
Ważniejsze  wydarzenia  w  działalności  
Oddziału Tarnobrzeskiego SEP w  2015 roku 

STYCZEŃ  2015
S  potkanie Noworoczne Oddziału Tarnobrzeskiego SEP  

Spotkanie Noworoczne aktywu Oddziału i  Kół SEP zrzeszonych w Oddziale  Tarnobrzeskim oraz 
emerytów – łącznie w gronie około 60 osób odbyło się  w dniu 17 stycznia w Tarnobrzegu, w Restauracji 
Kameleon.

W części oficjalnej prezes Oddziału  Jerzy Mąsior i sekretarz Oddziału Andrzej Woś poinformowali 
zgromadzonych o stanie finansów Oddziału i Kół na koniec 2014r., działalności programowej w 2014 roku i 
zamierzeniach na 2015 rok.  Wiceprezes Oddziału Marian Bunarowski  przedstawił informację o XXXVI 
Walnym  Zjeździe  Delegatów  SEP  w  Szczecinie  odbytym  w  dniach  5-8  czerwca  2014r,  II  Kongresie 
Elektryki Polskiej zorganizowanym w Warszawie w dniach 1-2 grudnia 2014r. oraz Patronie SEP na 2015 
Rok prof. Alfonsie Hoffmannie. Członek ZG SEP wiceprezes Oddziału Józefa Okładło mówiła o działalności 
ZG SEP w minionym roku. Nasz kolega Grzegorz Skowron pełniący funkcję prezesa Ogniska TKKF Siarka 
złożył podziękowanie za finansowe wspieranie przez OT SEP organizowanych spływów kajakowych.
 W części  okolicznościowej  Prezes  Oddziału  Jerzy Mąsior  w wygłoszonym toaście  noworocznym 
złożył uczestnikom spotkania a za ich pośrednictwem wszystkim członkom SEP wraz z rodzinami serdeczne 
życzenia zdrowia i pomyślności w Nowym 2015 Roku. 

W części nieoficjalnej przy poczęstunku odbyły się koleżeńskie rozmowy i dyskusje, w tym  na temat  
przyszłej działalności w naszym Oddziale i Kołach SEP. 

S  potkanie Noworoczne Koła SEP w Stalowej Woli  
Spotkanie odbyło się  w dniu 30 stycznia w restauracji Lasowianka w Stalowej Woli. Uczestników 

powitał i spotkanie prowadził członek Zarządu Koła Włodzimierz Surma. W spotkaniu wzięło udział ponad 
50 członków Koła. 

W części  oficjalnej  Kol.  Surma  przedstawił  informację  o  działalności  Koła  w minionym  roku  i 
zamierzeniach na 2015r a Kol. Bunarowski mówił o działalności i zamierzeniach Oddziału Tarnobrzeskiego 
SEP.

Po życzeniach noworocznych, w trakcie kolacji koleżeńskiej miały miejsce rozmowy i dyskusje. W 
rozmowach  przewijało  się  zainteresowanie  zaplanowaną  wycieczką  Koła  w miesiącu  czerwcu  w Pasmo 
Babiogórskie oraz przewidywaną wycieczką zagraniczną Oddziału.

LUTY  2015

Jubileusz 85-lecia urodzin Kolegi Ryszarda Hernika
W dniu  12  lutego  w  Biurze  Spólki  ENESTA  w  Stalowej  Woli  odbyło  się  spotkanie  z  Kolegą 

Ryszardem  Hernikiem  z  okazji  pięknego  Jubileuszu  85  urodzin.  W  spotkaniu  uczestniczyła  delegacja 
Oddziału w składzie Jerzy Mąsior, Marian Bunarowski, Barbara Łazowska i Tadeusz Osetek, cały Zarząd 
Koła SEP w Stalowej Woli i Prezes Zarządu Spółki ENESTA Tomasz Strusiński – członek SEP. Jubilatowi 
złożono życzenia oraz wręczono okolicznościowe upominki.  Atmosfera spotkania była bardzo sympatyczna, 
przeważały wspomnienia o działalności SEP-owskiej i zawodowej w obszarze złożonej i trudnej energetyki 
dawnej Huty Stalowa Wola. 

Jubilat urodził się  11 lutego 1930r. w Skierniewicach. Ukończył Politechnikę Warszawską i Politechnikę  
Lubelską. Przez wiele lat był głównym automatykiem a następnie dyrektorem Zakładu Energetycznego w  
Hucie  Stalowa Wola.  Specjalizację  w dziedzinie  elektrotermii  uwieńczył  uzyskaniem doktoratu  w 1985r.  
Od 31 grudnia 1954r. a więc ponad 60 lat jest członkiem SEP, należy do Koła SEP w Stalowej Woli. Przez  
okres wielu kadencji pełnił funkcję członków władz Koła i Oddziału SEP, był również członkiem Zarządu  
Głównego SEP. Za swoją działalność w SEP i NOT otrzymał wiele odznaczeń, wyróżnień i godności, w tym  
w 1994r. godność Zasłużonego Seniora SEP. Obecnie jest na emeryturze i nadal zachowuje aktywność w  
SEP i NOT.



Posiedzenie  programowe Zarządu Oddziału
Odbyło się w dniu 19 lutego, a jego porządek obejmował:

1. Przyjęcie sprawozdania finansowego Oddziału za 2014r.
2. Przyjęcie planu finansowego Oddziału na 2015r. i zasad finansowania działalności programowej. 
3. Przyjęcie planu pracy Oddziału na 2015r. Ważniejsze pozycje tego planu to między innymi:
• w miesiącu kwietniu – seminarium techniczne  „Jakość energii  elektrycznej  i jej  wpływ na pracę  

urządzeń elektrycznych” organizowane przez Koło w Stalowej Woli,  
• w miesiącu czerwcu – wycieczka turystyczno-techniczna Oddziału do Rumunii i Bułgarii,
• w miesiącu czerwcu – wycieczka turystyczno-techniczna Koła w Stalowej Woli do Zawoi,
• w miesiącu październiku – spotkanie oddziałowe z okazji Dnia Energetyka
• kontynuowanie współpracy ze szkołami o profilu elektrycznym.

S  eminarium szkoleniowe w Tarnobrzegu  
Seminarium  szkoleniowe  „Organizacja  prac  oraz  bezpieczna  eksploatacja  urządzeń  

elektroenergetycznych  w  zakładach  przemysłowych  ”  odbyło  się  26  lutego  w  restauracji  ANSER  w 
Tarnobrzegu. Zorganizowane zostało przez OT SEP i Koło SEP Siarkopol. W szkoleniu wzięło udział blisko 
60 osób reprezentujących:

• firmy z Tarnobrzega – Zakłady Chemiczne „Siarkopol”, Zakłady Mechaniczne „Siarkopol”, KiZPS 
„Siarkopol”, Urząd Miasta Tarnobrzega, Tarnobrzeskie Wodociągi,

• firmy ze Stalowej Woli – Spółka Energetyczna ENESTA, Huta Stalowa Wola oraz Liugong Dressta 
Machinery.
Referaty  szkoleniowe  wygłosili  Marek  Rodenko  i  Michał  Kamiński zajmujący  się  na  co  dzień 

tematyką  BHP  przy  urządzeniach  elektroenergetycznych  oraz  przeciwpożarową  i  przeciwwybuchową  w 
energetyce.  W  czasie  przerw  uczestnicy  podczas  kuluarowych  rozmów  mogli  wymienić  swoje  własne 
doświadczenia, spostrzeżenia i uwagi związane z tematyką szkolenia.

W uzupełnieniu programu szkolenia oferty techniczno-handlowe zaprezentowali przedstawiciele firm 
zajmujących  się  kompleksową  realizacją  zadań  w  branży  elektrycznej  i  teletechnicznej  w  obiektach 
przemysłowych  m.in.  produkcją  rozdzielni  SN  –  REVICO  SA  i  produkcją  gotowych  systemów  tras 
kablowych – EL-PUK SP. z o.o., 

Seminarium prowadził prezes Koła SEP Siarkopol Robert Kuśmierek.

MARZEC  2015

Przygotowania do seminarium technicznego w Stalowej Woli
• Prace  komitetu  organizacyjnego  w składzie:  Marian  Bunarowski,  Krzysztof  Otto,  Wiktor  Popiel, 

Barbara Łazowska, Paweł Bunarowski.
• Uściślenie  tematu,  celów,  daty  i  miejsca,  programu,  grup  uczestników  i  warunków uczestnictwa 

(„Jakość energii elektrycznej i jej wpływ na pracę urządzeń elektrycznych”, Hotel Hutnik w Stalowej  
Woli, 16 kwietnia 2015r.).

• Uzgadnianie referatów i wystąpień. 
• Przeprowadzanie  rozmów  z  potencjalnymi  uczestnikami,  przygotowanie  i  rozesłanie  zaproszeń, 

rezerwacja lokalu.

KWIECIEŃ  2015
S  eminarium techniczne w Stalowej Woli  

Seminarium techniczne  „Jakość energii elektrycznej i jej wpływ na pracę urządzeń elektrycznych”  
odbyło się w dniu 16 kwietnia w Hotelu Hutnik w Stalowej Woli. Zostało zorganizowane przez Oddział SEP 
w Tarnobrzegu oraz Koło SEP w Stalowej Woli. Wzięło w nim udział 65 osób reprezentujących:

• producentów energii  elektrycznej:  GDF SUEZ Energia Polska SA Połaniec,  Tauron Wytwarzanie 
SA-Oddział  Elektrownia  Stalowa  Wola,  Elektrociepłownia  Stalowa  Wola  SA,  Polenergia 
Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp z o.o.



• przedsiębiorstwa  energetyczne  zajmujące  się  dystrybucją  energii:  PGE  Dystrybucja  SA  Oddział 
Rzeszów, ENESTA Sp z o.o. w Stalowej Woli 

• przemysłowych i komunalnych odbiorców energii z obszaru Stalowej Woli, Tarnobrzega, Rzeszowa, 
Leżajska, Sandomierza,

• wiodące  krajowe firmy specjalistyczne  oferujące  nowoczesne  urządzenia,  instalacje  i  systemy do 
pomiarów,  monitorowania  i  poprawy jakości  energii  elektrycznej:  ALSTOM POWER Sp.  z  o.o. 
Katowice,  MIKRONIKA Poznań,  LANDIS + GYR Warszawa,  OLMEX SA Barczewo oraz  PiA-ZAP Sp. z 
o.o. Puławy.

Celem seminarium było dostarczenie uczestnikom aktualnej i użytecznej wiedzy n/t zagadnień jakości 
energii elektrycznej w procesie jej wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, przetwarzania i konsumpcji.

W  pierwszej  części  seminarium  obszerny  referat   wprowadzający,  wyprofilowany  pod  potrzeby 
programu seminarium wygłosił prof. Zbigniew Hanzelka z AGH Kraków. 

Na  część  drugą  złożyły  się  wystąpienia  uzupełniające  przedstawicieli  w/w  elektrowni  i 
przedsiębiorstw dystrybucyjnych: Antoniego Salija z GDF Suez Energia Polska SA Połaniec, Stanisława Ciska z 
Tauron  Wytwarzanie  SA-Oddział  Elektrownia  Stalowa  Wola,  Tomasza  Pietruszki  z  Elektrociepłowni 
Stalowa Wola SA, Stanisława Serwatki z PGE Dystrybucja SA O/Rzeszów oraz Krzysztofa Otto i Michała 
Parucha z ENESTA Sp z o.o. Stalowa Wola.

Interesującym  i  wartościowym  uzupełnieniem  programu  były  w  części  trzeciej  prezentacje  ofert 
techniczno-handlowych  związanych  z  tematyką  seminarium  w  wykonaniu  przedstawicieli  firm 
specjalistycznych  współpracujących  od  wielu  lat  z  zakładami  przemysłowymi,  komunalnymi  i 
przedsiębiorstwami energetycznymi w Polsce Południowo-Wschodniej.  

Seminarium prowadził wiceprezes OT SEP Marian Bunarowski.

Wycieczka Oddziału do Warszawy
Wycieczka  do  Warszawy  z  noclegami  w  Hotelu  Aramis  zorganizowana  przez  Zarząd  Oddziału 

Tarnobrzeskiego SEP odbyła się w dniach 24-26 kwietnia. Wzięło w niej udział 45 osób ze wszystkich kół 
SEP w Oddziale.

Program obejmował zwiedzanie wielu interesujących obiektów i miejsc naszej Stolicy. Najważniejsze 
z nich to:   Muzeum Powstania Warszawskiego, Grób Nieznanego Żołnierza,  niedawno otwarte Muzeum 
Historii  Żydów Polskich POLIN, Muzeum Wojska Polskiego, Zamek Królewski,  Pałac Króla Jana III w 
Wilanowie.  Odbyliśmy spacer po ogrodach Łazienek Królewskich i  po Trakcie Królewskim z szeregiem 
zabytkowych budowli oraz po Ogrodzie Saskim. Zobaczyliśmy Teatr Wielki, Belweder, zmianę warty przed 
Pałacem Prezydenckim, ważniejsze pomniki wielkich Polaków.  

Osoby chętne obejrzały ciekawy spektakl Polityka w Teatrze 6 Piętro w Pałacu Kultury i Nauki. 

MAJ  2015

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i przedstawicieli Kół SEP
Wyjazd miał miejsce w dniach 29 do 31 maja, z noclegami w Krasnobrodzie w Ośrodku Energetyk. 

W dniu 30 maja odbyło się robocze posiedzenie Zarządu Oddziału poszerzone o członków KR.   Ważniejsze 
pozycje porządku obrad to:

• wykonanie budżetu Oddziału za I kwartał 2015r,
• organizacja  przeniesienia  Biura Oddziału z likwidowanego Klubu Technika  TAPIMA do nowego 

lokalu przy ul.Targowej 4a,
• rozpatrzenie wniosku TKKF o dofinansowanie spływu kajakowego na rzece Tanew,
• referat  okolicznościowy  Rys  historyczny  Dnia  Energetyka  oraz  Rok  2015  rokiem  prof.  Alfonsa  

Hoffmanna w SEP  - Kol. Ryszard Bakowski
• informacja prezesa Antoniego Wrotniaka – gościa Zarządu naszego Oddziału o historii i działalności 

Oddziału SEP w Zamościu.
W ramach imprez towarzyszących uczestnicy wyjazdu – członkowie ZO, KR, przedstawiciele Kół 

(łącznie  32 osoby)  zwiedzili  Zamość,  Zwierzyniec,  Krasnobród, Szczebrzeszyn,  Górecko Kościelne  oraz 
miejsca pamięci  narodowej i  ciekawe miejsca w rezerwatach i  parkach krajobrazowych Roztocza w tym 
Czartowe Pole, gdzie nad rzeką Sopot istnieją ruiny starej hamerni (kuźni) i papierni z napędami wodnymi. 



CZERWIEC  2015

Wycieczka turystyczno-techniczna Oddziału do Rumunii i Bułgarii     
Wycieczka  zorganizowana  przez  Zarząd  Oddziału  Tarnobrzeskiego  SEP  do  Rumunii  i  Bułgarii 

odbyła się w dniach 5 – 13 czerwca. W wycieczce uczestniczyło 46 osób z wszystkich Kół SEP zrzeszonych 
w Oddziale.

Program  wycieczki  był  atrakcyjny  i  wartościowy.  W  Rumunii  w  czasie  trzech  dni  obejmował 
zwiedzanie najważniejszych zabytków pięknych i dobrze zachowanych starówek: Oradei, Cluj-Napoca, Alba 
Julii,  Sibiu,  Sigishoary,  Braszov  oraz  zamku  Pelesz  w  Sinai  i  kopalni  soli  Salina  Turda.   W Bułgarii 
pięciodniowy  pobyt  w  pensjonacie  Kavkaz  w  Słonecznym  Brzegu  miał  charakter  wypoczynkowy  z 
lokalnymi  wycieczkami  do Nesebaru,  Sozopola i  Burgas.  Atrakcyjnym urozmaiceniem był  rejs  po rzece 
Ropotamo  oraz  udział  w  regionalnym  wieczorze  bułgarskim.  Z  dużym  zainteresowaniem  spotkała  się 
jednodniowa wycieczka do Stambułu. W drodze powrotnej zwiedziliśmy też największy w Bułgarii meczet 
w Szumen. 

„Zadanym”  dla  wycieczki  tematem  technicznym  była  energetyka  w  zwiedzanych  krajach. 
Wygłoszony przez Kol. Marian Bunarowskiego referat, spotykane na trasie przejazdu obiekty energetyczne i 
dyskusja utwierdziły nas w opinii, że Rumunia posiada dosyć nowoczesną i „mocną” energetykę jądrową 
oraz cieplną,  natomiast Bułgaria w tych obszarach jest przestarzała.  Oba kraje w zakresie OZE nie mają 
znaczących osiągnięć.

Spotkanie Koła Siarkopol i Koła Grodzkiego z okazji Dnia Elektryka
Spotkanie z okazji Dnia Elektryka zorganizowane przez Koła SEP Siarkopol i Grodzkie odbyło się 

12 czerwca na przystani TKKF w Tarnobrzegu. Wzięło w nim udział 18 osób. 
W trakcie spotkania prezes Koła Grodzkiego Ryszard Bakowski wygłosił ciekawy referat związany z 

historią obchodów Dnia Elektryka i Energetyka oraz przybliżył postać prof. Alfonsa Hoffmanna – Patrona 
SEP 2015 Roku. Część towarzyska miała formę spotkania przy grillu. Starsi członkowie Koła wspominali 
historię i odległe już lata pracy w Tarnobrzeskim Kombinacie Siarkowym.

Wycieczka Koła SEP w Stalowej Woli
Wycieczka  odbyła  się  w  dniach  19-21  czerwca  w  Beskid  Żywiecki,  z  noclegami  w  Zawoi  w 

Pensjonacie Harnaś. Była to kolejna, 18 wycieczka Koła w cyklu „Poznajemy góry polskie”. W wycieczce 
wzięło udział  45 osób – z Koła w Stalowej Woli oraz grupka Koleżanek i  Kolegów z Kół w Połańcu i  
Tarnobrzegu. 

Program pierwszego  dnia  wycieczki  obejmował  wędrówkę  Pasmem Jałowieckim położonym  nad 
Zawoją. Drugi dzień to wędrówka z Przełęczy Krowiarki na Babią Górę z zejściem przez Przełęcz Brona do 
Schroniska na Markowych Szczawinach i stąd do pensjonatu. Tego dnia w godzinach wieczornych odbyło 
się spotkanie integracyjne przy ognisku i grillu. W ostatnim dniu wycieczki odbyła się wędrówka szlakiem 
przez Pasmo Policy z Krowiarek do Sidziny, z odpoczynkiem w schronisku na Hali Krupowej. 

Tematem technicznym wycieczki  była  gospodarka i  energetyka  wodna w Beskidzie  Żywieckim i 
Makowskim. Referat na temat zbiorników wodnych i ich wykorzystania na rzekach Sole, Skawie i Rabie 
zaprezentowany przez Kol. Mariana Bunarowskiego stanowił wstęp do rozmów i dyskusji. 

W ramach czasu wolnego w podgrupach zwiedzaliśmy interesujące miejsca i zabytki w Zawoi.

LIPIEC  I SIERPIEŃ 2015
Organizacja nowej siedziby Biura OT SEP 

W związku z likwidacją Klubu Technika TAPIMA przy ul.1-go Maja 8 została rozwiązana umowa 
dzierżawy znajdującego się w nim lokalu Biura Oddziału SEP w Tarnobrzegu. Na nowe Biuro wybrano 
pomieszczenia  o  powierzchni  52  m2 przy ulicy  Targowej  4a  I-piętro.  Prace  organizacyjno-techniczne 
związane z przeniesieniem, doposażeniem i uruchomieniem działalności nowego Biura zostały wykonane w 
miesiącu lipcu i sierpniu.



WRZESIEŃ  2015
Wręczenie nagród Oddziału najlepszym absolwentom szkół elektrycznych

Wykonując uchwałę Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału z dnia 21 lutego 2014r. Oddział 
podjął  współpracę  ze  szkołami  technicznymi  o  profilu  elektrycznym.  W  IV  kwartale  2014r.  Oddział 
wystosował  pisemne deklaracje  do szkół elektrycznych  w Tarnobrzegu,  Nisku i  Połańcu o ustanowieniu 
nagrody dla najlepszych absolwentów w zakresie przedmiotów zawodowych i zadania praktycznego w roku 
szkolnym 2014/2015. Po upływie roku szkolnego 2014/2015 szkoły wyznaczyły uczniów-absolwentów do 
nagrody. Nagrody zostały wręczone przez przedstawicieli Oddziału w szkołach w Tarnobrzegu i Połańcu w 
dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016 a w szkole w Nisku na uroczystości z okazji  Dnia Edukacji 
Narodowej. Ponieważ inicjatywa Oddziału spotkała się z dużym pozytywnym zainteresowaniem uczniów i 
dyrekcji szkół akcja będzie kontynuowana w następnym roku szkolnym.

Wycieczka Koła SEP przy ESW do Przemyśla
Wycieczka turystyczno-techniczna z noclegiem w Bolestraszycach k/Przemyśla odbyła się w dniach 

25 do 27 września i wzięło w niej udział ok. 20 osób. Trasa wycieczki prowadziła ze Stalowej Woli przez 
Nową Sarzynę, Przemyśl, Uherce Mineralne, Sanok.

W pierwszym dniu grupa zwiedziła Elektrociepłownię w Nowej Sarzynie, z dwoma blokami gazowo-
parowymi  o  mocy  130MW.  Drugi  dzień  obejmował  zwiedzanie  stacji  elektroenergetycznej  110/15kV 
Głęboka na obrzeżach Przemyśla.  Jest to nowoczesna stacja wnętrzowa wykonana w technologii  GIS, w 
układzie H5, medium izolacyjne stanowi gaz SF6. Następnie zwiedzano interesujące i dobrze zachowane 
zabytki w Przemyślu oraz jeden z fortów obronnych dawnej Twierdzy Przemyśl. Wieczorem przy kolacji 
odbyło się spotkanie z Zarządem Oddziału Przemyskiego SEP. W ostatnim pracowitym  dniu wycieczki 
grupa  zwiedziła  Arboretum w Bolestraszycach,  Zamek  w Krasiczynie,  Browar  Ursa  Maior  w Uhercach 
Mineralnych i Skansen – Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

PAŹDZIERNIK  2015
Dzień Energetyka w Oddziale

W dniu 3 października w Ośrodku Wypoczynkowym Lotnik w Golejowie k/Staszowa  odbyło  się 
spotkanie okolicznościowe Oddziału Tarnobrzeskiego SEP z okazji Dnia Energetyka. W spotkaniu wzięło 
udział ponad 90 osób - członków Kół w Oddziale wraz z osobami towarzyszącymi. Organizatorem było Koło 
SEP przy Elektrowni Połaniec. 

W części  oficjalnej  spotkania  Jerzy Mąsior  –  prezes  Oddziału  oraz Józefa  Okładło  – wiceprezes 
Oddziału-prezes  Koła  przy  Elektrowni  Połaniec  złożyli  okolicznościowe   życzenia   elektrykom   i 
energetykom z okazji ich  branżowego  święta. 

Po części oficjalnej rozpoczęła się sympatyczna biesiada i zabawa taneczna oraz prowadzone były 
ożywione dyskusje w „podgrupach” i rozmowy koleżeńskie.

Dzień Energetyka w Stalowej Woli
W  dniu 9  października  w  Restauracji  Lasowianka  w  Stalowej  Woli  odbyło  się  spotkanie 

okolicznościowe Koła SEP w Stalowej Woli z okazji Dnia Energetyka. W spotkaniu wzięło udział ponad 50 
członków Koła, w tym wielu emerytów.

W części oficjalnej prezes Koła Krzysztof Otto przedstawił informację o działalności Koła w 2015 
roku. Część nieoficjalna miała formę biesiady podczas której rozmawiano o działalności stowarzyszeniowej, 
zamierzeniach Koła na rok następny a także dzielono się informacjami z życia rodzinnego.  

Wyjazd na Wystawę Światową EXPO 2015 w Mediolanie
Wyjazd odbył się w dniach 9 – 17 października i został zorganizowany staraniem Kol. Józefy Okładło 

– przewodniczącej  Centralnej  Komisji  ds  Członków Zwyczajnych  SEP w ramach  działalności  ZG SEP. 
Wzięło w nim udział 28 uczestników, w tym 20 z Oddziału w Tarnobrzegu. Głównym celem wyjazdu był 
całodniowy  pobyt  na  Wystawie  Światowej  EXPO  2015  w  Mediolanie  (poniedziałek  12  października), 
zorganizowanej pod hasłem „Wyżywienie planety, energia dla życia”.  Miłym akcentem było odwiedzenie 
pawilonu polskiego na tej Wystawie. W części turystycznej wyjazdu grupa zwiedziła okolice Jeziora Garda z 
zamkiem w miasteczku Sirmione,  tor wyścigowy Formuły I  w Monza i  wiele  wspaniałych zabytków w 
Mediolanie, Genui, Pizie, Lukkce, Bolonii, Rawennie. W drodze powrotnej zwiedzano Wiedeń.



LISTOPAD  2015
Pamiętamy

Listopad to miesiąc szczególnej pamięci o zmarłych – krewnych, bliskich, znajomych. W Oddziale 
Tarnobrzeskim  SEP  pamiętamy  również  o  zmarłych  Koleżankach  i  Kolegach.  Przedstawiciele  Kół  i 
Oddziału  SEP  odwiedzili  cmentarze  w  Tarnobrzegu  i  Wielowsi,  Połańcu,  Staszowie,  Stalowej  Woli  i 
Rudniku n/Sanem i zapalili znicze na grobach zmarłych Członków naszego Stowarzyszenia. Zaduszkowym 
wędrówkom po cmentarzach sprzyjała ciepła i słoneczna pogoda.

Z Kroniki Żałobnej
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że  w dniu  15 listopada   w wieku 86 lat  zmarł nasz Kolega  inż. Jan 

Dziedzic  –  współzałożyciel  i  wieloletni  Prezes  Oddziału  Tarnobrzeskiego  SEP, 
odznaczony  najwyższą  godnością  „Członka  Honorowego”  Stowarzyszenia 
Elektryków  Polskich  oraz  licznymi  odznaczeniami  stowarzyszeniowymi, 
państwowymi   i  branżowymi.  Uroczystości  pogrzebowe odbyły  się  20  listopada 
2015 roku w Tarnobrzegu i w Rzeszowie, gdzie Jan Dziedzic został pochowany w 
grobowcu rodzinnym na  Cmentarzu Komunalnym Pobitno. Pożegnała Go Rodzina, 
przyjaciele,  liczne  grono  koleżanek  i  kolegów  z  Zarządu  i  Kół  Oddziału 
Tarnobrzeskiego SEP oraz delegacja z Oddziału Rzeszowskiego SEP.  
Zmarły Jan Dziedzic był dobrym, życzliwym i pogodnym Człowiekiem, cenionym 
inżynierem, serdecznym Kolegą i Przyjacielem. Takim pozostanie w naszej pamięci.

GRUDZIEŃ  2015
Seminarium konsultacyjno-szkoleniowe dla Komisji Kwalifikacyjnych przy OT SEP

Seminarium dla członków Komisji Kwalifikacyjnych działających przy Oddziale SEP w Tarnobrzegu 
zorganizowane przez Oddział odbyło się w dniach 11-12 grudnia w Solcu Zdroju w Pensjonacie Solanna.

Główną pozycją programu Seminarium, które prowadził Kol. Jerzy Mąsior było omówienie nowej 
Instrukcji  organizacji  i  działalności  Komisji  Kwalifikacyjnych zatwierdzonej  przez  ZG  SEP  w dniu  20 
listopada  2015r.  Szczegółowy  referat  wprowadzający  do  tego  tematu  przedstawił  Kol.  Jan  Wójcik.  

Prezentacja  ta  stanowiła  bazę  do  dyskusji  i  konsultacji,  w  wyniku  których  przyjęto  ustalenia 
kierunkowe:

• wdrożyć przedmiotową Instrukcję do działalności KK istniejących przy OT SEP zgodnie z zaleconym 
przez ZG SEP terminem tj od 1 stycznia 2016r.,

• wprowadzić do stosowania przez KK przy OT SEP ustalone na seminarium jednolite uzupełnienia i 
korekty w dokumentach KK – wnioskach, protokółach, świadectwach oraz sposobie ich wypełniania,

• przesłać  do  CKUZ i  SZI  przy  ZG  SEP  inne  uwagi  i  wnioski  zgłoszone  w  trakcie  seminarium 
dotyczące całokształtu działalności KK.

 Ustalenia szczegółowe zawiera protokół opracowany przez  Kol. Mariana Bunarowskiego.
Przedmiotowe seminarium stanowiło  pożyteczną  formę wymiany poglądów i  opinii  technicznych 

środowiska egzaminatorów – członków KK nr 120, 270, 582 przy OT SEP w obszarze eksploatacji urządzeń, 
instalacji i sieci energetycznych.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału 
W  dniu  15  grudnia odbyło  się  ostatnie  w  2015r  posiedzenie  prezydium  Zarządu  Oddziału. 

Z ważniejszych spraw omówiono m.in.:
1. Wstępne podsumowanie działalności Oddziału w 2015 roku.
2. Realizację wniosku naszego WZDO dotyczącego podjęcia w roku szkolnym 2014/15 współpracy ze 

średnimi elektrycznymi szkołami zawodowymi w Tarnobrzegu, Nisku, Połańcu i jej kontynuowanie 
w roku szkolnym 2015/16. 

3. Kierunki  pracy  Oddziału  w  2016  roku  w  tym  seminarium,  szkolenia  i  prezentacje  techniczne, 
wycieczki turystyczno-techniczne krajowe i zagraniczne.

4. Zorganizowanie  Spotkania  Noworocznego AD 2016 aktywu Oddziału  i  Kół  SEP zrzeszonych  w 
Oddziale z emerytami w dniu 16 stycznia w restauracji Stary Browar w Tarnobrzegu.
W części końcowej uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia świąteczno-noworoczne.

Opracowanie: Bożena i Marian Bunarowscy


