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•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Informacja z Oddziału Krakowskiego SEP 
W dniach 23 – 24 marca 2012 r. w Laskowej koło  
Limanowej odbyło się seminarium pt „Zasilanie 
elektryczne wyciągów narciarskich” połączone  
z I Mistrzostwami Oddziału Krakowskiego SEP 
w narciarstwie górskim.  

 
Fot. 1. Uczestnicy zawodów narciarskich. 

A oto wyniki zawodów w poszczególnych katego-
riach. W klasyfikacji generalnej zwycięŜył Kol. Piotr 
Jelonek z Koła SEP nr 13 przy Tauron Dystrybucja 
SA Oddział w Krakowie. Najlepszą druŜyną okazała 
się ekipa reprezentująca Koło SEP nr 75 przy Poli-
technice Krakowskiej, występująca w składzie Kol. 
Kol.: Wojciech Mysiński, Tomasz Wegiel i Paweł 
Zieliński. W klasyfikacji indywidualnej kobiet I miej-
sce zajęła Kol. Agnieszka Zastawny z Koła SEP nr 7 
– pelniąca zarazem obowiązki dyrektora Ośrodka 
Rzeczoznaw-stwa SEP w Krakowie. Oddzielnie skla-
syfikowano męŜczyzn w poszczególnych grupach 
wiekowych. W klasyfikacji panów w wieku do lat 45 
I miejsce zajął zwycięzca klasyfikacji generalnej. 
Kol. Bronisław Jakubas, z Koła SEP nr 12 przy Elek-
trowni Skawina S.A., zajął pierwsze miejsce w grupie 
męŜczyzn w przedziale wieku 46 - 55 lat.  
Rozstrzygnięto takŜe klasyfikację indywidualną męŜ-
czyzn w dwóch najstarszych grupach wiekowych. 
Wśród uczestników z przedziału wiekowego 56 – 76 
lat najlepszy okazał się Kol. Jerzy śurek z Koła Senio-
rów nr 7. Kol. Władysław Baracz z tego samego koła 
okazał się najlepszy w grupie wiekowej powyŜej 76 
lat. Gratulujemy!   

Magdalena Czyhak, Biuro Oddziału Krakowskiego SEP 

Krótko 
• 30 marca 2012 r. odbyły się wybory rektora Poli-

techniki Krakowskiej. Został nim dotychczasowy 
rektor prof. Kazimierz Furtak. 
 Gratulujemy!  

• W dniu 3 kwietnia 2012 r. w sali konferencyjnej 
Biura SEP pod przewodnictwem członka honoro-
wego SEP Kol. prof. Stanisława Bolkowskiego  
odbyło się kolejne zebranie Prezydium Centralnej 
Komisji Odznaczeń i WyróŜnień SEP. 

• Tego samego dnia, prezes SEP Kol. prof. Jerzy 
Barglik spotkał się w Biurze SEP z członkiem 
honorowym SEP Kol. prof. Stanisławem Bol-
kowskim. Tematem rozmowy były między  
innymi kwestie: stanowiska Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich w sprawie prezydenckiego 
projektu ustawy o zrzeszeniach oraz sprawy 
wydawnicze czasopism SEP. 

• W dniach 3 - 4 kwietnia 2012 r. w Ministerstwie 
Gospodarki w Warszawie odbyło się pierwsze 
spotkanie konsultacyjne w sprawie rozpatrzenia 
wniosków zgłoszonych do rządowych projektów 
ustaw: prawo energetyczne i prawo o odnawial-
nych źródłach energii. W spotkaniu uczestniczy-
li Sekretarz Generalny SEP Kol. Andrzej Boroń 
oraz pani Anna Wójcikowska kierownik Działu 
Naukowo-Technicznego Biura SEP. 

• JuŜ tylko nieco ponad miesiąc pozostał do kolej-
nych Międzynarodowych Targów Energetycz-
nych Expopower 2012, które odbędą się 
w dniach 6 - 8 maja 2012 r. w Poznaniu. W cza-
sie targów czynne będzie stoisko SEP, odbędą 
się takŜe konferencje organizowane przez  
Oddział Poznański SEP. Wręczone zostaną tra-
dycyjne wyróŜnienia targowe (być moŜe takŜe 
medal prezesa SEP). W najbliŜszych dniach 
planowane jest I posiedzenie Sądu Konkurso-
wego, w skład którego wchodzą takŜe przedsta-
wiciele Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 

śyczenia wielkanocne 
Za kilka dni czeka nas miła, bardzo oczekiwana, kilku-
dniowa przerwa w codziennych obowiązkach. Święta 
Wielkanocne są głęboko zakorzenione w polskiej tra-
dycji, mają szczególny, pełen zadumy i refleksji, a za-
razem bardzo rodzinny charakter. Z tej okazji wszyst-
kim Członkom i Sympatykom Stowarzyszenia Elektry-
ków Polskich składam najlepsze Ŝyczenia: zdrowych, 
wesołych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, przeŜywa-
nych w prawdziwie rodzinnej atmosferze.  

Kolejny Infosepik 
Kolejny 418. numer Infosepika ukaŜe się w poświą-
teczny wtorek, 10 kwietnia 2012 r. Zapraszamy do 
lektury, a takŜe do współpracy przy redagowaniu 
naszego Infosepika.  


