Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych
na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych
sierpień 2014 roku nr 3/2014
Warszawa, 5 sierpnia – prezes OZW Jerzy Barglik – członek IEEE wraz delegacją ZG SEP i
NOT wziął udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci polskich
matematyków: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego - autorów
złamania kodów, z okazji obchodów 75. rocznicy przekazania przez Polskę sojusznikom Francji oraz Wielkiej Brytanii - tajemnicy łamania kodów niemieckiej maszyny szyfrującej
Enigma. Uroczystość odbyła się przed Instytutem Matematycznym PAN.

fot. Przedstawiciele SEP i NOT przed tablicą pamiątkową

.

Warszawa, 5 sierpnia – Spotkanie prezesa OZW Jerzego Barglika z prezes FSNT NOT Ewą
Mankiewicz-Cudny. Spotkanie prezesa OZW Jerzego Barglika z prezesem SEP Piotrem
Szymczakiem i sekretarzem generalnym Andrzejem Boroniem w Biurze SEP w Warszawie
Bełchatów, 14 sierpnia – udział Jerzego Barglika, na zaproszenie prezesa zarządu PGE
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, w obchodach Dnia Energetyka zorganizowanych
w Bełchatowie, w Hali Widowiskowo-Sportowej.
Warszawa, 20 sierpnia – uczestnictwo Aleksego Kuźnika w posiedzeniu Centralnej Komisji
Odznaczeń i Wyróżnień SEP.

Katowice 20 sierpnia – spotkanie robocze prezydium OZW SEP z Prezesem
Oddziału/Krakowskiego SEP Janem Strzałką.
28 sierpnia – zmarł zasłużony senior SEP, długoletni członek zarządu OZW SEP Józef Rajtor.
Pogrzeb odbył się 30 sierpnia w Rudzie Śląskiej – Wirku. Pozostanie w naszej wdzięcznej
pamięci!
Zaprosili nas między innymi na:
68 spotkanie Forum „Energia – Efekt – Środowisko”, połączone z 19 spotkaniem Forum :
„Dobre praktyki w gospodarce odpadami”, które odbyło się 31 lipca w siedzibie NFOŚIGW
w Warszawie,
Międzynarodowe targi ELO SYS - wyjazd organizowany przez SEP do Trencina na Słowacji.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 5 września 2014 r. (Dział Naukowo-Techniczny/SEP
Foreign Relations).
VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości w Katowicach zaplanowane na
24 -26 września 2014 roku w Auli Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
Inne wydarzenia


Ukazał się w druku trzeci numer dwumiesięcznika

„Śląskie Wiadomości Elektryczne”.


Trwają intensywne przygotowania do obchodów 95-lecia OZW SEP. Trwają także
prace nad wydaniem nowego medalu wg projektu opracowanego przez artystę malarza
Zygmunt Stuchlika, wielokrotnie służącego OZW SEP swoim talentem.

Opracowany został plan seminariów szkoleniowych, na II półrocze 2014 roku
dofinansowywanych przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Powodzeniem cieszył się wakacyjny kurs przygotowawczy do egzaminów E i D z
zakresu G-1 o specjalnej formule wakacyjnej – podstawy E i D + oddzielnie ćwiczenia
pomiarowe.

Zostały przeprowadzone konsultacje z członkami komisji kwalifikacyjnych dotyczące
pierwszej wersji propozycji nowelizacji rozporządzenia MGPiPS z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegółowych zasad posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Wynik konsultacji został przesłany do Biura ZG
SEP.

