowanie 

nowych technik i technologii. Wyrazem tego było 

zorganizowanie w okresie kadencji aż 8 konferencji 

naukowo-technicznych i seminariów tematycznie 

związanych z elektroenergetyką i telekomunikacją, 

w których brali udział (a była to w owym czasie 

nowość) przedstawiciele firm zagranicznych.  

 

Miejscem obrad i spotkań były, zarządzane przez ZE 

Koszalin, ośrodki „Arka” i „Mega” w Kołobrzegu. 

Możliwość zorganizowania dużej liczby konferencji i 

seminariów, wynikała również z dopracowania się 

przez Oddział grupy ludzi, tworzących 

wyspecjalizowany zespół (Stanisław Radzikowski, 

Jacek Zawadzki, Leszek Ratuszyński, Norbert Rabiej, 

Anna Jóźwiak.. 
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  W czterech edycjach konkursu na najlepszą pracę 

dyplomową przyznano 16 nagród pierwszego, 

drugiego i trzeciego stopnia. Komisja konkursowa 

działała pod kierownictwem Piotra Myślińskiego z 

Koła przy Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie.  

 

Kol. Piotr Myśliński  ( 3 z lewej) 

Tematyka prac nie pozostaje w tyle za rozwojem 

nowoczesnej techniki. Niektóre z nagrodzonych 

prac dyplomowych dotyczą zastosowań techniki 

cyfrowej w elektryce. Rok 1993 to rok 

jubileuszowy czterdziestolecia powstania Oddziału 

Koszalińskiego. Uroczystości odbyły się 14 maja w 

Domu Technika w Koszalinie, a następnie na 

terenie ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem w 

Rosnowie. Obchody zostały uświetnione 

wydaniem dziesięciostronicowej monografii o 

czterdziestu latach działalności Oddziału 

Koszalińskiego SEP. Autorami wydawnictwa byli 

Stanisław Cisłak i Józef Woźny. W tym samym roku 

uroczystości 25-lecia powstania obchodziła 

Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie. Koło SEP 

działające przy uczelni zorganizowało seminarium: 

„Prezentacja dorobku naukowego Koła SEP przy 

WSI”. W czasie kadencji przeprowadzono akcję 

pomocy finansowej dla sparaliżowanego, w 

wyniku wypadku, syna jednego z członków SEP w 

Oddziale. 

 

Akcja nosiła kryptonim „BARTEK” i polegała na 

zbiórce pieniędzy przeznaczonych na leczenie 

młodego człowieka, który znalazł się w bardzo 

trudnym położeniu. Zapoczątkowana przez lokalne 

Koło SEP, akcja przerodziła się w ogólnopolską, 

dając dowód pomocy i solidarności 

stowarzyszeniowej w szczególnych sytuacjach. 

Oddział SEP, dzięki poparciu Jacka Zawadzkiego, 

wynajął pomieszczenia na nową siedzibę od 

Rejonu Energetycznego w Koszalinie. 

 

Uzyskanie stałej siedziby pozwoliło na 

wyposażenie biura w niezbędny sprzęt z zestawem 

komputerowym włącznie. Można było stworzyć 

także bibliotekę video z zapisami obytych 

konferencji i spotkań. Nieprzerwanie 

przedstawiciele Oddziału Koszalińskiego pełnili, 

również i w tej kadencji, wiele funkcji w ZG SEP, 

RW NOT i innych podmiotach regionalnych. Prezes 

Zarządu Oddziału Lech Czołba był 

Przewodniczącym Rady Wojewódzkiej NOT, 

koszalińscy SEP-owcy przewodniczyli organom RW 

NOT: Komisji Nagród (Józef Leitgeber) i Komisji 

Seniorów (Zenon Przewoźny). Tadeusz Rutkowski 

był radnym Rady Miasta w Kołobrzegu Stanisław 

Radzikowski Przewodniczącym Spółki Wodno 

Ściekowej „Parsęta”. 
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  Nieprzerwanie od kilku lat Jacek Zawadzki 

wspierał swoim działaniem Komisję Nagród i 

Odznaczeń ZG SEP. Docenieniem działalności 

koszalińskich SEP-owców była decyzja Zarządu 

Głównego o powierzeniu organizacji Walnego 

Zjazdu Delegatów Oddziałowi Koszalińskiemu. W 

dniu 18.02.1994 r. odbyło się w Ośrodku 

Sanatoryjno-Wypoczynko- wym „MEGA” w 

Kołobrzegu XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów 

Oddziału Koszalińskiego SEP. Na funkcje Prezesa 

Oddziału zostaje wybrany Lech Czołba. Ulega 

rozwiązaniu Koło SEP nr 13 przy TEPRO w 

Koszalinie, które było inicjatorem powołania w 

Koszalinie Polskiego Komitetu Próżni i Techniki 

Elektronowiązkowej. 

 

 Trwa tendencja spadkowa liczby członków SEP. 

Koniec kadencji zamyka się 305 osobami 

stowarzyszonymi w Oddziale Koszalińskim. 

Aktywność wielu kół wyraźnie spadła lub wręcz 

zanikła. Oddział opiera działalność  na kołach 

głównie w energetyce zawodowej i 

telekomunikacji. Zarząd Oddziału ujął to zjawisko 

tak: „Aktywna działalność tych kół trwa dzięki 

temu, iż dyrektorzy tych jednostek są członkami 

funkcyjnymi w Zarządzie Oddziału ”. 

W połowie kadencji, w 1995 r. zawiesił swoją 

działalność Prezes Oddziału Lech Czołba, by 

powrócić do działalności na tej funkcji pod koniec 

1997 r. W czasie jego nieobecności Oddziałem 

kieruje Jacek Zawadzki. Również w tej kadencji 

nastąpiła zmiana na stanowisku Głównej 

Księgowej Oddziału. Zakończyła pracę Anna 

Jóźwiak, natomiast nową Główną Księgową 

została Grażyna Straszewska. Znacznie zmalała 

liczba kursów i szkoleń organizowanych przez 

Oddział. W kadencji odbyło się 11 szkoleń. 

Przyczyną tego było m.in. przeniesienie części 

prowadzonych szkoleń do Naczelnej Organizacji 

Technicznej. Nadal intensywnie prowadzona była 

działalność egzaminacyjna, w latach 1994-1997 

przeprowadzono 1.733 egzaminy, z których 1.705 

zakończyło się sukcesem egzaminowanych. 

Pierwszoplanowym wydarzeniem organizacyjnym, 

o ogromnym ciężarze gatunkowym, jakie 

zorganizował Oddział był niewątpliwie XXVII 

Walny Zjazd Delegatów SEP, który odbył się w 

dniach 10-11 czerwca 1994 r. w Kołobrzegu, i 

obradował w jubileuszowym roku 75-lecia 

powstania SEP. 

 

 Zjazd zakończył się pełnym sukcesem Oddziału 

Koszalińskiego i wspominany jest przez Delegatów 

jako impreza zorganizowana perfekcyjnie.  

Opracowanie -Jerzy Giszczak 
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  Koszalińskie tramwaje 

 
Koszalin, ul Zwycięstwa  ( obecnie) z placem przed  
obecnym ratuszem. Widoczny tramwaj na obecnej 

ul. Młyńskiej 

Miasta ( obecnie nasze) które jako pierw-
sze uruchomiły tramwaje elektryczne:  
Wrocław    -1893 
Elbląg, Bielsko Biała  -1895 
Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz -1896  

 
1913 r. Tramwaj przed dworcem kolejowym 

 

 
Zajezdnia tramwajowa przy obecnej ul. Morskiej- 1920r 

W Koszalinie nie było tramwajów 
konnych. Tramwaje  elektryczne 

funkcjonowały w latach 1911-1938. 

 
Mielno- centrum. Tramwaj linii Koszalin-Mielno 

 
 

21 grudnia 1911 roku uruchomio- 
no w Koszalinie pierwszą linię 

tramwajową, długości 3,3 km z 
placu przed dworcem PKP, przez 

centrum miasta,  w kierunku góry 
Chełmskiej. Na starcie przedsię- 

biorstwo posiadało siedem wozów 
silnikowych i cztery przyczepy. 
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Fragment wyceny materiałowej na rozbudowę 

zajezdni tramwajowej w Koszalinie przy 
obecnej ul Morskiej 

 

 
Fragment dokumentacji budowlanej zajezdni 

tramwajowej. 
 

 
Otwarcie linii do Rokosowa. 

 

 
Trasy linii tramwajowych w Koszalinie 

 

1 lipca 1913 otwarto drugą linię tramwajową  
z placu przed dworcem PKP ,w kierunku Miel-
na. Przez około 7 km linia funkcjonowała jako 
tramwaj wzdłuż drogi do Mścic. Przez kolejne 
5 km korzystano  z trasy dotychczasowej kolej- 
ki do Mielna. Z Mielna ponownie jako tramwaj 
na pętlę w miejscowości Unieście ( 2,5 km).W 
roku 1926 uruchomiono linię do miejscowości 
Rokosowo ( obecnie dzielnica Koszalina). Łącz-
niie  w Koszalinie istniały dwie linie tramwajo- 
we i  tzw. kolej plażowa do miejscowości 
Unieście. W roku 1928 łączna długość linii 
wynosiła 20,3 km. 
 

 
Przystanek ul. Morska 
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Autobusy stopniowo zastępują tramwaj.  

W roku 1934 uruchomiono miejską spółką 

autobusową. Autobusy początkowo ob-

sługiwały kierunek północ-południe, w 

centrum miasta. 1 lutego 1937 roku, obie 

miejskie linie tramwajowe zastąpiono li-

niami autobusowymi. Spółka posiadała 14 

autobusów  które kursowały na trzech li-

niach. Ostatecznie 30 września 1938 roku 

zakończyła działalność także Kolej Plażowa.  

 
Centrum Mielna 

 
ul. Piłsudzkiego 

 
Mielno 

 

Celowo wybrano rozstaw to-
rów 1435 mm, identyczny 
jak dla torów kolejowych. 
Powodem były potrzeby 
gazowni. Wobec jeszcze bra-
ku elektryczności w mieście, 
wymagała ona stale rosną- 
cych  dostaw węgla. Toro- 
wisko tramwajowe w założe- 
niach miało wspierać  dosta-
wy towarowe. 

Zarówno wagon jak i tzw. 
doczepa posiadała 15 
miejsc siedzących i 20 

miejsc stojących 
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Sieć trakcyjna posiadało jedną stację elektryczną 
zasilającą trakcję. Zlokalizowana ona była w są-
siedztwie zajezdni przy ul. Morskiej. Linia trakcyj-
na podwójna 2x65 mm2 mocowana była z zasady 
do ścian budynków  w mieście, za pomocą żeliw-
nych uchwytów ( zwanych także rozetami), lub na 
słupach wsporczych. Podobno do dnia dzisiejsze-
go zachowało się w Koszalinie kilkanaście rozet.   

 
 

 
Ścienne uchwyty tramwajowe  

w Koszalinie 

Sześć mijanek na trasie pierwszej linii 
tramwajowej, pozwoliło na dużą często- 
tliwość kursowania jednostek. W godzi- 
nach między 9.00 a 20.00 tramwaje jeź- 
dziły co 10 minut.  

 
Centrum Mielna 

 

 
Unieście 
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Sztuka i technika 

 

 

 

Przykłady ozdobienia 
elewacji stacji transfor-
matorowych na terenie 

Koszalina. 
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życzy 
Zarząd Oddziału 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLnf3Mvb7hAhXlxIsKHRiFC9sQjRx6BAgBEAU&url=https://pokertexas.net/wielkanocne-zyczenia/&psig=AOvVaw0RJAYW26w9-jWuq7BfpdUg&ust=1554743444785836
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oznaki wiosny 


