
Ważniejsze wydarzenia w działalności Oddziału w 2013roku 
 

STYCZEŃ
S  potkanie Noworoczne  

Spotkanie  Noworoczne  AD 2013 aktywu  Oddziału  i  Kół  SEP zrzeszonych  w Oddziale 
Tarnobrzeskim oraz emerytów – łącznie w gronie blisko 50 osób odbyło się w dniu 12 stycznia 
2013r. w Tarnobrzegu, w Restauracji Stary Browar.

W części informacyjnej Władze Oddziału przedstawiły krótkie informacje o działalności w 
2012 roku i zamierzeniach na 2013 rok. Zgromadzonych informowali: Sekretarz Oddziału Andrzej 
Woś – o działalności programowej, Prezes Oddziału  Jerzy Mąsior – o stanie finansów Oddziału i 
Kół na koniec 2012 roku, Wiceprezes Oddziału Marian Bunarowski – o kierunkowym planie pracy 
naszego Oddziału na 2013 rok oraz o przebiegu i najważniejszych decyzjach z posiedzenia Rady 
Prezesów  przy ZG SEP, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2012roku w Warszawie, Członek ZG 
SEP Wiceprezes Oddziału Józefa Okładło – o działalności ZG SEP w ostatnim okresie.
 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 Roku 2013. 

W  części  nieoficjalnej  przy  poczęstunku  odbyły  się  koleżeńskie  rozmowy  i  dyskusje. 
Uczestnicy  z  zainteresowaniem  przeglądali  prowadzoną  przez  Komisję  Historyczną  Kronikę 
Oddziału.

LUTY i  MARZEC
Posiedzenie  sprawozdawczo-programowe Zarządu Oddziału
Odbyło się w dniu 22 lutego, a jego porządek obejmował:

1. Przyjęcie sprawozdania finansowego Oddziału za 2012r.
2. Przyjęcie planu finansowego Oddziału na 2013r. 
3. Przyjęcie planu pracy Oddziału na 2013r. Ważniejsze pozycje tego planu to między innymi:
• w miesiącu kwietniu – seminarium techniczne „Jakość energii elektrycznej” organizowane 

przez Koło w Stalowej Woli,  
• w  miesiącu  czerwcu  –  wycieczka  turystyczno-techniczna  Koła  w  Stalowej  Woli  do 

Zakopanego,
• w miesiącu sierpniu – wycieczka turystyczno-techniczna Oddziału do krajów Beneluksu,
• w miesiącu wrześniu – Jubileusz 60-lecia Koła w Stalowej Woli, spotkanie oddziałowe z 

okazji Dnia Energetyka

Przygotowania do seminarium technicznego.
• Powołanie komitetu organizacyjnego w składzie: Włodzimierz Surma, Marian Bunarowski, 

Barbara Łazowska, Bożena Bunarowska.
• Ustalenie  tematu,  celów,  daty  i  miejsca,  programu,  grup  uczestników  i  warunków 

uczestnictwa  („Jakość  energii  elektrycznej”,  Hotel  Hutnik  w Stalowej  Woli,  11 kwietnia  
2013r.).

• Uzgodnienie referatów i wystąpień. 
• Przeprowadzenie  rozmów  z  potencjalnymi  uczestnikami,  przygotowanie  i  rozesłanie 

zaproszeń, rezerwacja lokalu.
 

KWIECIEŃ
S  eminarium techniczne w Stalowej Woli  

Seminarium  nt  „Jakość  energii  elektrycznej”  odbyło  się  w  dniu  11  kwietnia  2013r.  w 
Hotelu Hutnik w Stalowej Woli. Zorganizowane zostało przez Koło Stowarzyszenia Elektryków 



Polskich  w  Stalowej  Woli  oraz  Oddział  SEP w Tarnobrzegu  w ramach  60-lecia  Koła  SEP w 
Stalowej Woli. Wzięło w nim udział ponad 50 osób reprezentujących:

• producentów  energii  elektrycznej:  GDF  SUEZ  Energia  Polska  SA  Połaniec,  Tauron 
Wytwarzanie SA-Oddział Elektrownia Stalowa Wola, 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 monitorowania  i  poprawy jakości  energii  elektrycznej:  Taurus  Technic Sp.J. 
Osielsko k/Bydgoszczy, Alstom Power Sp.z o.o. Warszawa, ABB Sp z o.o. Warszawa. 
oraz zaproszeni Goście, wśród nich Pani Renata Butryn - Poseł na Sejm RP.

Referat  główny  „  Jakość  energii  elektrycznej”  przedstawił  prof.  dr  hab.  inż.  Zbigniew 
Hanzelka  z  AGH  Kraków  a  referaty  uzupełniające  zaprezentowali  Przedstawiciele  w/w 
przedsiębiorstw energetycznych i firm specjalistycznych.

MAJ
Spotkanie Koła Grodzkiego SEP

W  dniu  17  maja  z  inicjatywy  Koła  Grodzkiego  SEP  odbyło  się  wyjazdowe  spotkanie 
integracyjne  z  Kołem Grodzkim SITG oraz  z  Kołem SEP przy  KiZPS "Siarkopol".  Miejscem 
spotkania był dworek na "Wichrowym Wzgórzu" w miejscowości Przybysławice koło Klimontowa. 

Tematyka spotkania nawiązywała do Roku Prof. Stanisława Pawłowskiego obchodzonego w 
2013r.  w  Tarnobrzegu  dla  uczczenia  pamięci  odkrywcy  siarki  w  tym  regionie.  Referat 
okolicznościowy o znaczeniu odkrycia  siarki i jej  eksploatacji  oraz o związanym z przemysłem 
siarkowym rozwoju ruchu stowarzyszeniowego zarówno SEP jak i  SITG wygłosił  kol.  Ryszard 
Bakowski – Prezes obu Kół Grodzkich. 

Spotkanie  przebiegło  w  miłej  atmosferze  przy  piwie  i  grillu w  uroczym  plenerze 
otaczającym dworek.

CZERWIEC
Wycieczka Koła SEP w Stalowej Woli

Wycieczka odbyła się w dniach 20-22 czerwca w Tatry i Gorce, z noclegami w Zakopanem 
w Pensjonacie Chałubiński. Była to kolejna, 16 wycieczka Koła w cyklu „Poznajemy góry polskie”. 
W wycieczce wzięły udział 44 osoby – z Koła w Stalowej Woli oraz grupka Koleżanek i Kolegów z 
Kół w Połańcu i Tarnobrzegu. 

Program pierwszego dnia wycieczki obejmował wędrówkę do Doliny Gąsienicowej i nad 
Czarny  Staw  Gąsienicowy.  Drugi  dzień  to  wędrówka  Doliną  Kondratową,  wyjście  w  rejon 
Giewontu i na Czerwone Wierchy, powrót Doliną Strążyską. W godzinach wieczornych po drugim 
dniu wędrówek odbyło się spotkanie integracyjne przy muzyce góralskiej w Karczmie Bacówka na 
Krupówkach.  W  ramach  czasu  wolnego,  w  podgrupach  poznawaliśmy  Zakopane,  a  część 
uczestników interesowała się wykorzystaniem energii  geotermalnej  na Podhalu. W trzecim dniu 
wycieczki odbyła  się wędrówka szlakiem Obidowa – Schronisko na Starych Wierchach – Bacówka 
na  Maciejowej  –  Rabka.   Spacer  po  zdrojowej  części  Rabki  i  obiad  w  Restauracji  Zdrojowa 
kończyły program wycieczki.



SIERPIEŃ
Spotkanie z Firmą Schneider Electric Polska Sp z o.o

W  dniu  8  sierpnia  w  sali  konferencyjnej  Hotelu  Kameleon  w  Tarnobrzegu  odbyło  się 
spotkanie z Przedstawicielami w/w Firmy. Na program spotkania złożyły się:

• prezentacja  bogatej  oferty  techniczno-handlowej  tej  Firmy  w  zakresie  aparatury 
elektroinstalacyjnej dla budynków mieszkalnych i przemysłowych, 

• szkolenie  uczestników  w  zakresie  aplikacji  prezentowanej  aparatury  i  osprzętu 
instalacyjnego.

Uczestnicy z  Kół  naszego Oddziału  jak  również  elektrycy  spoza  SEP biorący udział  w 
spotkaniu otrzymali certyfikat ukończenia tego szkolenia.

Wycieczka Oddziału do Krajów Beneluksu     
Wycieczka  zorganizowana  przez  Zarząd  Oddziału  Tarnobrzeskiego  SEP  do  Krajów 

Beneluksu odbyła się w dniach 13 – 18 sierpnia. W wycieczce uczestniczyło 46 osób z wszystkich 
Kół SEP zrzeszonych w Oddziale.

Program  wycieczki  był  atrakcyjny  i  wartościowy.  Obejmował  nie  tylko  najważniejsze 
zabytki  miast  Krajów  Beneluksu:  Luksemburga,  Brukseli,  Antwerpii,  Gandawy,  Brugii, 
Rotterdamu i Amsterdamu ale i całodzienne zwiedzanie Strasburga-drugiej stolicy Europy, nocne 
zwiedzanie Drezna i w drodze powrotnej krótki postój przy najwyższym na świecie (36 m figura 
+16,5 m kopiec) Pomniku Chrystusa Króla w Świebodzinie. Uzupełnieniem zwiedzania były rejsy 
statkami turystycznymi  po rzekach i  kanałach Strasburga,  Brugii  i  Amsterdamu pozwalające na 
spojrzenie na zabytki z innej perspektywy oraz zapoznanie się z interesującymi obiektami inżynierii 
wodnej.  Dużą  atrakcją  był  wyjazd  widokową  windą  obrotową  na  Euromaszt  w  Rotterdamie  i 
niezapomniana panorama miasta i europortu z wysokości 185m.

Wielu uczestników wycieczki  przekonało się,  że stolicami Europy nie są obecnie Paryż, 
Londyn czy Berlin ale właśnie Bruksela, Strasburg, Luksemburg a stolicą biznesową jest „tygiel 
narodów” Amsterdam. 

„Zadanym”  dla  wycieczki  tematem  technicznym  była  energetyka  wiatrowa  w  krajach 
Europy  Zachodniej  –  mini  referat,  ożywiona  dyskusja  oraz  widoki  na  wiatraki  zabytkowe  i 
nowoczesne farmy wiatrowe dużej mocy.

WRZESIEŃ
Jubileusz 60-lecia Koła SEP w Stalowej Woli

Spotkanie Jubileuszowe odbyło się w dniu 6 września w Hotelu Hutnik w Stalowej Woli. 
Program spotkania obejmował pozycje:

1. Otwarcie i powitanie uczestników – prezes Koła Włodzimierz Surma

2. Prezentacja „60 lat Koła SEP w Stalowej Woli” - członek zarządu Koła Marian Bunarowski 

3. Wręczenie odznaczeń

4. Wystąpienia zaproszonych gości, w tym Starosty Powiatu Stalowowolskiego Roberta Fili i 
Prezydenta Miasta Stalowa Wola Andrzeja Szlęzaka

5. Nowości  w  elektrotechnice  przemysłowej  –  prezentacja  techniczna  Firm  ZPUE  S.A. 
Włoszczowa i Mikronika Poznań

6. Część nieoficjalna – kolacja koleżeńska



Uczestnicy spotkania otrzymali monografię z fotokroniką zawierającą informacje o genezie 
powstania i działalności Koła-Jubilata 

Obchody 150 rocznicy urodzin prof. Romana Dzieślewskiego

Prof.  Roman  Dzieślewski  (1863-1924)  to  pierwszy  w  historii  polskiej  elektrotechniki 
profesor  i  kierownik  pierwszej  polskiej  Katedry  Elektrotechniki  (erygowanej  w  1890r)  na 
Politechnice Lwowskiej, ogłoszony przez SEP oraz PTETiS (Polskie Towarzystwo Elektrotechniki 
Teoretycznej i Stosowanej) Patronem Roku 2013. 

Organizatorem obchodów 150 rocznicy urodzin  w ramach organizacji  krajowej  SEP był 
Oddział Rzeszowski. W uroczystościach wzięła udział delegacja naszego Oddziału.
Główne pozycje obchodów rocznicy urodzin Profesora to: 

• odnowienie  w  2013r  staraniem  ZG  SEP  grobowca  na  Cmentarzu  Łyczakowskim  we 
Lwowie

• uroczyste  seminarium  historyczne  poświęcone  Profesorowi  27  września  w  Politechnice 
Rzeszowskiej

• uroczystości przy odnowionym grobowcu Profesora w dniu 28 września

PAŹDZIERNIK
Dzień Energetyka

W dniu 5 października w Hotelu Hutnik członkowie Oddziału Tarnobrzeskiego SEP spotkali 
się na biesiadzie z okazji Dnia Energetyka. W spotkaniu wzięło udział ponad 110 osób-członków ze 
wszystkich Kół w Oddziale wraz z osobami towarzyszącymi.

Uczestników powitali organizatorzy – Marian Bunarowski – wiceprezes Oddziału  i Adam 
Walczyk– prezes Koła SEP przy Elektrowni Stalowa Wola. W części oficjalnej Marian Bunarowski 
przedstawił ważniejsze wydarzenia w Oddziale i w Kołach w 2013 roku a Jerzy Mąsior – Prezes 
Oddziału  poinformował  zebranych  o  działalności  władz  centralnych  SEP  oraz  złożył 
okolicznościowe  życzenia  elektrykom  i  energetykom z okazji ich  branżowego  święta. 

Biesiada „przy stole” i zabawa taneczna na parkiecie integrowała towarzystwo.

Jubileusz 35-lecia Rady FSNT-NOT w Tarnobrzegu (1997-2012)
Spotkanie  Jubileuszowe  odbyło  się  17  października  w  salach  Hotelu  Kameleon 

w Tarnobrzegu. Program spotkania obejmował:

1. Rozpoczęcie  i  powitanie  uczestników – prezes  Rady FSNT-NOT w Tarnobrzegu Józefa 
Okładło.

2. Prezentacja historyczna  Geneza powstania i  dorobek Rady FSNT-NOT w Tarnobrzegu  – 
wiceprezes Rady Marian Bunarowski.

3. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień zasłużonym działaczom, w tym z naszego Oddziału SEP. 

4. Wystąpienia gości.

5. Prezentacja osiągnięć zaproszonych firm i instytucji.

6. Spotkanie integracyjne.



GRUDZIEŃ
Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału 

W dniu 10 grudnia odbyło się ostatnie w 2013r posiedzenie prezydium Zarządu Oddziału. 
Z ważniejszych spraw omówiono stan przygotowań i ukierunkowano do realizacji m.in.:

1. Z  uwagi  na  zbliżający  się  koniec  kadencji  2010-2014  –  przeprowadzenie  zebrań 
sprawozdawczo-wyborczych w Kołach SEP ( do końca m-ca stycznia 2014r) i Oddziale (do 
końca m-ca lutego 2014r).

2. Zorganizowanie seminarium konsultacyjno-szkoleniowego dla KK w grudniu br.

3. Zorganizowanie  Spotkania  Noworocznego  AD  2014  aktywu  Oddziału  i  Kół  SEP 
zrzeszonych w Oddziale oraz emerytów w dniu 18 stycznia.

W części końcowej uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia świąteczno-noworoczne.

Seminarium konsultacyjno-szkoleniowe dla Komisji Kwalifikacyjnych przy OT SEP
Seminarium  dla  członków  Komisji  Kwalifikacyjnych  działających  przy  Oddziale  SEP 

w Tarnobrzegu  zorganizowane  staraniem  Oddziału  odbyło  się  w  dniach  13-14  grudnia 
w Przybysławicach k/Klimontowa.

Program seminarium obejmował prezentacje:

• Przegląd ostatnich zmian w aktach prawnych dotyczących eksploatacji urządzeń, instalacji i  
sieci  energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień  bhp –  referował  Marian 
Bunarowski

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  28  marca  2013r  w  sprawie  bhp  przy  
urządzeniach energetycznych (Dz.U. z 23 kwietnia 2013r) – referował Jan Wójcik.

W/w prezentacje stanowiły wprowadzenie do dyskusji i konsultacji, których tematem przewodnim 
była organizacja bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych. Mimo napiętego programu 
czasowego uczestnikom udało się w drugim dniu seminarium odbyć „mały” wyjazd turystyczny do 
pobliskiego Opatowa a w nim zwiedzić piękną Kolegiatę romańską pw. św. Marcina z XIIw.  oraz 
interesującą turystyczną trasę podziemną.

Przedmiotowe  seminarium  było  dobrze  zorganizowane  i  stanowiło  pożyteczne  forum 
wymiany  poglądów i  opinii  technicznych  w szeroko  rozumianej  branży energetyki  środowiska 
egzaminatorów – członków KK nr 120, 270, 582 przy OT SEP.

Opracowanie: Bożena i Marian Bunarowscy


