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Z ŻYCIA ODDZIAŁU OPOLSKIEGO SEP     EVENTS IN THE OPOLE DIVISION OF SEP

Z doładowanymi na górskich szczytach akumulatorami udajemy się do Sinaia – 
najpopularniejszego górskiego kurortu Rumunii. Tutaj oglądamy pałace królewskie 
usytuowane w  bajkowej scenerii, „Perłę Karpat” – Zamek Peles, zbudowany w stylu 
niemieckiego renesansu oraz Pałac Pelisor.

 Następnie udajemy się do Sighishoary – największej zamieszkałej cytadeli w Eu-
ropie (wpisanej na listę UNESCO), gdzie zwiedzamy Górne Miasto, a w nim m.in. Wieżę 
Zegarową, Dom Drakuli oraz Kościół na Wzgórzu. Kolejny dzień wyprawy to spacer po 
Targu Mures i odwiedziny w kopalni soli w Turdzie. Ciekawostką jest, że sól w Turdzie 
wydobywano już w czasach rzymskich. Schodzimy pod ziemię a tu czekają nas dodat-
kowe atrakcje, jak pływanie łódką po podziemnym jeziorze czy przejażdżka na diabel-

skim młynie, który znajduje się w jed-
nej w komnat kopalni.

Ostatni dzień podróży to spa-
cer uliczkami węgierskiego Egeru. 
Jest gorąco, zatem rozglądamy się 
za fajnym miejscem na odpoczynek. 
Ochłodę znajdujemy w pobliskiej 
winnicy, gdzie degustujemy eger-
skie wina (słynne Egri Bikaver – Eger-
ska Bycza Krew pochodzi z tych re-
gionów).

Późno w nocy dojeżdżamy do 
Opola, snując po drodze plany na ko-
lejną wyprawę za rok.

Rumunia jest niewątpliwie na-
szym odkryciem. Polecamy Czytelni-
kom Śląskich Wiadomości Elektrycz-
nych wyprawę śladem gór i zamków 
Siedmiogrodu.
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 W siedzibie Koła SEP nr 26 przy Elektrowni Opole odbyło 
się szkolenie firmy Elmech – grupa ASE dotyczące jakości ener-
gii i sposobom jej poprawy. Podczas szkolenia poruszano m.in. 
tematykę wykorzystania filtrów aktywnych do poprawy jakości 
energii w układach średnich i dużych mocy, doboru filtrów ak-
tywnych oraz ich instalacji i użytkowania. Prezentowano również 
możliwości zastosowania różnego rodzaju zasilaczy i UPS-ów.

11-12 września 2018 r.
 Grupa członków Koła SEP nr 26 odwiedziła jak co roku 
Targi Energetyczne ENERGETAB w Bielsku-Białej. Te najwięk-
sze targi energetyczne cieszą się dużym zainteresowaniem 
wszystkich osób związanych z tą gałęzią przemysłu. 

Fot. 12.  Zamek  Peles Fot. 13. Winnica w Egerze
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Fot. 1. Przed stoiskiem SEP-u



Jak co roku swoje produkty wystawiało kilkaset firm z  kraju 
i zagranicy. Jak zwykle było wiele nowości, które mogą mieć 
zastosowanie podczas przygotowania prac modernizacyjnych 
w  zakładach przemysłowych, jak również można je wdrażać 
podczas bieżącej eksploatacji urządzeń energetycznych. 
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