
W dniach 23-23.03.2014  odbyła się wizyta studyjna w Katowicach zorganizowana przez naszego 
Partnera, firmę SEMPERUM S.C.

Uczestnikami wizyty byli uczestnicy II grupy Akademii OZE.

Poniżej zamieszczamy plan wizyty :

PLAN WIZYTY STUDYJNEJ – GRUPA II

TERMIN: 22-23.03.2014

Wizyta zorganizowana w ramach projektu Akademia OZE

przez Partnera Projektu: SEMPERUM S.C.

Dzień I  ( 22.03.2014)

4.00 – wyjazd z Lublina

9.00 – przybycie do Katowic 

- zakwaterowanie w hotelu 

- śniadanie uczestników

10.00 – 15.00  

1.Zwiedzanie MEW w Żędowicach w starym budynku Młyna u Thiela

Pod względem liczby elektrowni wodnych Opolszczyzna na tle całego kraju wypada bardzo dobrze. 
Na terenie województwa opolskiego pracuje 30 elektrowni wodnych o łącznej mocy blisko 30 MW.

W ramach projektu uczestnicy zostaną zaproszeni do zwiedzania MEW w starym Młynie Thiela w 
Żędowicach.

Zarówno miejsce jak i sam budynek młyna mogą "pochwalić" się bogatą historią.
Żędowicki młyn jest w posiadaniu rodziny Thielów od roku 1864. Wówczas to pradziadek obecnego 
właściciela p. Alferda Thiel kupił młyn wraz z zabudowaniami gospodarczymi od spółki Minerwa. W 
latach 30 tych powódź zniszczyła cześć zabudowań mieszkalnych, 20 lat później pożar strawił część 
młyna, architektura całego obejścia została zachowana po dzień dzisiejszy W roku 2000 sytuacja 
gospodarcza w kraju, a co za tym idzie, nieopłacalność funkcjonowania i utrzymania młyna, sprawiły, 
że zaprzestano mielenia zboża. Jest to jedyny w okolicy młyn tego rodzaju.
Chociaż nie spełnia już swoich pierwotnych funkcji, wszystkie maszyny i urządzenia zostały 
zachowane w oryginalnym stanie. Część zabytkowa młyna dostępna jest dla zwiedzających. Na 
życzenie możliwe jest pokazowe zademonstrowanie procesu mielenia zboża.
Sytuacja gospodarcza oraz dogodne położenie nad rzeką, sprawiło, że właściciele zdecydowali się w 



roku 2000 zamontować turbinę wodną i przekwalifikować młyn na małą elektrownię wodną. Państwo
Thiel stali się tym samym jednymi z nielicznych osób i instytucji na tym terenie, wykorzystujących 
alternatywne źródła energii. Ilość odprowadzanej energii wynosi 25 kW/h.

2. Uczestnicy zapoznają się z zasadą działania czynnej instalacji solarnej w budynku użyteczności 
publicznej na Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Tworóg-Koty  oraz z instalacją solarną w budynku 
mieszkalnym, gdzie kolektory słoneczne służyć mają zapotrzebowaniu cwu dla potrzeb gospodarstwa 
domowego ( Miejscowość Koty-Pusta Kuźnica). W obecności instalatorów zapoznają się z nowinkami 
technicznymi działania instalacji solarnej oraz poznają opinie ich użytkowników.

15.00 – 16.00 – obiad dla uczestników wyjazdu studyjnego

17.00 – 20.00 -  Spotkanie  szkoleniowe w siedzibie firmy SEMPERUM S.C.

Plan spotkania:

Prezentacja dokonań firmy na terenie województwa śląskiego oraz okolicznych województw,

Prezentacja dużych przedsięwzięć  instalacyjnych z obszaru OZE w których brał udział Partner 

projektu,

Przedstawienie partnerów handlowych , 

Nawiązanie kontaktów handlowych z przedstawicielami firm z województwa śląskiego w zakresie 

odnawialnych źródeł energii.

Spotkanie poprowadzi opiekun grupy – Pan  Janusz Parkitny.

Dzień II ( 23.03.2014)

9.00 – 12.00 - Spotkanie  szkoleniowe w siedzibie firmy SEMPERUM S.C.

Plan spotkania:

Wdrożenie praktycznych umiejętności instalowania systemów solarnych.

Spotkanie poprowadzi  opiekun  - Pan Janusz Parkitny.

12.00- 16.00 – Zwiedzanie Oczyszczalni ścieków w miejscowości Tworóg – Koty  z instalacją solarną

1.Uczestnicy zapoznają się z zasadą działania czynnej instalacji solarnej w budynku użyteczności 
publicznej na Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Tworóg-Koty  oraz z instalacją solarną w budynku 
mieszkalnym, gdzie kolektory słoneczne służyć mają zapotrzebowaniu cwu dla potrzeb gospodarstwa 
domowego ( Miejscowość Koty-Pusta Kuźnica). W obecności instalatorów zapoznają się z nowinkami 
technicznymi działania instalacji solarnej oraz poznają opinie ich użytkowników.



2. Zwiedzanie farmy fotowoltaicznej w Katowicach wykonanej w budynku użyteczności publicznej 
celem odsprzedaży do sieci pod patronatem Marka Kurtyka , właściciela Firmy Wykonawczej wielu 
farm fotowoltaicznych na Śląsku oraz instalacji fotowoltaicznej w Lublińcu dla klienta indywidualnego
dla potrzeb własnych (mini instalacja PV)

16.00 – 17.00 obiad dla uczestników

17.00 – wyjazd do Lublina

Młyn u Thiela

Bardzo dziękujemy uczestnikom wyjazdu za spędzony wspólnie czas!


