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•

Nowa kadencja w uczelniach

• Z dniem 1 września 2012 r. rozpoczęły się czteroletnie kadencje nowych władz rektorskich
i dzie-kańskich w uczelniach. W Politechnice
Warszawskiej i Lubelskiej stanowiska rektorów
objęli profesorowie z wydziałów elektrycznych
bądź elektronicznych. Na wielu uczelniach,
w tym między innymi w Politechnice Warszawskiej, Rzeszowskiej, Łódzkiej, Opolskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Zachodniopomorskim
Uniwersytecie Technologicznych i Uniwersytecie
Zielonogórskim stanowiska prorektorów objęli
elektrycy. Jedynaczką wśród dziekanów jest prof.
Danuta Stryczewska z Wydziału Elektrotechniki
i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Życzymy
udanych kadencji!
• W dniu 4 września 2012 r. wiceprezes SEP Kol.
Stefan Granatowicz oraz prezes Oddziału Poznańskiego SEP Kol. Kazimierz Pawlicki złożyli
wizytę nowemu Rektorowi Politechniki Poznańskiej prof. dr. hab. inż. Tomaszowi Łodygowskiemu. Podczas spotkania został przekazany
nowemu Rektorowi adres gratulacyjny od Prezesa SEP z okazji objęcia zaszczytnych obowiązków w poznańskiej uczelni. Omówiono możliwości
obopólnie korzystnej współpracy między
Stowarzyszeniem Elektryków Polskich, w tym
Oddziałem Poznańskim SEP a Politechniką
Poznańską.

Targi

• W dniu 7 września 2012 r. w Warszawie odbyło
się inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej
10. Jubileuszowej edycji Międzynarodowych
Targów Kolejowych TRAKO 2013. Targi odbędą
się w Gdańsku (na nowych terenach wystawienniczych Międzynarodowych Targów Gdańskich
obok stadionu PGE Arena) w II połowie września
2013 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich
reprezentował na spotkaniu Rady Programowej
wiceprezes SEP Kol. Stefan Granatowicz.
• Dziś na terenach wystawienniczych ZIAD BielskoBiała rozpoczynają się XXV Jubileuszowe Międzynarodowe Targi Energetyczne ENERGETAB 2012. Po
raz pierwszy targi te trwać będą przez cztery dni do
piątku 14 września 2012 r. włącznie. Targi objęte są
patronatem honorowym Ministerstwa Gospodarki,
Prezydenta Bielsko-Biała, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Polskiego Towarzystwa Przesyłu
i Rozdziału Energii i kilku innych organizacji.
Tereny targowe otwarte są dla zwiedzających
w godzinach 9:00 – 17:00, w piątek 14 września
o dwie godziny krócej (9:00 – 15:00).
Oficjalne otwarcie targów nastąpi w hali A dziś 11
września o godz. 11:00. Na godz. 17:00 w sali

Konferencyjnej w hotelu Dębowiec – ZIAD planowane jest uroczyste ogłoszenie i wręczenie wyróżnień targowych. Przypomnijmy, że w skład komisji
konkursowej wchodzą przedstawiciele Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a jej pracom od kilku
lat przewodniczy Kol. Tomasz Kołakowski.
Podobnie jak w latach poprzednich czynne jest
stoisko SEP (hala A, stoisko nr 67) obsługiwane
wspólnie przez Oddział Bielsko-Biała SEP oraz
Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP
i Biuro Badawcze ds. Jakości SEP.
Podczas trwania tegorocznych targów Stowarzyszenie Elektryków Polskich organizuje dwie konferencje. W dniu 12 września 2012 r. w godzinach 13:00 –
17:00 w sali konferencyjnej hotelu „Dębowiec” odbędzie się seminarium „Energetyka jądrowa dla Polski”
zorganizowane wspólnie przez Centralny Ośrodek
Szkolenia i Wydawnictw SEP oraz Stowarzyszenie
Ekologów
na
rzecz
Energii
Nuklearnej.
Szczegółowy program tej konferencji można pobrać
ze strony kwartalnika internetowego „Ekoatom”
(http://www.ekoatom.com.pl/images/stories/dokumenty
/zaproszenie.pdf). Natomiast dzień później, czyli
w dniu 13 września 2012 r. w godzinach 11:00 –
14:30 także w sali konferencyjnej hotelu
„Dębowiec”odbędzie się konferencja „Nowoczesne metody eksploatacji elektroenergetycznych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych”
zorganizowana staraniem Oddziałów SEP z BielskaBiałej, Warszawy oraz Szczecina jako element
obchodów przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich roku 2012 jako Roku Michała Doliwo–
Dobrowolskiego. Przez cały czas trwania targów
przed salami konferencyjnymi w hotelu „Dębowiec” czynna będzie wystawa „Michał DoliwoDobrowolski; pionier Elektrotechniki - w 150
rocznicę urodzin”, natomiast w przewiązce pomiędzy pomiędzy hotelem „Dębowiec” a Restaracją „Kameliowy Zakątek” inna wystawa
„Srebrny jubileusz targów ENERGETAB”.
Informacje o przebiegu tegorocznej, jubileuszowej
edycji ENERGETABU będziemy zamieszczać
w kolejnych Infosepikach.
Jak co roku targi ENERGETAB są znakomitą
okazją dla spotkań członków SEP. Szereg oddziałów i kół SEP organizuje dla swych członków
wycieczki na targi. Po zakończeniu konferencji
„Nowoczesne metody eksploatacji elektroenergetycznych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych” w dniu 13 września 2012 r. w godzinach
15:30 – 18:30 Oddział Bielsko-Biała SEP
organizuje tradycyjne spotkanie koleżeńskie.
Zapraszamy na targi i do odwiedzenia stoiska SEP
(hala A. stoisko 67).
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