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DZIENNIK INTERNETOWY STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLS KICH 
 

·  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SI�  WY	 � CZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Spotkania noworoczne w Oddzia
ach SEP 
W ostatnim okresie kilka oddzia
ów SEP zorganizowa
o 
swe tradycyjne spotkania noworoczne. W dniu 5 stycznia 
2011 r. odby
o si�  spotkanie noworoczne Oddzia
u 
P
ockiego SEP, a w dwa dni pó� niej swe tradycyjne 
spotkanie noworoczne odby
 Oddzia
 Piotrkowski SEP. 
W poniedzia
ek 10 grudnia 2010 r. spotkania 
noworoczne odby
y si�  w Cz� stochowie, Gliwicach i w 
Warszawie. Poni� ej krótka relacja z niektórych z tych 
spotka� .  
· Jak ju�  wspomniano powy� ej w dniu 5 stycznia 

2011 r. w Oddziale P
ockim SEP odby
o si�  spotkanie 
�wi� teczno-noworoczne po
� czone z jubileuszem 
65-lecia Oddzia
u.  

 
Fot. 1. Uczestnicy spotkania noworocznego w Oddziale P
ockim SEP. 

Prezes Oddzia
u Kol. Bogus
aw Grzelak otworzy
 
spotkanie i powita
 licznie przyby
ych go�ci oraz 
cz
onków Oddzia
u. 

 
Fot. 2. Uczestnicy spotkania w Oddziale P
ockim SEP. 

W spotkaniu uczestniczy
a Kol. Aleksandra 
Konklewska - Cz
onek ZG SEP i Prezes Oddzia
u 
Toru� skiego SEP, która wr� czy
a wyró� nienia 
zas
u� onym dzia
aczom Oddzia
u P
ockiego SEP oraz 
okoliczno�ciowy adres od Prezesa SEP Kol. Jerzego 
Barglika. W spotkaniu udzia
 wzi� 
a tak� e Prezes 
Oddzia
u Warszawskiego SEP Kol. Mi
os
awa 
Bo� entowicz. Organizatorzy szczególnie zadbali 
o kole� e� sk�  atmosfer� , a Kol. Mariusz Pawlak 

poprzedni Prezes Oddzia
u zach� ca
 wszystkich do 
wspólnego �piewu i zabawy. 

 
Fot. 3. Uczestnicy spotkania w Oddziale P
ockim SEP.  

· W pi� tek 7 stycznia 2011 r. w sali bankietowej „Na 
skarpie” w Piotrkowie Trybunalskim odby
o si�  
spotkanie noworoczne cz
onków zarz� du oddzia
u 
z przedstawicielami w
adz samorz� dowych, 
sponsorami oddzia
u i reprezentacjami kó
. 
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: pose
 Artur 
Ostrowski, wiceprezydent Miasta Piotrków 
Trybunalski Adam Karzewnik. 

· W poniedzia
ek 10 stycznia 2011 r. w Sali B 
Warszawskiego Domu Technika odby
o si�  spotkanie 
noworoczne zorganizowane wspólnie przez Oddzia
 
Warszawski SEP im. Kazimierza Szpota� skiego oraz 
Oddzia
 Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji. 

 
Fot. 4. Uczestnicy spotkania Oddzia
ów SEP z Warszawy. 

Spotkanie otworzyli prezesi obu oddzia
ów 
Kol. kol.: Mi
os
awa Bo� entowicz i Mieczys
aw 
� urawski, witaj� c licznie przyby
ych na spotkanie 
przedstawicieli oddzia
ów i go� ci. Wiceprezes 
i skarbnik SEP Kol. Jerzy Szasta

o wr� czy
 
wyró� nienia stowarzyszeniowe, a prezes FSNT 
NOT Ewa Ma� kiewicz-Cudny notowskie. Z
o� ono 
serdeczne gratulacje jubilatom Kol. kol. 
Stanis
awowi Bolkowskiemu, Franciszkowi 
Hofmanowi i Janowi Jagodzie. 


