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Konkursy SEP

• Do dnia 28 kwietnia br. (najbliższy czwartek) został
przedłużony termin składania do Biura SEP
w Warszawie wniosków o stypendia SEP dla

uczniów szkół średnich, studentów i młodych
pracowników nauki, którzy osiągnęli wyróżniające wyniki w nauce i działalności społecznej.
Bliższe informacje o tym konkursie można
znaleźć na głównej stronie internetowej SEP pod
adresem: www.sep.com.pl. Zachęcamy do jak
najliczniejszego udziału w konkursie, równocześnie prosząc uprzejmie wnioskodawców
o dotrzymanie terminu składania dokumentów
(28 kwietnia br., godz. 1600)!
• Podczas. zebrania ZG SEP w dniu 20 kwietnia
br.
zatwierdzono wyniki konkursu na
najaktywniejsze koło SEP w roku 2010. ZG SEP
nie wniósł uwag do protokołu przedstawionego
przez Komisję Konkursową obradującą w dniu
16 kwietnia br. w Katowicach.
A oto oficjalne wyniki konkursu. W grupie A
kół najmniejszych o liczbie członków do 30
osób do udziału w konkursie na szczeblu
ogólnopolskim swe koła zgłosiły oddziały SEP
z Krakowa, Nowej Huty i Wrocławia. Pierwsze
miejsce zajęły wspólnie dwa koła: nr 52 przy
Instytucie Telekomunikacji, Teleinformatyki
i Akustyki Politechniki Wrocławskiej oraz koło
SEP przy Oddziale firmy PUP Skamer Sp. z o.o.
z Oddziału Nowohuckiego SEP. W grupie B
(liczba członków od 31 – 60 osób) zgłoszono
pięć kół z Oddziałów SEP w Katowicach,
Kielcach, Opolu, Warszawie (EIT) i Wrocławiu.
Pierwsze miejsce zajęło Koło Zakładowe SEP
przy Wojskowej Akademii Technicznej.
W grupie kół C największych o liczbie członków
powyżej 61 zgłoszono siedem kół z Oddziałów
SEP w Katowicach, Krakowie (2), Łodzi,
Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu i Wrocławiu. Pierwsze miejsce zajęło koło SEP nr 1 przy
PGE Elektrownia Bełchatów SA z Oddziału
Piotrkowskiego SEP wyprzedzając nieznacznie
koło SEP nr 4 przy PKE Elektrownia Łaziska z
OZW SEP. W grupie S zrzeszającej koła
studenckie i uczniowskie zgłoszono udział
siedmiu kół z Oddziałów SEP w Szczecinie (2),
Lublinie, Łodzi (2), Wrocławiu i Warszawie
(EIT). Pierwsze miejsce zajęło koło SEP nr 4

przy Politechnice Wrocławskiej. W grupie T
składającej się w kół terenowych zgłoszono
udział sześciu kół z Oddziałów SEP w
Bydgoszczy, Katowicach, Kielcach, Piotrkowie
Trybunalskim (2) i Wroc-ławiu. Pierwsze
miejsce zajęło koło SEP nr 26 z Tomaszowa
Mazowieckiego (Oddział Piotr-kowski SEP). W
grupie E zrzeszającej seniorów i emerytów
zgłoszono udział czterech kół z oddziałów SEP z
Krakowa, Nowej Huty, Łodzi i Warszawy (EIT).
Pierwsze miejsce zajęło koło Seniorów SEP z
Nowej Huty. Uroczyste, oficjalne ogłoszenie
wyników, wrę-czenie proporców, dyplomów
i nagród pieniężnych odbędzie się podczas
centralnych obchodów Międzynarodowego Dnia
Elektryki w dniu 9 czerwca br., czyli dokładnie
w dniu 92 rocznicy powstania Stowarzyszenia
Elektryków Polskich.
Miejscem uroczystego spotkania będzie sala
konferencyjna
Instytutu
Elektrotechniki
w Warszawie - Międzylesiu. Szczegółowe
wyniki konkursu na najaktywniejsze koło SEP
będą wkrótce dostępne na głównej stronie
internetowej SEP w zakładce „Aktualności”.
Jubileusz
W dniu 20 kwietnia br. 85 lat skończył Kol. Andrzej
Keyha, długoletni kierownik Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP w Katowicach. Na zdjęciu poniżej
Szanowny Jubilat (w środku grupy, szósty od lewej)
podczas tradycyjnej imprezy kulturalnej dla członków
SEP i ich rodzin zorganizowanej przez Kol. Aleksego
Kuźnika tym razem w Muzeum Śląskim w Katowicach w dniu 2 lutego br. roku w celu zwiedzenia
wystawy malarstwa „Krajobraz Europy Chopina”.

Fot. 1. Jubilat Kol. Andrzej Keyha wśród grupy uczestników z OZW SEP,
źródło: Expresik nr 314 z dnia 14 lutego 2011 r.
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