Zebranie Zarządu i Wieczór Karnawałowy OZW SEP
IV zebranie Zarządu OZW SEP w kadencji 2014 – 2018 odbyło się 9 lutego 2015 roku
w siedzibie Energoprojektu – Katowice SA. W pierwszej części zebrania uczestniczyło m.in.
11 członków Zarządu OZW SEP. Zostały podjęte uchwały dot. stawek dla Komisji
Kwalifikacyjnych, regulaminów dot. spraw szkoleniowych i nadawania wyróżnień i
odznaczeń. Omówiony został projekt regulaminu funduszu stypendialnego dla uczniów szkół
średnich i studentów. Ustalony został skład Kapituły przyznawania medalu im. Zbigniewa
Białkiewicza: Jerzy Barglik, Krzysztof Białkiewicz, Stanisław Góra, Aleksy Kuźnik, Tomasz
Kołakowski.
W drugiej części uczestniczyli, poza członkami zarządu OZW, członkowie komisji rewizyjnej
i sądu koleżeńskiego, prezesi Kół OZW SEP oraz zaproszeni goście. W sumie uczestniczyło
45 osób. Zebranie zaszczycił swą obecnością prezes zarządu Energoprojektu Katowice SA
Andrzej Kowalski, który przedstawił aktualną sytuację firmy.

fot. Prezes Andrzej Kowalski przedstawia działalność „Energoprojektu”

Prezes Koła SEP nr 9 Andrzej Sznura przedstawił historię Koła, które rozpoczęło swoją
działalność w 1951r. Poinformował zebranych o działalności Koła w ostatnim okresie.
Andrzej Formowicz, który przez wiele lat ubiegłego wieku był członkiem zarządu Koła,
podzielił się wspomnieniami z tamtego okresu działalności Koła.

fot. Prezes Koła SEP Andrzej Sznura informuje o działalności Koła.

Prezes OZW Jerzy Barglik zaprezentował działalność Oddziału w okresie od ostatniego
zebrania zarządu tzn. od 11 listopada 2014 r. Przedstawił plan zebrań zarządu oraz plan
działalności na 2015 rok. Prezesowi PRO NOVUM Sp z o. o. Jerzemu Trzeszczyńskiemu
wręczył adres gratulacyjny na okoliczność wyróżnienia Spółki Złotym Laurem Umiejętności
i Kompetencji.

fot. Prezes Pro Novum Sp. z o.o. informuje o działalności spółki, od prawej: Jerzy Trzeszczyński,
Szymon Jagodzik, Piotr Wojtas, Teresa Skowrońska

Jerzy Barglik wręczył również adres gratulacyjny dla Alberta Kępki – prezesa Tauronu
Wytwarzanie SA, za wyróżnienie Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji, na ręce
Jacka Janasa z prośbą o przekazanie.

fot. Prezes Jerzy Barglik wręcza wiceprezesowi Tauron Wytwarzanie SA Jackowi Janasowi adres
gratulacyjny dla Alberta Kępki

Członek Zarządu OZW Andrzej Klaczkowski zrelacjonował ostatnie posiedzenie Centralnej
Komisji Organizacyjnej SEP, której jest członkiem. Zapraszał prezesów Kół do składania
wniosków na konkurs „Na najaktywniejsze Koło SEP”. Wnioski te należy składać w biurze
OZW SEP do końca lutego br. Nastąpiły zmiany regulamin w/w konkursu na rok 2015.
Planowany jest nowy konkursu: „Na najaktywniejszy Oddział SEP”. Pomysłodawcą tego
konkursu jest Jan Strzałka - prezes Oddziału Krakowskiego SEP.

fot. Andrzej Klaczkowski relacjonuje posiedzenie CKO SEP

Iwona Gajdowa - redaktor czasopisma „Energetyka” opisała w skrócie jaki będą wyglądały
kolejne numery czasopisma i skąd pozyskiwane są artykuły.
Prezes Jerzy Barglik poinformował o projekcie zmian dot. ustawy o Stowarzyszeniach.
Poinformował zebranych o zmianie stawek członkowskich tzn. aktualna składka to 10,
ulgowa 3 zł na miesiąc.
Dyskutowano o zorganizowaniu przez OZW SEP w maju lub czerwcu wyjazdu
zagranicznego szkoleniowo-integracyjnego. Wiceprezes Mariusz Saratowicz zaproponował
– Hiszpanię ( Katalonia z Barceloną) lub Niemcy (Bawarię).
Zebranie zakończył „Wieczór karnawałowy”. Przy akompaniamencie trzyosobowego zespołu
muzycznego bawiono się śpiewając piosenki karnawałowe. Każdy z uczestników zaopatrzony
został w śpiewnik opracowany specjalnie na tę okazję.
Jak zawsze w Energoprojekcie, (uroczystość 85-lecia OZW SEP, Wieczór Pieśni
Patriotycznych, konkurs „Bezpieczna Elektryczność” dla młodzieży szkół średnich i inne),
organizacja spotkania była perfekcyjna, za co prezesowi Andrzejowi Kowalskiemu,
prezesowi Koła SEP Andrzejowi Sznurze i pani Patrycji Krzemień należą się wielkie
podziękowania.

fot. Śpiewające Prezydium OZW SEP, od lewej: Teresa Machoń, Jacek Janas, Jerzy Barglik i Mariusz
Saratowicz

