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17 lipca 2021 r. 

Członkowie Koła SEP nr 4 przy TAURON WYTWARZANIE SA Oddział Elektrownia Łaziska zorganizowali  

wspólnie ze  Stowarzyszeniem Sportowo-Kulturalnym  Elektro – IV Rodzinny Spływ Kajakowy na rzece Ruda. 

Udział  wzięło  31-osób. Spływ miał charakter zawodów na  

czas. Przed rozpoczęciem spływu odbyło się  odpowiednie 

szkolenie, po czym został wydany sprzęt kajakowy wraz z 

kamizelkami asekuracyjnymi. Uczestnicy spływu mieli do  

pokonania bardzo krętą rzekę, zawierającą wiele rozmaitych 

przeszkód m.in. w postaci powalonych drzew. Średnio 

każdemu kajakowemu teamowi zajęło to blisko dwie i pół 

godziny. Na koniec imprezy czekał gorący poczęstunek  w 

postaci gorącego żurku oraz kiełbasek z grilla. 

      Fot. Uczestnicy spływu 

21 lipca 2021 r.   

W środę 21 lipca br. członkowie OZW SEP z rodzinami, w liczbie 24 osoby, spotkali się w Muzeum Śląskim w 

Katowicach. Muzeum to mieści się w strefie kultury Miasta Katowice. 

Uczestnicy, podzieleni na dwie grupy, zwiedzali muzeum z przewodnikami tzn. odbyli „Rajzę po Muzeum 

czyli wystawy stałe w pigułce”. W trakcie spaceru obejrzeli najważniejsze dzieła ze zbiorów Muzeum 

Śląskiego - kolekcję sztuki polskiej od 1945 roku do czasów współczesnych, kolekcję sztuki nieprofesjonalnej 

i śląskiej sztuki sakralnej, a także wystawę poświęconą historii Górnego Śląska oraz jedyną w Polsce kolekcję 

scenografii teatralnej.  

22 lipca 2021 r. 

Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego X KDE. 

9 sierpnia 2021 r. 

W dniu 9 sierpnia  br. koledzy  z OZW SEP: Tadeusz 

Gadaczek, Roman Kocjan i Janek Kurek złożyli  wizytę 

urodzinową  koledze Wiesławowi Sołtysikowi i złożyli 

serdeczne  życzenia urodzinowe. Wspominano  dawne czasy 

spotkań w OZW jaki i wspólna pracę w komisjach 

kwalifikacyjnych nr G1/106  i  G2-G3/334. Wiesław Sołtysik 

był przez długie lata sekretarzem obu tych  komisji.  

fot. Od lewej: Wiesław Sołtysik, Roman Kocjan, Tadeusz 

Gadaczek, Jan Kurek 

 

 

20 – 25 sierpnia 2021 r. 

W dniach sierpniowych odbyła się wycieczka Oddziału Zagłębia Węglowego na Podlasie.  Wyjazd nastąpił 

we  wczesnych godzinach porannych prosto do Kozłówki w województwie Lubelskim, gdzie zwiedzono 

Muzeum mieszczące się w Pałacu Zamoyskich, a  w  powozowni pałacu  – Galerię Sztuki Socrealizmu. 



 
fot. Pałac Zamoyskich w Kozłówce 

W drugim dniu  odwiedzono Świętą Górę Grabarkę i  Drohiczyn. Po obiedzie złożonym ze specjałów 

podlaskich zawitano do  Narwiańskiego Parku Narodowego.  

Kolejny dzień prowadził do Białowieży, Hajnówki, Rezerwatu Pokazowego Żubrów i Kruszynian. 

 
Fot. Pod pomnikiem żubra w Hajnówce 

Atrakcje  czwartego dnia  to zwiedzanie Monastyru w Supraślu,  rejs statkiem  Szlakiem Papieskim – 

z Augustowa do miejsca  kultu religijnego w Studzienicznej. Plan zwiedzania w piątym dniu wycieczki 

obejmował  XIX-wieczną carska Twierdzę Osowiec, miasteczko Tykocin  oraz najpiękniejszy zabytek 

Białegostoku - Zespół Pałacowo – Parkowy  Branickich.Droga powrotna prowadziła przez Sandomierz, po 

którym oprowadzał przewodnik. Wycieczka zakończyła się obiadem  pożegnalnym w Sandomierzu, po czym 

powrócono do Katowic.  Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z wycieczki i miłego towarzystwa 

wycieczkowego. 

Więcej na temat wycieczki w Aktualnościach na stronie www.sep.katowice.pl . 

 

30 sierpnia 2021 

Spotkanie robocze KO  w sprawie budowy informacyjnej strony internetowej X Katowickich Dni Elektryki. 
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