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DZIENNIK INTERNETOWY STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLS KICH 
 

•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Zebranie Rady Programowej Targów  
Technologii Wykorzystania Kabli  
i Przewodów w Przemyśle  
Wczoraj o godz. 1300 w Sali Klubowej Domu Techni-
ka w Katowicach odbyło się inauguracyjne zebranie 
Rady Programowej Targów „Technologii Wykorzy-
stania Kabli i Przewodów w Przemyśle EXPOCA-
BLE”. Radzie Programowej tej nowej, organizowanej 
po raz pierwszy w tym roku imprezy wystawienniczej 
przewodniczy prezes SEP Kol. Jerzy Barglik, który 
otworzył zebranie i powitał uczestników. Omówiono 
stan przygotowań do Targów zaplanowanych na 11-12 
maja br. na terenach wystawowych Expo-Silesia w So-
snowcu. Imprezą towarzyszącą pierwszemu dniu tar-
gów będzie konferencja „Zabezpieczenia dla energety-
ki przemysłowej”. Członkowie Rady Programowej za-
proponowali tematykę referatów, jakie będą prezento-
wane podczas konferencji.  
Równolegle na Expo-Silesia odbędą się III Targi 
Energetyki „Silesia Power Meeting”, którym towa-
rzyszyć będzie konferencja „Inwestycje w polski 
sektor energetyczny”. 

 
Fot. 1. Prezes SEP Kol. Jerzy Barglik (stoi) wita uczestników zebrania 
Rady Programowej.                                       fot. Barbara Adamczewska 

Jeszcze o Balach Elektryka 
• W uzupełnieniu informacji o Balu Elektryka w Bia-

łymstoku zamieszczonej w Infosepiku nr 197 z dnia 
28 lutego br. jeszcze jedno zdjęcie z tej imprezy 
prezentujące głównego organizatora Balu. 

• W minioną sobotę odbył się doroczny 39. Bal Elek-
tryka zorganizowany przez Zarząd Oddziału Ra-
domskiego SEP. Tegoroczny bal był wyjątkowym 
wydarzeniem, gdyŜ odbył się w ramach obchodów 
90-lecia Oddziału. Do tańca i „zagryzki” przygry-
wał zaprzyjaźniony z Oddziałem zespół muzyczny. 
Zabawa jak zwykle była szampańska i trwała do 
białego rana.                   Biuro Oddziału Radomskiego SEP 

 
Fot. 2. Kol. Karol Jurkowski animator i organizator Bali Elektryka w Bia-
łymstoku.                                                                       fot. Kol. Paweł Mytnik 

Fot. 3. Uczestnicy Balu Elektryka w Radomiu.  

Krótko 
• Sekretarz Generalny SEP Kol. Andrzej Boroń prze-

słał w miniony piątek do oddziałów pismo informu-
jące o sposobie postępowania w sprawie starania 
się przez oddziały o uzyskanie wpisu do ewidencji 
szkół i placówek niepublicznych na terenie obszaru 
działania danego oddziału. 

• Wiceprezes SEP Kol. Jan Strzałka będzie reprezen-
tował ZG SEP podczas zaplanowanego na dziś na 
godz. 1000 otwarcia Międzynarodowych Targów 
Energetycznych ENEX oraz otworzy konferencję 
„Renesans Energetyki Jądrowej”. 

• TakŜe dziś w Biurze SEP o godz. 1100 odbędzie się 
zebranie Centralnej Komisji Organizacyjnej SEP. 

• Wiceprezes SEP Kol. Jerzy Szastałło w środę 2 mar-
ca br. o godz. 1615 weźmie udział w zebraniu Sej-
mowej Podkomisji Energetyki poświęconej omó-
wieniu projektu ustawy o zmianie ustawy prawo 
energetyczne. Przedmiotem obrad będzie sprawa 
ustalenia zapisu artykułu nr 54 dot. okresowości 
nadawania uprawnień kwalifikacyjnych.  


