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Konkursy SEP
• Przypominamy, Ŝe tylko do jutra, czyli do 28
kwietnia br. do godz. 1600 moŜna składać do
Biura SEP wnioski o stypendia. Stypendia te,
zgodnie z umieszczonym na głównej stronie internetowej SEP pod adresem www.sep.com.pl
regulaminem konkursu przeznaczone są dla
uczniów szkół średnich, studentów i młodych
pracowników nauki, którzy osiągnęli wyróŜniające wyniki w nauce i działalności społecznej.
Zachęcamy do jak najliczniejszego udziału
w konkursie, równocześnie prosząc uprzejmie
wnioskodawców o dotrzymanie terminu składania dokumentów.
• Wyniki konkursu na najaktywniejsze koło SEP
w roku 2010 dostępne są na głównej stronie internetowej SEP w zakładce „Aktualności”, a pełny protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
został zamieszczony na stronie internetowej dla
prezesów oddziałów i jest do wglądu przez zainteresowanych w oddziałach SEP. Przypominam,
Ŝe uroczyste, oficjalne ogłoszenie wyników,
wręczenie proporców, dyplomów i nagród pienięŜnych odbędzie się podczas centralnych obchodów Międzynarodowego Dnia Elektryki w
dniu 9 czerwca br. Miejscem uroczystego spotkania będzie sala konferencyjna Instytutu Elektrotechniki w Warszawie - Międzylesiu. Na podkreślenie i uznanie zasługuje fakt zgłoszenia do
konkursu dwóch kół przez Wojskową Akademię
Techniczną. Zapraszając na uroczystość Międzynarodowego Dnia Elektryki w imieniu Zarządu Głównego SEP i swoim własnym składam
serdeczne gratulacje wszystkim laureatom i finalistom konkursu.
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Prezes SEP Jerzy Barglik

Krótko
• Sekretarz generalny SEP Kol. Andrzej Boroń
spotkał się wczoraj w Biurze SEP z prezes Oddziału Warszawskiego SEP Kol. Miłosławą BoŜentowicz.
• W końcowej fazie przygotowań do druku jest
numer 3 - 4 miesięcznika „Spektrum”. W numerze między innymi obszerne relacje z uroczystości jubileuszowych Oddziału Toruńskiego SEP
oraz z XXX konferencji Elektroniki i Telekomunikacji Studentów i Młodych Pracowników nauki zorganizowanej przez Wojskową Akademię
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Techniczną. Numer 3-4/2011 biuletynu ukaŜe się
w pierwszych dniach maja 2011 roku.
Dziś o godz. 1300 w Biurze SEP pod przewodnictwem sekretarza generalnego SEP Kol. Andrzeja Boronia odbędzie się kolejne zebranie
Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego
Dnia Elektryki 2011.
TakŜe dziś o godz. 1700 w Sejmie RP odbędzie
się zebranie Komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów
energetyki jądrowej ora inwestycji towarzyszących, o zmianie ustawy prawo atomowe oraz o
zmianie niektórych innych ustaw. Pracom Komisji przewodniczy poseł Wojciech Saługa.
RównieŜ dziś w Radomiu odbędzie się 14. zebranie Zarządu Oddziału Radomskiego SEP.
W programie zebrania między innymi podjęcie
uchwały o przekazaniu środków na budowę Pomnika Profesorów Lwowskich na Wzgórzach
Wuleckich we Lwowie.
Jak juŜ informowaliśmy w jednym z poprzednich Infosepików, w dniu 12 kwietnia br. w Hotelu w Stalowej Woli odbyło się seminariumforum nt „Zmiany i rozwój elektroenergetyki
w Polsce Południowo-Wschodniej w aspekcie
poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju”.
Seminarium zostało zorganizowane przez Zarząd
Oddziału Tarnobrzeskiego SEP wspólnie z Radą
NOT w Tarnobrzegu z okazji XXXV-lecia Oddziału i XXIV Kongresu Techników Polskich.
W obradach wzięło udział 80 osób. Szersza relacja z seminarium autorstwa wiceprezesa Oddziału Tarnobrzeskiego SEP Kol. Mariana Bunarowskiego dostępna jest na stronie internetowej Oddziału pod adresem: http://www.septarnobrzeg.pl.
W dniu 20 kwietnia br. w Domu Technika NOT
w Gliwicach odbyło się Seminarium Oddziałowej Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych
na temat wymiarowania instalacji elektrycznych.
Temat seminarium szczegółowo omówił prof.
Henryk Markiewicz z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Wrocławskiej. Tekst liczącego 21
stron wykładu autorstwa Profesora pt. „Kryteria
wymiarowania instalacji elektrycznych” dostępny jest na stronie internetowej Oddziału Gliwickiego SEP pod adresem elektronicznym
www.sep.gliwice.pl.
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