
Ważniejsze wydarzenia w działalności 
Oddziału Tarnobrzeskiego SEP w 2017 roku 

 
STYCZEŃ 2017
Jubileusz 40-lecia Oddziału Tarnobrzeskiego  SEP

Uroczystość  z  okazji  Jubileuszu  40-lecia  Oddziału  odbyła  się  w  dniu  26  stycznia  w 
reprezentacyjnej sali portretowej Zamku w Baranowie Sandomierskim. Uczestniczyło w niej 85 osób a 
wśród gości obecni byli: prezes SEP Piotr Szymczak, przedstawiciele Zarządów sąsiednich Oddziałów 
SEP,  Oddziału  SIMP  w  Stalowej  Woli  i  SITG  w  Tarnobrzegu,  prezesi  i  dyrektorzy  Firm 
współpracujących  z  Oddziałem,  członkowie  Komitetu  Założycielskiego  Oddziału,  zasłużeni  Seniorzy 
SEP, przedstawiciele wszystkich Kół z Oddziału-Jubilata.  

Na  program uroczystości złożyły się:
1. Rozpoczęcie i powitanie uczestników – prezes Oddziału Jerzy Mąsior.
2. Referat okolicznościowy – rys historyczny Oddziału – wiceprezes Oddziału Marian Bunarowski.
3. Wręczenie  odznaczeń,  medali  stowarzyszeniowych  oraz  wyróżnień  książkowych  osobom 

zasłużonym dla działalności Oddziału-prezesi Piotr Szymczak i Jerzy Mąsior.
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Zwiedzanie  z  przewodnikiem  wnętrz  Zamku  w  Baranowie  Sandomierskim  zwanego  Małym 

Wawelem.
6. Biesiada staropolska urozmaicona programem Bractwa Rycerskiego.

Sprawozdanie szczegółowe znajduje się na stronie  http://septarnobrzeg.pl/aktualnosci oraz w Biuletynie 
SEP SPEKTRUM nr 3-4/2017.

W przeddzień uroczystości jubileuszowej, również w Zamku w Baranowie odbyło się posiedzenie 
okolicznościowe  Zarządu  Oddziału  Tarnobrzeskiego  SEP  z  udziałem  prezesa  Stowarzyszenia  Piotra 
Szymczaka,  na  którym  Oddział  i  Koła  prezentowały  swoją  działalność  a  prezes  Szymczak  omówił 
kierunki  działania  podejmowane  przez  ZG  SEP  w  aspekcie  zbliżającego  się  Jubileuszu  100-lecia 
Stowarzyszenia.

LUTY 2017
Spotkanie Noworoczne Koła SEP w Stalowej Woli

Spotkanie odbyło się w dniu  17 lutego w restauracji Lasowianka w Stalowej Woli  z udziałem 
około 50 członków Koła, w tym emerytów.

Uczestników powitał i spotkanie prowadził prezes Koła Krzysztof Otto.  W części oficjalnej Kol. 
Otto  przedstawił  informację  o działalności  Koła w minionym roku i  zamierzeniach  na  2017r a  Kol. 
Marian Bunarowski o działalności i zamierzeniach Oddziału Tarnobrzeskiego SEP.

W trakcie kolacji  koleżeńskiej  dyskutowano m.in.  o niedawnym Jubileuszu 40-lecia  Oddziału, 
zbliżającym się Jubileuszu 65-lecia Koła, o wycieczkach turystyczno-technicznych planowanych przez 
Koło i Oddział.

MARZEC 2017
S  eminarium szkoleniowe w Tarnobrzegu  

Seminarium szkoleniowe  „Eksploatacja urządzeń i organizacja pracy w strefach zagrożonych  
wybuchem ” odbyło się 16 marca 2017r.  w restauracji ANSER w Tarnobrzegu. Zorganizowane zostało 
przez  OT  SEP  i  Koło  SEP  przy  KiZPS  Siarkopol.  W  szkoleniu  wzięło  udział  blisko  60  osób 
reprezentujących  firmy  z  Tarnobrzega  –  Zakłady  Chemiczne  „Siarkopol”,  Zakłady  Mechaniczne 
„Siarkopol”,  KiZPS  „Siarkopol”,  Wodociągi  Tarnobrzeskie  sp.  z  o.o.,  firmy  ze  Stalowej  Woli   – 
Elektrownia  Stalowa  Wola  i  PIAZAP  Puławy  sp.  z  o.o.  Oddział  Stalowa  Wola  oraz  z  Rzeszowa 
Elektromontaż S.A. 
Główne pozycje programu seminarium to:

• regulacje  prawne  dotyczące  bezpieczeństwa  wybuchowego  w  tym  dyrektywy  ATEX   Unii 
Europejskiej, 

• zasady klasyfikacji i oznakowania stref zagrożonych wybuchem gazów, par i pyłów,
• zabezpieczenia przeciwwybuchowe i uziemienia elektrostatyczne,
• zasady bezpiecznego prowadzenia prac eksploatacyjnych w strefach zagrożenia wybuchem,
• ogólne zasady doboru urządzeń elektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem,
• remonty i serwisowanie urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym.



Materiał  szkoleniowy z wykorzystaniem interesujących  filmów technicznych  i  produktów firmowych 
prezentowali  przedstawiciele  firmy Grupa WOLFF sp.  z  o.o.  z  Krakowa:  Maciej  Freza  –  kierownik 
Działu  Elektrotechniki  i  Mariusz Balicki  –  specjalista  ds.  bezpieczeństwa wybuchowego.  Uczestnicy 
otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w przedmiotowym seminarium szkoleniowym.

Seminarium prowadził prezes Koła SEP przy KiZPS Siarkopol Robert Kuśmierek.

Posiedzenie  programowe Zarządu Oddziału
Odbyło się w dniu 23 marca, a jego porządek obejmował:

1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Oddziału za 2016r.
2. Przyjęcie planu finansowego Oddziału na 2017r. i zasad finansowania działalności programowej. 
3. Przyjęcie kierunkowego planu pracy Oddziału na 2017r. w którym ważniejsze pozycje to:

• działalność szkoleniowo-egzaminacyjna
• prezentacje i seminaria szkoleniowe i techniczne,
• wycieczki turystyczno-techniczne zagraniczne i krajowe Oddziału i Kół,
• spotkania integracyjne na poziomie Oddziału i Kół, 
• kontynuowanie współpracy ze szkołami średnimi o profilu elektrycznym.

4. Informacje o terminach i już podjętych przygotowaniach niektórych przedsięwzięć:
• spotkanie  aktywu  Zarządów  Oddziału  i  Kół  z  emerytami  w  dniu  22  kwietnia  br. 

w Tarnobrzegu,
• wycieczka turystyczno-techniczna w Beskid Sądecki Koła SEP w Stalowej Woli w czerwcu,
• wycieczki zagraniczne: do Słowenii-Chorwacji  w czerwcu oraz do Gruzji we wrześniu,
• Jubileusz 65-lecia Koła SEP przy Elektrowni Stalowa Wola  14 września.

KWIECIEŃ 2017
Warsztaty techniczne w Kole SEP przy Elektrowni w Połańcu
          W dniu 5 kwietnia w Kole przy Elektrowni w Połańcu zorganizowane zostały warsztaty techniczne 
poświęcone „Kompleksowemu systemowi zasilania gwarantowanego”. Uczestnicy spotkania, około 20 
osób, zapoznali  się z innowacyjnymi rozwiązaniami  w zakresie redundancji zasilania gwarantowanego 
systemów sterowania i nadzoru. Prezentacje, praktyczne pokazy nowoczesnych systemów oraz dyskusja 
z ekspertami pozwoliły uczestnikom wymienić doświadczenia i zapoznać się z nowymi możliwościami 
urządzeń zasilających.

Spotkanie wiosenno-świąteczne z emerytami
Spotkanie  wiosenno-świąteczne  Zarządu  Oddziału,  Komisji  Rewizyjnej  i  Zarządów  Kół  SEP 

zrzeszonych w Oddziale Tarnobrzeskim z emerytami – członkami SEP odbyło się w dniu  22 kwietnia 
w Tarnobrzegu,  w Restauracji  Sonata.  Zaproszonych gości  przywitał  oraz spotkanie prowadził  prezes 
Oddziału Jerzy Mąsior. Prezes witając emerytów złożył im serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności. 

W pierwszej części spotkania członkowie Zarządu Oddziału przedstawili zebranym informacje o 
działalności  statutowej  Oddziału  w  2016  roku  (sekretarz  Andrzej  Woś  i  kierownik  Biura  Barbara 
Łazowska),  plan pracy na 2017 rok (prezes Jerzy Mąsior),  ważniejsze kierunki  działalności  ZG SEP 
(członek ZG SEP Józefa Okładło) oraz życiorys i dorobek inżyniersko-naukowy Patrona Roku 2017 w 
SEP prof. Włodzimierza Krukowskiego (wiceprezes Marian Bunarowski).
 Część druga spotkania miała formę obiadu koleżeńskiego, w trakcie którego już w podgrupach 
rozmawiano  o  działalności  stowarzyszeniowej,  ale  też  Koleżanki  i  Koledzy dzielili  się  radościami  i 
smutkami życia osobistego i rodzinnego na emeryturze. 

Oddziałowe spotkanie z  emerytami  od kilku lat  stanowi stałą  i  ważną pozycję  w działalności 
naszego Oddziału. 

MAJ 2017
Szkolenie i prezentacja w Kole SEP w Stalowej Woli

W dniu 12 maja Koło zorganizowało w Stalowej Woli szkolenie i prezentację w zakresie obsługi 
kamer  termowizyjnych  oraz  analizatorów  spalin  w  wykonaniu  Firmy  Testo  sp.z  o.o.  z  Pruszkowa. 
W szkoleniu uczestniczyło ok. 25 osób. Firma przedstawiła nowoczesną i ciekawą aparaturę do analizy 
spalin,  która  jest  jednym  ze  sposobów  poprawy  sprawności  energetycznej  opalania  m.in.  pieców 
hutniczych  oraz  pomniejszania  emisji  CO2,  CO,  NOx.  Z  kolei  kamery  termowizyjne  zapewniają 
nieinwazyjną  lokalizację  miejsc  różnych  anomalii  prowadzących  do  wzrostu  temperatury  elementów 
urządzeń i instalacji energetycznych.



CZERWIEC 2017
Wycieczka Oddziału   do Słowenii-Chorwacji (Istria)  

Wycieczka zorganizowana przez Zarząd Oddziału Tarnobrzeskiego SEP odbyła się w dniach 3 – 9 
czerwca. W  wycieczce  wzięło  udział  46  osób  reprezentujących  wszystkie   Koła  SEP  zrzeszone  w 
Oddziale oraz grupka członków z zaprzyjaźnionego Oddziału SITG.

Program wycieczki obejmował zwiedzanie wybranych ciekawych miejsc i zabytków w Słowenii – 
Maribor,  Jaskinia  Postojna,  Zamek Predjamski,  Piran,  Koper,  Lublana,  skocznia w Planicy,  Bled.  W 
Chorwacji zwiedziliśmy piękne starówki Puli i Rovinj.  Dodatkowo grupa udała się na atrakcyjny wyjazd 
do Triestu we Włoszech oraz do winnicy rodziny Corado na Istrii. Bazę noclegową stanowił położony na 
półwyspie Istria nad samym brzegiem Adriatyku ośrodek Mój Mir w Umag oraz Hotel Bau w Mariborze. 
Urozmaicony program wycieczki  pozwolił  uczestnikom poznać  główne skarby Słowenii  – wspaniałe 
jaskinie,  piękne  miasta,  potężne  góry,  wzgórza  porośnięte  winnicami  oraz  stare  zabytkowe  miasta 
położone na Istrii w Chorwacji i we Włoszech. Można też było skorzystać z uroków wypoczynku nad 
Adriatykiem. Grupa interesowała się także obiektami energetycznymi spotykanymi na trasie wycieczki.

XXXVII NWZD SEP w Warszawie
W dniu  22 czerwca odbył się  w Warszawskim Domu Technika XXXVII Nadzwyczajny Walny 

Zjazd  Delegatów  SEP.  Głównym  celem  zjazdu  było  uchwalenie  nowego  statutu  SEP  w  miejsce 
dotychczasowego, obowiązującego od 19 grudnia 2007r. Z naszego Oddziału w Zjeździe uczestniczyło 
troje  delegatów. Potrzeba  aktualizacji  statutu wynikała  ze zgłaszanych  uwag środowisk SEP-owskich 
oraz przepisów znowelizowanej ustawy o stowarzyszeniach z 25 września 2015r.

Nowy statut będzie dostępny na stronie internetowej ZG SEP. 

 Wycieczka techniczno-krajoznawcza Koła SEP przy Elektrowni Stalowa Wola 
Wycieczka  na Roztocze i okolice odbyła się w dniach  9 – 11 czerwca  z noclegami w Centrum 

Szkoleniowo-Rekreacyjnym w Krasnobrodzie.
W  trakcie  wycieczki  grupa  zwiedziła  Zamość  –  piękne  miasto-twierdzę  założone  w  XVIw., 

ciekawy  Rezerwat  Czartowskie  Pole  w  dolinie  rzeki  Sopot,  ruiny  zakładów  dawnej  Ordynacji 
Zamoyskich, w których do napędów wykorzystywane były koła wodne, uroczy Józefów z wejściem na 
basztę  widokową,  zaporę  na  rzecze  Szum  w  Górecku  Kościelnym  z  małą  elektrownią  wodną, 
Zwierzyniec - „stolicę” Roztocza Środkowego i browar zwierzyniecki.  W drugim dniu wycieczki odbyła 
się kolacja koleżeńska w trakcie której m.in. poruszano tematy związane z działalnością Koła.

Wycieczka techniczno-turystyczna Koła SEP w Stalowej Woli 
Wycieczka w corocznym cyklu „Poznajemy góry polskie” odbyła się w dniach 23– 25 czerwca w 

Beskid  Sądecki,  z  noclegami  w  Krynicy  w  Pensjonacie  Baśka.  Wzięły  w  niej  udział  43  osoby  – 
członkowie Koła SEP w Stalowej Woli..

Była  to  jubileuszowa  20  wycieczka  Koła,  w  tym  roku  pod  hasłem  energetycznym: „Rzeka 
Dunajec  jako  OZE –  zasoby  hydroenergii  i  ich  wykorzystanie”,  popartym  krótkim referatem kolegi 
Mariana  w  tym  temacie.  Program  wycieczki  w  pierwszym  dniu  obejmował  kolejno:  spacer  po 
Zakliczynie, zwiedzanie Elektrowni Wodnej w Rożnowie i zabytków w Tyliczu a wieczorem Krynicy. W 
drugim dniu grupa odbyła udaną wędrówkę pieszą ze Szczawnika k/Muszyny przez Jaworzynę Krynicką 
do Krynicy a w godzinach wieczornych odbyło się relaksowo-integracyjne spotkanie grillowe w trakcie 
którego  m.in.  dzielono  się  wspomnieniami  z  dotychczasowych  wycieczek  Koła.  W  trzecim  dniu 
uczestnicy zwiedzili  atrakcyjne zabytki  słowackiego Bardejowa o początkach z XIIIw., wpisanego na 
listę  UNESCO.  W  drodze  powrotnej  uczestnicy  odbyli  spacer  po  rezerwacie  Skamieniałe  Miasto 
w Ciężkowicach oraz na krótko udali się do Sanktuarium Maryjnego w Tuchowie. 

WRZESIEŃ 2017
Wręczenie nagród Oddziału najlepszym absolwentom średnich szkół elektrycznych

Wykonując uchwałę Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału z dnia 21 lutego 2014r. Oddział 
kontynuował  już  trzeci  rok  współpracę  ze  średnimi  szkołami  technicznymi  o  profilu  elektrycznym 
w Tarnobrzegu,  Nisku  i  Połańcu  w  roku  szkolnym  2016/2017.  Szkoły  wyznaczyły  do  nagrody 
najlepszych uczniów – absolwentów w zakresie przygotowania zawodowego. 

Nagrody zostały wręczone w szkołach przez prezesa i wiceprezesów Oddziału w dniu rozpoczęcia 
roku  szkolnego  2017/2018  tj.  4  września.  Nagrody  otrzymali:  Fryderyk  Walski  i  Mateusz  Zbyrski 
z Tarnobrzega, Grzegorz Derylak z Niska oraz Arkadiusz Murdza z Połańca.



Dzień Energetyka 
Jak co roku członkowie SEP Oddziału Tarnobrzeskiego spotkali się z okazji Dnia Energetyka. 

Spotkanie  z  udziałem  84  osób  odbyło  się  8  września  w  Restauracji  Złoty  Dukat  w Tarnobrzegu. 
Organizatorem były tarnobrzeskie Koła SEP – Koło Grodzkie i Koło przy KiZPS Siarkopol. 

Spotkanie  otworzył  i  uczestników  powitał prezes Oddziału Jerzy Mąsior. Odczytał on również 
referat  n.t.  historii  Dnia  Energetyka  i  Dnia  Elektryka.  Informację  o  ważniejszych  wydarzeniach  w 
działalności Oddziału za okres minionego roku przedstawił wiceprezes Oddziału Marian Bunarowski. 

W zakończeniu pierwszej części spotkania prezes Oddziału Jerzy Mąsior oraz prezes Koła SEP 
przy KiZPS Siarkopol  Robert  Kuśmierek złożyli  elektrykom i energetykom z okazji  ich branżowego 
święta okolicznościowe życzenia.  Druga część miała formę biesiady z zabawą taneczną. W podgrupach 
prowadzono rozmowy o działalności stowarzyszeniowej, pracy zawodowej i życiu prywatnym.

Wycieczka Oddziału   do Gruzji i Armenii  
Wycieczka  turystyczna na Południowy Kaukaz do Gruzji i Armenii  została zorganizowana w 

dniach 22 – 29 września 2017r. przez Koło SEP przy Elektrowni w Połańcu i Oddział Tarnobrzeski SEP. 
W wycieczce uczestniczyło 26 osób. 

Program wycieczki obejmował zwiedzanie wybranych ciekawych miejsc i zabytków w Gruzji – 
Batumi,  Gori,  Tbilisi,  Mccheta,  Kutaisi,  klasztoru  Gelati  i  jaskini  Prometeusza   oraz  w  Armenii  – 
zespołów  klasztornych  Sanahin  i  Haghpat,  jeziora  Sevan,  klasztoru  Geghard,  świątyni  w  Garni, 
Erywania, wytwórni koniaku Ararat, Achalciche, Bordżomi. Grupa w czasie wycieczki poznała chociaż 
częściowo  Gruzję  –  pełną  pięknych  krajobrazów,  niezwykle  gościnnych   ludzi,  smacznej  kuchni  i 
doskonałego wina, atrakcyjnych bazarów a przede wszystkim kraju o fascynującej historii i związanych z 
nią zabytkach. Zwiedziła zagubione w górach legendarne zabytki wpisane na listę UNESCO. Zetknęła się 
z wielowiekową historią Armenii, której początki, jako państwa położonego u stóp góry Ararat, sięgają 
VI w.p.n.e. Państwa szczycącego się również tym, że już w IVw., jako  pierwsze na świecie, przyjęło 
chrześcijaństwo za religię państwową a na początku Vw. wprowadziło ormiański alfabet. 

PAŹDZIERNIK 2017
Jubileusz 65-lecia Koła SEP przy Elektrowni Stalowa Wola

Uroczystość z okazji jubileuszu 65-lecia Koła SEP przy ESW odbyła się w dniu  4 października 
2017r. w sali konferencyjnej Elektrowni Stalowa Wola. Uczestniczyło w niej blisko 50 osób. 

Wśród zaproszonych gości obecni byli: prezes SEP Piotr Szymczak, dyrektorzy macierzystych i 
zaprzyjaźnionych  zakładów  pracy,  prezes  Oddziału  Rzeszowskiego  SEP,  przedstawiciele  Zarządu 
Oddziału  Tarnobrzeskiego  SEP  oraz  wszystkich  Kół  SEP  w  Oddziale.  Obecna  była  liczna  grupa 
członków Koła – Jubilata.  

Program uroczystości obejmował:
1. Rozpoczęcie, powitanie uczestników i prowadzenie – prezes Koła Adam Walczyk.
2. Rys historyczny Koła – sekretarz Koła Daniel Karkoszka.
3. Wręczenie odznaczeń i medali stowarzyszeniowych osobom zasłużonym dla działalności Koła – 

prezes SEP Piotr Szymczak i prezes Oddziału Jerzy Mąsior. 
4. Wystąpienia zaproszonych gości.
5. Referat n/t działalności Elektrobudowy Katowice SA – dyrektor Marek Płoński.
6. Uroczystą kolację.

LISTOPAD 2017
Pamiętamy

Listopad  jest  miesiącem  szczególnej  pamięci  o  zmarłych  bliskich  i  znajomych.  W Oddziale 
Tarnobrzeskim  SEP  pamiętamy  również  o  zmarłych  Koleżankach  i  Kolegach  –  członkach 
Stowarzyszenia. Tradycyjnie już przedstawiciele Kół i Oddziału SEP zapalili znicze na Ich grobach na 
cmentarzach  w  Tarnobrzegu,  Stalowej  Woli,  Połańcu,  Rzeszowie,  Rudniku  n/Sanem,  Staszowie, 
Wielowsi. Ze smutkiem stwierdzamy, że w minionym roku zmarło kilku naszych dobrych Kolegów.



W  ycieczka turystyczna Koła SEP przy KiZPS Siarkopol  
Wycieczka do Wieliczki i Niepołomic odbyła się 18 listopada 2017r. W wycieczce wzięły udział 

24 osoby – członkowie Koła SEP przy KiZPS Siarkopol w Tarnobrzegu.                     
Program wycieczki obejmował przed południem zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce istniejącej 

od XIIIw. i do tej pory funkcjonującej jako zakład wydobywczy. Po opuszczeniu kopalni grupa zwiedzała 
zabytki  Niepołomic – Zamek, który za Jagiellonów był  drugą po Wawelu rezydencją królewską oraz 
niepołomicki  rynek  i  gotycki  kościół  Dziesięciu  Tysięcy  Męczenników ufundowany w XIVw. przez 
Kazimierza  Wielkiego  a  w  nim  renesansową  kaplicę  Branickich  oraz  barokową  kaplicę  św.  Karola 
Boromeusza.

GRUDZIEŃ 2017
Akcja sprawozdawczo-wyborcza w Oddziale po kadencji 2014-2018

Z  uwagi  na  zbliżający  się  koniec  kadencji  władz  wybranych  na  lata  2014-2018  podjęto 
przygotowania  do  przeprowadzenia  zebrań  sprawozdawczo-wyborczych  w  Kołach  SEP  i  Oddziale. 
Pierwsze  zebranie  sprawozdawczo-wyborcze  odbyło  się  w  Kole  Grodzkim  w  Tarnobrzegu  w  dniu 
15 grudnia.

Redakcja: Bożena i Marian Bunarowscy


	          W dniu 5 kwietnia w Kole przy Elektrowni w Połańcu zorganizowane zostały warsztaty techniczne poświęcone „Kompleksowemu systemowi zasilania gwarantowanego”. Uczestnicy spotkania, około 20 osób, zapoznali się z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie redundancji zasilania gwarantowanego systemów sterowania i nadzoru. Prezentacje, praktyczne pokazy nowoczesnych systemów oraz dyskusja z ekspertami pozwoliły uczestnikom wymienić doświadczenia i zapoznać się z nowymi możliwościami urządzeń zasilających.

