INFO

PIK

Nr 183

8.02.2011 r.
DZIENNIK INTERNETOWY STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH

•

Konkursy SEP

• Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu im. prof.
Mieczysława Pożaryskiego na najlepszy artykuł
opublikowany w prasie stowarzyszeniowej w 2010 r.
Termin nadsyłania zgłoszeń przez redakcje
czasopism stowarzyszeniowych upływa z dniem 31
marca 2011 r. Uprzejma prośba w imieniu jury
konkursowego o dotrzymanie tego terminu.
Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu
odbędzie się tym razem znacznie wcześniej niż
w roku ubiegłym, a mianowicie w ramach
uroczystości Międzynarodowego Dnia Elektryki
w dniu 8 czerwca 2011 r.
• Na głównej stronie internetowej SEP w zakładce
„konkursy, regulaminy” jest dostępna karta
zgłoszenia do konkursu na najaktywniejsze koło SEP
w 2010 r. Konkurs odbywa się w trzech grupach kół
zakładowych: A (dla kół o liczbie członków
mniejszej niż 30), B (31- 60 członków), C (powyżej
61 członków) oraz oddzielnie dla kół terenowych,
studenckich i seniorów. Do dnia 15 lutego 2011 r.
włącznie powinien być rozstrzygnięty konkurs na
szczeblu oddziałowym. Z kolei oddziały powinny
dokonać zgłoszenia najlepszych kół do konkursu na
szczeblu krajowym w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 15 marca 2011 r. Uroczystość wręczenia nagród
prezesom kół - laureatom konkursu odbędzie się
w ramach uroczystości Międzynarodowego Dnia
Elektryki w dniu 8 czerwca 2011 r. Zachęcamy do
jak najliczniejszego udziału w konkursie.

Jubileusze Oddziałów SEP

• Oddział Biała Podlaska SEP został założony decyzją
ZG SEP z dnia 2 października 1980 r. Pierwszym
prezesem Oddziału był Kol. Henryk Mleczak.
Spotkanie jubileuszowe odbyło się z pewnym
opóźnieniem, bo w minioną sobotę 5 lutego 2011 r.
Dzięki takiemu wyborowi terminu uroczyste zebranie
Zarządu Oddziału Zarządu SEP z gośćmi
i przedstawicielami
lokalnych
firm
branży
elektrycznej mogło zostać połączone z tradycyjnym
karnawałowym Balem Elektryka. Relacja ze
spotkania ukaże się w biuletynie „Spektrum”.
• W dniu 25 lutego 2011 r. w Dworze Artusa na
Starym Rynku w Toruniu odbędzie się uroczyste
spotkanie z okazji jubileuszu 90-lecia koła
Toruńskiego SEP - poprzednika obecnego Oddziału
Toruńskiego SEP. W dniu 27 lutego 1921 r.
elektrycy toruńscy uchwalili przyłączenie się do
ówczesnego
Stowarzyszenia
Elektrotechników
Polskich. Pierwszym prezesem Koła Toruńskiego
SEP został inż. Alfons Hoffmann, twórca polskiej

elektroenergetyki, późniejszy członek honorowy
i prezes SEP.
• W bieżącym roku 90 lat obchodzić będzie także
Oddział Radomski SEP noszący od niedawna imię
prof. Włodzimierza Krukowskiego. Oddział
nawiązuje do tradycji Radomskiego Koła SEP
powołanego podczas II Ogólnopolskiego Zjazdu
Elektrotechników odbywającego się w Toruniu na
przełomie października i listopada 1921 r. Zgodnie
z uchwałą ubiegłorocznego XXXV Walnego Zjazdu
Delegatów SEP w Katowicach, na wniosek Oddziału
Radomskiego SEP ustanowiony został medal im.
prof. Włodzimierza Krukowskiego – jednego
z twórców, pioniera polskiej metrologii elektrycznej.
Uroczystości jubileuszu Oddziału Radomskiego SEP
zaplanowane są na II połowę bieżącego roku.

Fot. 1. Awers i rewers medalu im. prof. Włodzimierza Krukowskiego

Krótko

• Wczoraj o godz. 1300 w siedzibie Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa w Warszawie odbyło się
spotkanie prezesa Rady Krajowej Izby z prezesami
stowarzyszeń naukowo-technicznych. Krótka
informacja na ten temat autorstwa uczestniczącego
w spotkaniu wiceprezesa SEP Kol. Jana Strzałki
ukaże się w kolejnym Infosepiku.
• Temat kierunków działalności Centralnej Komisji
Historycznej SEP w bieżącej kadencji władz
centralnych SEP był przedmiotem krótkiej rozmowy
prezesa SEP Kol. Jerzego Barglika z członkiem
honorowym SEP Kol. Jerzym Hickiewiczem, która
przeprowadzono tego samego dnia w Katowicach.
• Na stronie internetowej Oddziału Gliwickiego SEP
(http://www.sep.gliwice.pl/) można znaleźć informację
o programie cyklu Konwersatorium „Inteligentna
Energetyka” odbywających się tradycyjnie na
Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej
w każdy ostatni wtorek miesiąca. Konwersatorium
odbywa się z inicjatywy prof. Jana Popczyka.
• Sekretarz generalny SEP Kol. Andrzej Boroń
odwiedzi dziś siedzibę Biura Badawczego ds. Jakości
SEP w Lublinie.
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