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•

IX edycja Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” – zawody finałowe w
Gdyni
Sekretarz Generalna SEP Jolanta Arendarska
reprezentowała władze centralne SEP podczas
zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”
odbytych w dniach 10 - 11 marca (sobota - niedziela) w Akademii Morskiej w Gdyni. To już
dziewiąta edycja tej bardzo ważnej imprezy dla
młodzieży szkół średnich o profilu elektrycznym i elektronicznym. Olimpiada jest wpisana
na listę konkursów objętych patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jej organizatorem
jest Oddział Bydgoski SEP, a na czele Komitetu
Głównego stoi niezmiennie od lat Zofia Miszewska. Do zawodów finałowych zakwalifikowało się 23 uczniów z 18 szkół średnich z
Białegostoku, Bydgoszczy, Chrzanowa, Dzierżoniowa, Gdyni, Gorzowa Wielkopolskiego,
Grudziądza, Kielc, Krakowa, Radomia, Rzeszowa, Szczecina, Świętochłowic, Warszawy,
Wronek, Wodzisławia Śląskiego i Żywca. Finaliści Olimpiady zostali wyłonieni w zawodach I
i II stopnia (eliminacje szkolne odbyły się w
dniu 10 listopada 2006 roku, a zawody okręgowe w 10 miastach wojewódzkich w dniu 6
stycznia 2007 roku). Uroczyste rozpoczęcie zawodów centralnych nastąpiło w obecności JM
Rektora Akademii Morskiej prof. Józefa Lisowskiego i Dziekana Wydziału Elektrycznego tej
Uczelni prof. Janusza Mindykowskiego. Sekretarz Generalna SEP wręczyła obu panom profesorom listy Prezesa SEP dziękujące za włączenie się do organizacji tej ważnej i pożytecznej
imprezy. A oto treść listu Prezesa SEP do JM
Rektora: Z okazji przeprowadzenia zawodów
centralnych Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” w dniach 10 i 11 marca
2007r. w siedzibie Akademii Morskiej w Gdyni
składam Szanownemu Panu Rektorowi bardzo
serdeczne podziękowania za umożliwienie zorganizowania tej cennej i ważnej dla naszego
Stowarzyszenia imprezy z udziałem młodzieży.
Stowarzyszenie Elektryków Polskich docenia rolę młodego pokolenia i aktywność w zdobywa-

niu wiedzy, w tym szczególnie z zakresu szeroko
pojętej elektryki, objętej sferą zainteresowań
naszego Stowarzyszenia. Wyrażam nadzieję, że
młodzież zachęcona udziałem w Olimpiadzie
będzie kontynuowała zainteresowania elektryką
oraz zasili w niedalekiej przyszłości szeregi naszego Stowarzyszenia. Jestem przekonany, że
zorganizowanie zawodów w Akademii Morskiej
w Gdyni i osobista opieka nad tym wydarzeniem Szanownego Pana Rektora przyczynią się
do stworzenia miłej atmosfery i wpłyną na dalszą aktywność młodych Uczestników zawodów
centralnych Olimpiady, którym przesyłam tą
drogą serdeczne życzenia owocnej rywalizacji i
zwycięstwa najlepszych!
Bezpośrednio po
uroczystości otwarcia odbył się konkurs finałowy. Uczestnicy zawodów i zaproszeni goście
skorzystali z bogatego programu imprez towarzyszących (zwiedzanie Akademii Morskiej,
spotkanie przedstawicieli Akademii Morskiej i
Komitetu Głównego Olimpiady z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi, rejs statkiem szkolnym „Horyzont II”, zwiedzenie Obserwatorium
Astronomicznego Akademii Morskiej i Akwarium Gdyńskiego, spotkanie z ludźmi morza na
Darze Młodzieży). Uroczyste ogłoszenie wyników i zakończenie IX Olimpiady Elektrycznej i
Elektronicznej „Euroelektra” odbędzie się w
piątek 30 marca 2007 roku o godz. 10:00 w Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy
przy ul. Karłowicza 20. A za rok X edycja, jubileuszowa edycja Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”.
Spotkanie ze studentami na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej
W dniu 7 marca na Wydziale Elektroniki
Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się
spotkanie studentów uczelni z przedstawicielem
firmy Siemens Polska. Spotkanie to zostało zorganizowane w efekcie współpracy pomiędzy
Stowarzyszeniem Elektryków Polskich a firmą
Siemens Polska, członkiem wspierającym SEP.
Siemens poszukuje pracowników do działu
wsparcia technicznego branży Building Technologies, którego podstawowy zakres działalności
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-2obejmuje między innymi: wprowadzanie na rynek nowych produktów i rozwiązań, opracowywanie rozwiązań technicznych dla oferowanych systemów, prowadzenie szkoleń w zakresie automatyki i systemów bezpieczeństwa w
budynkach. Zamierza oferować studentom możliwość odbywania praktyk na terenie firmy.
Licznie zgromadzeni studenci Wydzialu Elektroniki WAT wysłuchali prezentacji dyrektora
Działu Wsparcia Technicznego Siemens Polska
Henryka Buńki. W początkowej części spotkania uczestniczył prezes SEP Jerzy Barglik i Sekretarz Generalna Jolanta Arendarska. Przedtem
odbyło się spotkanie prezesa SEP z dziekanem
Wydziału Elektroniki WAT prof. Grzegorzem
Różańskim, prodziekanem ds. studenckich dr.
Stanisławem Kornatowskim, pełniącym równocześnie funkcje prezesa kola SEP przy WAT
oraz prodziekanem ds. naukowych prof. Marianem Wnukiem. W dyskusji określono ramy
współpracy pomiędzy Uczelnią a Stowarzyszeniem.
Konkurs im. Pożaryskiego na najlepszy artykuł w czasopismach i biuletynach stowarzyszeniowych
Rozpoczęła się XXXI edycja Konkursu im.
profesora Mieczysława Pożaryskiego na najlepsze artykuły opublikowane w czasopismach naukowo-technicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich w 2006 r. Stosowne ogłoszenie
pojawiło się na stronie internetowej SEP oraz
rozesłane zostało do redakcji czasopism i biuletynów SEP. Celem konkursu jest podkreślenie
potrzeby rozwijania twórczości wydawniczej
elektryków, propagowanie osiągnięć naukowych i technicznych oraz upamiętnienie działalności autorskiej i wydawniczej prof. Mieczysława Pożaryskiego - wieloletniego redaktora
naczelnego „Przeglądu Elektrotechnicznego” i
„Wiadomości Elektrotechnicznych”, autora
licznych książek i podręczników, artykułów i
referatów, pierwszego prezesa SEP. Laureatem
konkursu może zostać autor (autorzy) artykułu
z dowolnej gałęzi elektryki, elektroniki, energetyki, telekomunikacji, informatyki i dziedzin
pokrewnych wyróżniającego się wartością merytoryczną, t.j. nowością tematu, oryginalnością
ujęcia oraz jego znaczeniem dla rozwoju elektryki polskiej. Kwalifikacji artykułów do kon-
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kursu dokonują redakcje czasopism. Termin
składania wniosków mija w dniu 18 kwietnia
2007 r. Do wniosku podpisanego przez redaktora naczelnego należy dołączyć egzemplarz
czasopisma, w którym znajduje się artykuł. Na
posiedzeniu Prezydium ZG SEP w dniu 22 marca powołana zostanie Komisja Konkursowa.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu
2007 r, a wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego spotkania z okazji Międzynarodowego
Święta Elektryki w dniu 14 czerwca 2007 roku.
Seminarium Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP
W dniach 28-30 marca w Bielsku-Białej odbędzie się seminarium „Działanie automatyki
elektroenergetycznej w warunkach awaryjnych
systemu”. Seminarium będzie miało charakter
dyskusji panelowych na wybrane tematy takie
jak: celowość stosowania i sposób działania zabezpieczeń, rola i sposób działania regulatorów
napięcia jednostek wytwórczych w warunkach
awaryjnych systemu elektroenergetycznego, odciążanie awaryjne i automatyka SCO sieci rozdzielczych, koordynacja poziomów regulacji
napięcia w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, elektroenergetyczna automatyka sieci
110 kV w aglomeracjach wielkomiejskich,
aspekty prawne rozporządzeń wykonawczych w
zakresie działania EAZ sieci przesyłowych i
rozdzielczych. Bliższe informacje na stronie internetowej SEP.
Rada Prezesów SEP w Toruniu
W dniach 11-12 maja w Toruniu odbędzie IV
w kadencji zebranie Rady Prezesów. Obrady
będą odbywać się w Sali przy Galerii „A” w
APATOR S.A. w Toruniu, ul. Żółkiewskiego
21/29. W najbliższych dniach do oddziałów będą rozsyłane przez Oddział Toruński zaproszenia na Radę. Koszt wynosi 370 zł od osoby. Organizatorzy z Oddziału Toruńskiego SEP
uprzejmie proszą o nadesłanie zgłoszeń do dnia
31 marca oraz wniesienie opłat do 15 kwietnia.
Program merytoryczny posiedzenia będzie rozsyłany oddzielnie w połowie kwietnia. Uczestnicy będą zakwaterowani w Hotelu Orbis „Kosmos”. Mile widziany udział osób towarzyszących. Organizatorzy proponują ciekawy program imprez towarzyszącym zebraniu (zwie-
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-3dzanie Apatora, spektakl teatralny, zwiedzanie
zabytków Torunia). Więcej informacji o IV Radzie Prezesów wkrótce.
Zebrania, spotkania, konferencje, imprezy w
marcu 2007 roku
W dniu 2 marca w Biurze SEP odbyło się
zebranie Prezydium Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP. Obrady prowadził
Piotr Szymczak. Obecni byli: Dionizy Saniawa
(wiceprzewodniczący CKMiS ds. Szkól Wyższych), Tomasz Pieńkowski (wiceprzewodniczący ds. Studenckich), sekretarz Jerzy Kuciński, oraz zaproszeni członkowie komisji: przewodniczący zespołu ds. konkursów i olimpiad –
Marian Dubowski oraz przewodniczący i wiceprzewodniczący. zespołu ds. stypendiów – Leszek Pawlaczyk i Wojciech Kocańda. Omówiono poszczególne punkty ramowego programu
działalności SEP w kadencji 2006 – 2010 dotyczące CKMiS, dyskutowano nad projektem nowego regulaminu konkursu na najlepszą pracę
dyplomową inżynierską lub magisterską. Omówiono projekty graficzne nowego medalu SEP
im. Michała Doliwo - Dobrowolskiego. Przedstawiono
projekt
założeń
programowoorganizacyjnych IX Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka. Omówiono sprawy organizacyjne oraz plan spotkania plenarnego komisji
zaplanowanego na dzień 16 marca w Szczecinie. Program zebrania CKMiS obejmuje: spotkanie z władzami Politechniki Szczecińskiej i
Wydziału Elektrycznego Uczelni, część merytoryczną w tym między innymi: ustalenie programu Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka, aktualizację regulaminu Funduszu Stypendialnego, projekt regulaminu przyznawania Medalu
im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego.
Dziś, czyli w dniu 13 marca (wtorek) o
godz. 11:00 w budynku Starej Kotłowni Politechniki Warszawskiej odbędzie się zebranie Komitetu Energetyki Jądrowej SEP, podczas którego
mgr inż . Jerzy Bijak wygłosi odczyt pt. ”Elektrownia Żarnowiec - doświadczenie, czy tylko
wspomnienie”. Prelegent był generalnym projektantem elektrowni jądrowej w Żarnowcu,
pełnił także szereg ważnych funkcji rządowych.
W najbliższy czwartek 15 marca 2007 roku o godz. 10:45 w sali B (III piętro) Domu
Technika w Warszawie odbędzie się kolejne
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seminarium konsultacyjno-szkoleniowe dla
członków komisji kwalifikacyjnych „Aktualne
problemy funkcjonowania komisji kwalifikacyjnych w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich” organizowane przez Centralną Komisję
Uprawnień Zawodowych SEP.
Tego samego dnia w sali Urzędu Dozoru
Technicznego o godz. 15:00 odbędzie się zebranie Komitetu Organizacyjnego Światowego
Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Wkrótce
na stronie internetowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich zamieścimy zaktualizowany program Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.
W dniu 16 marca we Wrocławiu odbędzie
się zebranie Centralnej Komisji Kół i Współpracy Oddziałami.
Tego samego dnia w Szczecinie odbędzie
się zebranie: Centralnej Komisji Młodzieży i
Studentów SEP oraz Centralnej Komisji Informatyzacji. O tematyce zebrania Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów pisaliśmy już
uprzednio. Zebranie Centralnej Komisji Informatyzacji SEP odbędzie się o godz. 16:00 w siedzibie UNIZETO. Dokonana zostanie prezentacja możliwości zastosowań kart elektronicznych
między innymi jako legitymacji członkowskiej,
koncepcja bezpiecznego dostępu do baz danych SEP, spełniająca kryteria bezpieczeństwa
komunikacja zawodowa członków SEP poprzez
pocztę elektroniczną, rozwój stron internetowych. Na zakończenie członkowie Komisji
obejrzą nowoczesne centrum przetwarzania danych.
W dniach 16-18 marca w siedzibie ZIAD
Bielsko-Biała odbędzie się szkolenie w zakresie
przygotowywania programów unijnych. Koszt
650 zł. Kurs w części wykładowej da ogólną
wiedzę o strukturze wzmiankowanych funduszy. Cześć ćwiczeniowa kursu będzie poświecona opracowaniu wniosku możliwego do aplikacji w poszczególnych Oddziałach w zakresie
dofinansowania szkoleń przygotowujących do
egzaminów na uprawnienia sepowskie.
W dniu 22 marca o godz. 15:45 w Biurze SEP
w Warszawie odbędzie się II w kadencji posiedzenie Prezydium ZG SEP
W dniu 26 marca w Szczecinie odbędzie się
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów
Oddziału Szczecińskiego SEP
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-4Strony internetowe SEP
Zachęcamy do odwiedzania stron internetowych
SEP. Zachęta ta dotyczy nie tylko strony głównej
SEP www.sep.com.pl, ale także stron: Centralnego
Ośrodka Szkolenia i Wydawnictw SEP, oddziałów, kół SEP, centralnych sekcji i komitetów, redakcji czasopism stowarzyszeniowych itp. Kontynuujemy zapoczątkowaną w poprzednim Infosepiku listę adresów:
– www.sep.gliwice.pl - Oddział Gliwicki SEP,
- www.sep,krakow.pl – Oddział Krakowski SEP
- http://www.elektroenergetyka.pl/ - redakcja
„Energetyki”,
- http://www.sep26.opole.pl/ - koło SEP nr 26 przy
BOT Elektrownia Opole SA
Kolejne adresy już za tydzień.
Informacje w skrócie
• A oto kilka uzupełniających danych o jednym z
laureatów XIII edycji plebiscytu Czytelników
Przeglądu Technicznego. Jak już informowaliśmy przed tygodniem w kategorii „Młody Inżynier” wyróżniono mgr inż. Marka Chromika,
absolwenta Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, pracownika firmy handlowej z województwa lubuskiego dostarczającej urządzenia
dla energetyki. Zacytujmy fragment wypowiedzi laureata: „Wbrew powszechnym opiniom
praca handlowca jest bardziej skuteczna i wydajna, gdy jest podparta dobra wiedzą techniczną. Cenią to zwłaszcza firmy zagraniczne,
które chętnie poszukują inżynierów na stanowiska kierownicze.” Nic dodać, nic ująć!
• Prezes SEP Jerzy Barglik spotkał się w siedzibie
Politechniki Śląskiej w Katowicach z Ryszardem Andrysiakiem oraz Mariuszem Saratowiczem reprezentującymi firmę El-Plus. El_Plus
zamierza podpisać w najbliższym czasie deklarację członka wspierającego SEP.
• Prezes SEP spotkał się we wtorek 6 marca z
prezesem Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów SA w Katowicach Andrzejem Gutem. Omówiono współpracę firmy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. Następnego dnia
odbyło się spotkanie członka ZG SEP Lecha
Nowosada oraz Lecha Dziewierza z Zakładu
Inwestycyjno-Wdrożeniowego SEP celem doprecyzowania szczegółów współpracy.
• Tego samego dnia w Domu Technika w Katowicach odbyło się posiedzenie Prezydium OZW
SEP. W zebraniu wziął udział prezes SEP, który
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poinformował o decyzji ZG SEP o powierzeniu
organizacji XXXIV Zjazdu SEP w 2010 roku
Oddziałowi Zagłębia Węglowego w Katowicach
Prezes SEP i Sekretarz Generalna SEP Jolanta
Arendarska spotkali się w dniu 7 marca w Ministerstwie Gospodarki z dyrektorem Departamentu Energetyki Lechem Małeckim. Omówiono formy współpracy SEP z Ministerstwem Gospodarki.
Tego samego prezes SEP spotkał się z prezesem
PSE SA Jackiem Sochą. Jednym z tematów rozmowy było zaangażowanie PSE SA w kampanię Stowarzyszenia na rzecz bezpieczeństwa w
elektryce.
W dniu 8 marca Prezes SEP i Sekretarz Generalna spotkali się w siedzibie Ministerstwa
Transportu z wiceministrem Eugeniuszem Wróblem. Tematem rozmowy były kwestie organizacji Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Z okazji Dnia Kobiet odbyło się miłe spotkanie
Prezesa SEP z pracowniczkami Biura SEP i
COSiWu. Życzenia dla wszystkich pań – członkiń SEP były zamieszczone na oficjalnej stronie
internetowej SEP.
Prezes SEP Jerzy Barglik i przewodniczący
Centralnego Kolegium Sekcji Przemysłu Elektrotechnicznego Jerzy Słowikowski spotkali się
w czwartek 8 marca z dyrektorem Wydziału IV
Nauki Techniczne Polskiej Akademii Nauk
prof. Władysławem Włosińskim. Omówiono
formy współpracy pomiędzy SEP a Polską
Akademią Nauk.
W związku z nominacją Krzysztofa Tchórzewskiego na stanowisko Wiceministra Gospodarki
zajmującego się górnictwem i energetyką prezes
SEP przesłał mu stosowny adres gratulacyjny.
Trwają prace nad projektami ustaw: Prawo Telekomunikacyjne oraz Kompatybilność Elektromagnetyczna. SEP zgłosił uwagi do obu projektów. Dziś odbędzie się posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury poświęcone obu projektom.
Prezes SEP podjął decyzję o objęciu patronatem
Stowarzyszenia Elektryków Polskich X Lubuskich Targów Budownictwa i Energetyki GOBUD 2007, które odbędą się w dniach 25-27
maja 2007 roku w Gorzowie Wielkopolskim.
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