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W tle obchodów 100-lecia Elektrowni Łaziska Koło nr 4 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy tym Zakładzie świę-
tuje 64 lata swojej działalności.

Koło zakładowe SEP przy Elektrowni Łaziska powstało 
w 1953 r. z inicjatywy kilku kolegów należących już wcześniej 
do Oddziału Zagłębia Węglowego SEP. Głównymi inicjatorami 
byli: Kazimierz Wesoły, Tadeusz Łęczycki, Władysław Kempa 
oraz Stefan Niemiec.

Przez 25 lat funkcję prezesa Koła pełnił Gustaw Grechuta 
(1981-2005), następnie Eugeniusz Białoń (2005-2014) i Barba-
ra Szendzielorz (2014 - do dziś). Zarząd Koła SEP nr 4 w roku 
jubileuszu 100-lecia Elektrowni Łaziska pracuje w składzie:
Prezes – Barbara Szendzielorz,
Sekretarz – Ewa Zdeb,
Skarbnik – Tomasz Macura,
Członek – Andrzej Dziubany,
Członek – Andrzej Hobik,
Członek – Eugeniusz Baron.

Podstawowa działalność statutowa Koła SEP realizowana 
jest poprzez: 
 krzewienie kultury technicznej, m.in. udział członków Koła 

w targach dotyczących energetyki, seminariach, konferen-
cjach, działaniach Muzeum Energetyki, 

 integrowanie środowiska i budowanie przyjacielskich 
relacji członków, m.in. organizowanie wyjazdów o cha-
rakterze technicznym, kulturalnym, turystycznym, spor-
towym. 

Równocześnie od początku, oprócz działalności sta-
tutowej, członkowie Koła byli ogromnie zaangażowani 
w  działalność rozwojową Elektrowni Łaziska szczególnie 
w zapotrzebowanie na innowacyjność i postęp zakładu, co 
skutkowało dynamicznym procesem zmian technologicz-
no-organizacyjnych, mających na celu dostosowanie się do 
zmieniających się uwarunkowań gospodarczych, politycz-
nych i technologicznych firmy aż do włączenia się w euro-
pejski system energetyczny. Koło było współorganizatorem 
konkursów wynalazczych dla pracowników. W latach naj-
większej aktywności zgłaszane było ponad 100 projektów 
rocznie.

Działalność Koła nr 4 za ostatni okres obrazują następu-
jące wydarzenia:
 organizacja wyjazdów technicznych – wyjazd na budowę 

bloku 910 MW do Elektrowni Jaworzno, zjazd do podziemi 
kopalni Bolesław Śmiały, wyjazd do browaru w Tychach, 
do firmy Wilk Elektronik w Łaziskach, do huty szkła w Orze-

Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr 4 
przy Elektrowni Łaziska

Fot. 1. Zarząd Koła SEP nr 4 w roku 100-lecia Elektrowni Łaziska

szu, do kopalni węgla brunatnego 
w Bełchatowie, do EC Bielsko-Biała, 
do kopalni doświadczalnej Barba-
ra w Mikołowie, na budowę bloku 
w  Łagiszy, do kopalni wapienia Czat-
kowice, do firmy Rafako w  Raciborzu, 
do Elektrowni Skawina, do fabryki 
wentylatorów Fawent, do firmy Elek-
trometal S.A. w  Cieszynie, do Fabryki 
Palenisk  Mechanicznych w  Mikoło-
wie, do Utexu w Rybniku, do centrum 
produkcyjnego ZRE w  Jaworznie, do 
kopalni Pniówek (zwiedzenie pierw-
szej w Polsce centralnej klimatyzacji 
w kopalni), do radiowo-telewizyjnego 
ośrodka nadawczego Wisła / Skrzycz-
ne w Szczyrku, do PEC w Tychach.
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 organizacja  zebrań z prezentacjami technicznymi; tytuły 
z ostatnich dwóch lat:
– „Budowa wytwornicy pary w Elektrowni Łaziska”,
– „Elektromobilność”,
– „Elektroenergetyka w Polsce 2015”,
– „Najnowsze wyniki prac badawczych wykonanych  

w Elektrowni Łaziska”, 
– „Nowa rozdzielnia Kopania”,
– „Ogniwa fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych”
– „Zarządzanie kosztami energii”, 
– „Zmiany w przepisach ruchu drogowego”,
– „Agregaty przenośne. Nowości w sposobie zasilania 

agregatów”.

Do szczególnie ciekawych inicjatyw i przedsięwzięć 
ostatniego okresu należą:
 współudział w organizacji II Seminarium Historycznego 

poświęconego prof. Stanisławowi Andrzejewskiemu,
 udział członków Koła w spotkaniu z potomkami pierwsze-

go dyrektora Elektrowni Waltera Amanna,
 organizacja warsztatów technicznych w Muzeum Ener-

getyki dla dzieci i wnuków członków Koła z okazji dnia 
dziecka,

 udział członków Koła w pracach na rzecz Industriady. 

Koło w Łaziskach systematycznie bierze udział w Kon-
kursach „Na najaktywniejsze koło SEP” zarówno na szczeblu 
oddziału, jak i ogólnopolskim. W latach 2006 i 2016 Koło zaj-
mowało I miejsce w kraju w grupie C (grupa kół zakładowych 
liczących ponad 61 członków), a w pozostałych – drugie.

Inną formą aktywności jest organizacja przez Koło kon-
kursów dla uczniów o  elektryce, między innymi: Konkursu 
dla uczniów szkoły przyzakładowej z okazji 90-lecia istnienia 
Elektrowni Łaziska. W roku 2017 ponownie zostanie zorganizo-
wany konkurs dla szkół, tym razem z okazji 100-lecia istnienia 
Elektrowni Łaziska.

Sprawdzoną formą aktywności jest organizacja im-
prez o charakterze kulturalnym, w tym wspólne wyjazdy do 
 NOSPR, Filharmonii Śląskiej, teatrów, Akademii Muzycznej, 
Muzeum Śląskiego, Muzeum Powstań Śląskich w Świętochło-
wicach.

Najnowszą formą działania zarządu Koła jest organizacja 
imprez sportowych: dwukrotnie zorganizowaliśmy turnieje 
bowlingowe i raz zawody kartingowe.

Bardzo ciekawą formą działalności Koła nr 4 przy Elek-
trowni Łaziska jest organizacja wyjazdów techniczno-tury-
stycznych. W ostatnich latach członkowie Koła i ich rodziny 
odwiedzili atrakcje turystyczne w Meksyku, Tajlandii, Indiach, 
Chinach, Izraelu, na Krymie, we Włoszech: w Rzymie, Neapolu, 
na Sardynii i w Toskanii oraz w Portugalii.

Niepowtarzalne i specyficzne były wyjazdy: 
 „wina w Białych Karpatach i Tokaju”, 
 do Czech „Piwnym szlakiem przez Beskid Śląsko-Mo-

rawski”, 
 „Południowe Morawy i wina Liechtensteinów”, 
 uczestnictwo w Jarmarku „Winobranie 2016” w  Zielonej 

Górze.
Organizujemy też krótkie eskapady krajowe np. do Brze-

gu i Wrocławia czy do Krakowa.

Przed Kołem nr 4 przy Elektrowni Łaziska stoją nowe wy-
zwania, które podejmują jego władze i członkowie.

Pomimo coraz trudniejszej rzeczywistości nie tracimy 
zapału oraz chęci do stawiania sobie nowych celów i zadań. 
Dzięki nim nasza działalność roztacza coraz szersze kręgi 
i wzbudza zainteresowanie wśród osób stających się nowymi 
członkami Koła, a to z kolei świadczy o tym, że nasza aktyw-
ność ma sens i jest potrzebna.

Oprac.: Zarząd Koła SEP nr 4  
przy Elektrowni Łaziska

Dane organizacyjne Koła SEP nr 4 na dzień 31 grudnia 2016 r.

Liczba członków indywidualnych

ogółem 
(2+3+4)

ze składką członkowską
inżynierowie technicy pozostali emeryci  

i renciści
studenci 

i uczniowie kobiety
pełną ulgową

210 146 64 145 65 - 64 - 27




