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•

Konkursy
Na głównej stronie internetowej SEP zamieszczono
informację o tradycyjnych konkursach ogłaszanych
jak co roku w styczniu przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
• Już po raz 37. rozpoczyna się nabór wniosków do
Konkursu im. prof. Mieczyslawa Pożaryskiego –
I pierwszego prezesa SEP na najlepszy artykuł zamieszczony w prasie stowarzyszeniowej w 2012 r.
Termin nadsyłania przez redakcje artykułów do konkursu upływa z dniem 22 marca 2013 r. Zachęcamy do
zapoznania się z regulaminem konkursu zamieszczonym na stronie internetowej SEP i do jak najliczniejszego udziału w konkursie. Uroczyste wręczenie nagród zaplanowane jest na czerwiec 2013 r. w Krakowie. Dokładny termin wręczenia nagród zostanie
podany w terminie późniejszym. Podobnie jak w latach
2011 i 2012 głównym sponsorem tego prestiżowego
konkursu jest firma ABB Polska.
• Na głównej stronie internetowej SEP znajduje się
także informacja o kolejnej edycji konkursu na najaktywniejsze koło SEP. Konkurs ten organizowany jest
od lat 70-tych ubiegłego wieku. Obowiązujący regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej. Przypomnijmy, że koła klasyfikowane są w sześciu grupach: A (do 30 członków), B (31-60 członków)
i C (powyżej 61 członków) oraz oddzielnie, niezależnie od liczebności w grupach kół: terenowych, studenckich/uczniowskich oraz seniorów. Tradycyjnie
konkurs ten rozstrzygany jest najpierw na szczeblu oddzialu, a następnie zarządy oddziałów zgłaszają swe
najlepsze koła do konkursu na szczeblu ogólnopolskim. Termin nadsyłania zgłoszeń do Biura SEP upływa z dniem 15 marca 2013 r. Wręczanie proporców,
nagród i dyplomów nastąpi w czerwcu 2013 r. podczas
imprezy centralnej Międzynarodowego Dnia Elektryki,
której organizatorem będzie w tym roku Oddział Radomski SEP. Dokładny termin imprezy zostanie podany pod koniec stycznia 2013 r. Zachęcamy do jak najliczniejszego udziału w Konkursie!

Krótko

• Podczas spotkania noworocznego w Oddziale
Wrocławskim prezes Oddziału Kol. Krzysztof Nowicki poinformował o włączeniu się Oddziału do X konkursu wiedzy o Policji, prewencji, bezpiecznego postępowania z prądem oraz zasadami sanitarnoepidemiologicznymi. Konkurs odbył się w dniu 10
grudnia 2012 r. w Strzelinie i był adresowany do dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej. Szersza informacja o tej
cennej inicjatywie dotarła do Biura SEP w dniu

8 stycznia 2013 r. i jest dostępna w dziale „Aktualności” na głównej stronie internetowej SEP.

Fot.1 Sekretarz Oddziału Kol. Jan Rudy i prezes Oddziału Kol.
Krzysztof Nowicki wśród laureatów konkursu.

• Prezes SEP Kol. Jerzy Barglik i sekretarz generalny
SEP Kol. Andrzej Boroń spotkali się w dniu 10 stycznia 2013 r. w Biurze SEP z przedstawicielami Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji: członkiem Zarządu Fundacji oraz dyrektorem programu „Uczenie się przez całe życie” Marcinem Rolnikiem oraz z-cą dyrektora
programu „Uczenie się przez całe życie” dla programu
Leonardo da Vinci Izabelą Laskowską.

Fot. 2. Od lewej: Izabela Laskowska, Marcin Rolnik, Jerzy Barglik,
Andrzej Boroń.
fot. Ewa Materska

Omówiono możliwości współpracy SEP z Fundacją.
• Tego samego dnia o godz. 16:00 sekretarz generalny SEP Kol. Andrzej Boroń uczestniczył w Sejmie
RP w posiedzeniu Sejmowej Podkomisji ds. nowelizacji prawa energetycznego.
• Uwaga! Zmiana terminu najbliższego zebrania
Rady Prezesów SEP. Na prośbę prezesa Oddziału
Bydgoskiego Kol. Tadeusza Szczepańskiego ustalono
nowy, późniejszy termin 12. zebrania Rady Prezesów na dni 22 - 23 marca 2013 roku.
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