
INFO PIK 
Nr 202                                                            7.03.2011 r. 

DZIENNIK INTERNETOWY STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLS KICH 
 

•  

DZIENNIK INTERNETOWYUKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Śląskie Wiadomości Elektryczne 
Ukazał się nr 1/2011 Śląskich Wiadomości Elek-
trycznych, dwumiesięcznika naukowo-technicz-
nego Oddziałów SEP Województwa Śląskiego 
i Opolskiego. Redaktorem naczelnym czasopisma 
jest nieprzerwanie od ponad dziesięciu lat Kol. 
Iwo Cholewicki. W numerze 1/2011 ŚWE moŜna 
przeczytać między innymi: cztery artykuły na-
ukowo-techniczne z działów elektrotermia, elek-
trotechnika, elektroenergetyka i ochrona odgro-
mowa, informację o jubileuszach Wydziału Elek-
trotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki 
Opolskiej oraz Polskiego Towarzystwa Elektro-
techniki Teoretycznej i Stosowanej a takŜe ob-
szerne informacje o róŜnych formach działalności 
statutowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 
w tym chętnie czytane kalendaria Oddziałów SEP 
z Bielska-Białej, Częstochowy, Gliwic, Katowic 
i Opola. W środku bieŜącego numeru ŚWE znaj-
duje się 42. numer czterostronicowej wkładki 
przeznaczonej dla członków Śląskiej Okręgowej 
Izby InŜynierów Budownictwa. „Trzej Królowie 
w Elektrowni Łaziska” to tytuł relacji z tegorocz-
nego Święta Światła w Muzeum Energetyki w Ła-
ziskach Górnych zamieszczonej w dziale „Kącik 
Śląski”. Autorem Kącika jest prezes Koła SEP 
nr 1 przy PSE Południe sp. z o.o. Kol. Andrzej 
Czajkowski. Zachęcamy do lektury Kącika Ślą-
skiego i całej zawartości Śląskich! 

XIII edycja Olimpiady Wiedzy Elektrycznej 
i Elektronicznej „Euroelektra”  
JuŜ tylko dziewięć dni pozostało do dnia rozegrania 
zawodów finałowych XIII edycji Olimpiady Wiedzy 
Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” rozgrywa-
nej po raz pierwszy w trzech grupach tematycznych: 
elektrotechnika, elektronika, teleinformatyka. Przypo-
mnijmy, Ŝe zawody te rozegrane zostaną w dniu 16 
marca br. (środa) na Wydziale Elektrotechniki, Elek-
troniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Łódz-
kiej. Szerszą informację moŜna znaleźć na stronie in-
ternetowej Olimpiady pod adresem elektronicznym: 
www.euroelektra.edu.pl. Dostęp do strony interneto-
wej Olimpiady „Euroelektra” jest takŜe moŜliwy po-
przez link z głównej strony internetowej SEP. Zakoń-
czenie Olimpiady i wręczenie nagród laureatom odbę-
dzie się w dniu 15 kwietnia br. 

Krótko 
• W czwartek 3 marca br. w Kielcach dobiegła końca 

pierwsza duŜa impreza wystawiennicza o profilu 
elektrycznym i energetycznym: XIV Międzynaro-

dowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX 
2011. W targach uczestniczyło łącznie 161 wy-
stawców. Równolegle odbyły się trzy inne imprezy 
wystawiennicze: ENEX –NOWA ENERGIA, 
EKOTECH i PNEUMATICON. Szersza relacja 
z imprezy ukaŜe się w biuletynie „Spektrum”. 

• W marcu 2011 br. odbędą się jeszcze dwie inne 
imprezy targowe o profilu powiązanym z tematyką 
szeroko rozumianej elektryki. Będą to:  w dniach 
15 - 17 marca br. w Katowicach XV Targi Bezpie-
czeństwa, Higieny Pracy i Ochrony PrzeciwpoŜa-
rowej oraz w dniach 23 - 25 marca br. w Warsza-
wie XIX Mi ędzynarodowe Targi Sprzętu Oświetle-
niowego, IX Międzynarodowe Targi Sprzętu Elek-
trycznego i Systemów Zabezpieczeń, III Mi ędzyna-
rodowe Targi Czystej Energii. 

• W miniony piątek, 4 marca br. Sejm RP uchwalił 
ustawę o efektywności energetycznej. Przyjęta 
ustawa zobowiązuje firmy do pozyskiwania świa-
dectw efektywności energetycznej, tzw. białych 
certyfikatów, które będą wydawane przez prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki. Pełny tekst ustawy 
dostępny jest na stronie internetowej Sejmu RP. 

• Trwają przygotowania do XXIV Kongresu Techni-
ków Polskich, którego sesja finalna odbędzie się w 
dniach 24 - 25 maja br. w Łodzi. Radzie Ekspertów 
Ogólnopolskiego Forum Energetyki działającego w 
ramach Kongresu Techników Polskich przewodni-
czy Sekretarz Generalny SEP Kol. Andrzej Boroń. 
Od niedawna dostępna jest strona internetowa Kon-
gresu www.24ktp.pl. Zachęcamy do odwiedzenia 
strony i zapoznania się z zamieszczonymi tam in-
formacjami. 

• W miniony piątek pod przewodnictwem Kol. Tere-
sy Skowrońskiej odbyło się zebranie Prezydium 
OZW SEP. W posiedzeniu wziął udział prezes SEP 
Kol. Jerzy Barglik. 

• JuŜ po raz trzynasty, w dniu 10 marca (czwartek) 
o godz. 1100 w Sali A Domu Technika w Warsza-
wie, odbędzie się seminarium „Aktualne problemy 
funkcjonowania komisji kwalifikacyjnych w SEP” 
zorganizowane staraniem Centralnej Komisji 
Uprawnień Zawodowych i Specjalizacji InŜynie-
rów SEP. Zachęcamy do licznego udziału! 

• Przypominamy, Ŝe trwa konkurs na najaktywniej-
sze koło SEP w roku 2010. Na głównej stronie in-
ternetowej SEP w zakładce: „Regulaminy, Konkur-
sy” moŜna znaleźć regulamin konkursu. Prezesów 
kół gorąco zachęcamy do jak najliczniejszego 
udziału w konkursie. 


