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Zebranie Sejmowej Komisji Gospodarki
Jak już informowaliśmy w poprzednim Infosepiku
w piątek, 27 maja br. w gmachu Sejmu odbyło się
posiedzenie Sejmowej Komisji Gospodarki, na którym
rozpatrywany był projekt nowelizacji Prawa Energetycznego (tzw. ustawa przecinkowa). Było to ostatnie
posiedzenie Komisji dotyczące nowelizacji, przed
drugim czytaniem projektu ustawy w sejmie.
W obradach Komisji uczestniczyli ze strony SEP –
wiceprezes SEP Kol. Stefan Granatowicz i sekretarz
generalny SEP Kol. Andrzej Boroń. Przed
rozpoczęciem obrad, po raz kolejny posłom – członkom
komisji dostarczono proponowany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich projekt zapisu art. 54
Prawa Energetycznego, jak również uchwalony dnia
poprzedniego, jeden z wniosków XXIV Kongresu
Techników Polskich, popierający inicjatywę SEP
i SIMP w tej sprawie.
Pomimo przychylnych uwag ze strony części posłów,
uznających nasze argumenty, wszystkie zgłoszone
przez strony pozarządowe poprawki (dot. też innych
zapisów – m.in. elektrowni wiatrowych) zostały
odrzucone. Tak więc pod obrady plenarne Sejmu trafia
projekt zmiany ustawy, w którym zapis dotyczący
pięcioletniego okresu ważności świadectw kwalifikacyjnych dotyczy tylko pracowników średnich
i małych przedsiębiorstw.
Ponieważ ustawa po zatwierdzeniu przez Sejm, trafia
do senatu, będziemy się starali przekonać senatorów
RP o słuszności zasady obowiązywania okresowości
ważności świadectw kwalifikacyjnych dla wszystkich
pracowników, bez względu na miejsce zatrudnienia.
Sekretarz generalny SEP Andrzej Boroń

Seminarium „Spotkanie z Profesorem
Hoffmannem” w Grudziądzu
Dnia 26 maja br. w Zespole Szkół Technicznych
w Grudziądzu odbyła się konferencja „Spotkanie
z prof. Alfonsem Hoffmannem”, z udziałem wielu
znakomitych prelegentów oraz gości. Głównym
organizatorem imprezy był tym razem Zespół Szkół
Technicznych z jej dyrektorem Kol. Adamem Szewczukiem na czele oraz, jak przy poprzednich
wydarzeniach upamiętniających sylwetkę Profesora,
Oddział Bydgoski SEP reprezentowany przez byłego
i obecnego prezesa Oddziału Kol. Kol. Tadeusza
Domżalskiego i Tadeusza Szczepańskiego. Współorganizatorami tej bardzo udanej konferencji byli: Muzeum
ks. dr W. Łęgi w Grudziądzu, Biblioteka Miejska
w Grudziądzu oraz Oddział Toruński SEP. Część
oficjalną Konferencji rozpoczął występ grudziądzkiego
chóru męskiego „Echo”, który zaśpiewał m. in. „Hymn

Pomorza”. Kilku osobom, w tym kol. Adamowi Szewczukowi dyrektorowi Szkoły i zarazem aktywnemu
członkowi Centralnej Komisji Szkolnictwa Elektrycznego SEP, wręczono medale im. Prof. Hoffmanna.

Fot. 1. Moment wręczenia medalu im. Prof. Hoffmanna Kol. Adamowi
Szewczukowi przez Kol. Tadeusza Domżalskiego i Tadeuszza
Szczepańskiego.
fot. Aleksandra Konklewska

W ciepłym, jak zwykle, liście skierowanym do
zebranych członek honorowy SEP kol. Jacek Szpotański
wspominał o więzi łączącej prof. Hoffmanna z Jego
Ojcem – Kazimierzem Szpotańskim, zwłaszcza w okresie wojny, kiedy Profesor pod zmienionym nazwiskiem
ukrywał się w gościnnym domu państwa Szpotańskich.
Część naukową konferencji poprowadził dziekan
Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki
Gdańskiej – prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk.
W ciekawych referatach, barwnie przedstawiono
sylwetkę prof. Alfonsa Hoffmanna – wspaniałego
inżyniera, pioniera – nie tylko w energetyce,
społecznika i patrioty. Referaty wygłosili: mgr inż.
Tadeusz Domżalski – „A. Hoffmann ojciec polskiej
elektroenergetyki – działacz społeczny”, prof. dr hab.
Józef Borzyszkowski – „Jak wielką moc posiada
śpiew, życie i dzieło śpiewacze A. Hoffmanna”, prof.
dr hab. inż. Mieczysław Hering – „Czy A. Hoffmann
był wybitnym pionierem tylko polskiej elektroenergetyki”, prof. dr inż. Andrzej Nowak –
„Pionierskie aspekty działalności prof. A. Hoffmanna”,
prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski - „Działalność
prof. A. Hoffmanna w Instytucie Budownictwa
Wodnego w Gdańsku” oraz prof. dr hab. inż. Zbigniew
Szczerba – „System elektroenergetyczny – krwioobieg
nowoczesnego społeczeństwa”.
Na podstawie informacji nadesłanej przez Aleksandrę Konklewską, członka
ZG SEP

Krótko
Dziś w Biurze SEP pod przewodnictwem członka
ZG SEP Kol. Krzysztofa Kolonki odbędzie się
zebranie Centralnej Komisji Finansów i Działalności
Gospodarczej SEP.
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