
Ważniejsze  wydarzenia  w  działalności  
Oddziału Tarnobrzeskiego SEP w 2016 roku

STYCZEŃ 2016
Wdrożenie do stosowania w Oddziale nowej   Instrukcji organizacji i działalności KK  

Oddziałowi Tarnobrzeskiemu SEP podlegają organizacyjnie Komisje Kwalifikacyjne nr 120, 
nr 270 i nr 582. W celu wdrożenia do stosowania w pracy tych Komisji nowej Instrukcji organizacji  
i działalności KK zatwierdzonej przez ZG SEP 20 listopada 2015r.:

• Oddział  zorganizował  w  dniach  11-12  grudnia  2015r.  seminarium  szkoleniowo-
konsultacyjne dla członków KK,

• Szczegółowe wytyczne pracy KK zostały wydane w Protokóle z dnia 22 grudnia 2015r,
• Biuro Oddziału SEP przygotowało niezbędne do pracy KK wzory dokumentów.

Przeprowadzone  szkolenie  i  przygotowanie  odpowiednich  dokumentów  dla  KK  pozwoliło  na 
sprawne wprowadzenie w Oddziale nowej przedmiotowej instrukcji ZG SEP.

S  potkanie Noworoczne   Oddziału   
Spotkanie  Noworoczne  AD 2016  aktywu Oddziału  i  Kół  SEP zrzeszonych  w Oddziale 

Tarnobrzeskim z emerytami – członkami SEP (łącznie 60 osób) odbyło się  w dniu 16 stycznia 
w Tarnobrzegu, w Restauracji Stary Browar.

Informację o pracy Oddziału w 2015r przedstawili: prezes Jerzy Mąsior, sekretarz Andrzej 
Woś  i  skarbnik  Tadeusz  Osetek.  Wiceprezes  Oddziału-Członek  ZG  SEP  Józefa  Okładło 
poinformowała  o  ważniejszych  dokonaniach  ZG w 2015  roku.  Wiceprezes  Marian  Bunarowski 
przedstawił informację o Patronie Roku 2016 w SEP profesorze Władysławie Latku, przypomniał 
sylwetki Patronów SEP z ostatnich lat oraz o spotkaniu noworocznym Oddziału Rzeszowskiego 
SEP w Boguchwale połączonym ze zwiedzaniem ZAPEL Boguchwała. Kol. Jan Wójcik przekazał 
informację o powiązaniu elektroenergetycznym Polski i Litwy.
 W części okolicznościowej Prezes Oddziału w wygłoszonym toaście noworocznym złożył 
uczestnikom spotkania  a  za  ich  pośrednictwem wszystkim członkom SEP w Oddziale  wraz  z 
rodzinami serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności w Nowym 2016 Roku . 

W części nieoficjalnej przy poczęstunku miały miejsce koleżeńskie rozmowy i dyskusje o 
działalności stowarzyszeniowej i zamierzeniach w Oddziale i Kołach SEP na 2016r.  

Niezależnie członkowie Zarządu Oddziału odbyli  krótkie posiedzenie robocze omawiając 
sprawy bieżące.

S  potkanie Noworoczne Koła SEP w Stalowej Woli  
Spotkanie odbyło się w dniu 5 lutego w restauracji Lasowianka w Stalowej Woli. 

Uczestników powitał i spotkanie prowadził prezes Koła Krzysztof Otto. W spotkaniu wzięło udział 
blisko 50 członków Koła, w tym emeryci. 

W części oficjalnej Kol. Otto przedstawił informację o działalności Koła w minionym roku i 
zamierzeniach  na  2016r  a  Kol.  Bunarowski  o  działalności  i  zamierzeniach  Oddziału 
Tarnobrzeskiego SEP.

Po życzeniach noworocznych, w trakcie kolacji  koleżeńskiej  w dyskusjach i  rozmowach 
przewijało  się  zainteresowanie  planowaną  wycieczką  Koła  w  czerwcu  na  Jurę  Krakowsko-
Częstochowską oraz przewidywaną wycieczką zagraniczną Oddziału do Londynu.

LUTY  2016
Posiedzenie  programowe Zarządu Oddziału
Odbyło się w dniu 26 lutego, a jego porządek obejmował:

• Przyjęcie sprawozdania finansowego Oddziału za 2015r.
• Przyjęcie  planu  finansowego  Oddziału  na  2016r.  i  zasad  finansowania  działalności 

programowej. 



• Przyjęcie  planu pracy Oddziału  na  2016r.  Ważniejsze  pozycje  tego planu to  między 
innymi:
◦ przygotowania do Jubileuszu 40-lecia Oddziału Tarnobrzeskiego SEP,
◦ seminarium szkoleniowo-techniczne w Stalowej Woli,
◦ w miesiącu maju – wycieczka turystyczna Oddziału do Albanii i Czarnogóry,
◦ w  miesiącu  czerwcu  –  wycieczka  turystyczna  Koła  w  Stalowej  Woli  na  Jurę 

Krakowsko-Częstochowską,
◦ w miesiącu sierpniu – wycieczka turystyczna Oddziału do Londynu,
◦ w miesiącu październiku – spotkanie oddziałowe w Stalowej  Woli  z okazji  Dnia 

Energetyka, 
◦ kontynuowanie współpracy ze szkołami średnimi o profilu elektrycznym,
◦ prezentacje techniczne.

MARZEC 2016
Przygotowania do seminarium szkoleniowo-technicznego w Stalowej Woli

• Utworzenie  i  prace  komitetu  organizacyjnego  w  składzie:  Marian  Bunarowski, 
Krzysztof  Otto,  Wiktor  Popiel,  Włodzimierz  Surma,  Krzysztof  Kowal,  Paweł 
Bunarowski, Barbara Łazowska.

• Uściślenie  tematu,  celów,  daty  i  miejsca,  programu,  grup  uczestników  i  warunków 
uczestnictwa  („Bezpieczna  eksploatacja  urządzeń,  instalacji  i  sieci  
elektroenergetycznych”,  Hotel Hutnik w Stalowej Woli, 9 czerwca 2016r.).

• Uzgadnianie referatów i wystąpień. 
• Prowadzenie rozmów i ustaleń z potencjalnymi uczestnikami, przygotowanie zaproszeń, 

programu i innych dokumentów,  rezerwacja lokalu.

KWIECIEŃ 2016
Udział przedstawicieli Oddziału w Debacie podsumowującej II Kongres Elektryki Polskiej

Debata podsumowująca II KEP odbyła się  11 kwietnia w Warszawskim Domu Technika. 
Pierwsza  część II KEP miała miejsce w dniach 1-2 grudnia 2014r. Organizatorem Kongresu było 
SEP przy udziale FSNT NOT, Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej oraz 
Uniwersytetu  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego.  Przedstawiony  na  Debacie  raport  „Energia 
elektryczna dla pokoleń” opracowany przez zespół naukowców pod przewodnictwem prof. Marka 
Bartosika zawiera problemy dotyczące przyszłego dostępu do energii i sposoby ich rozwiązania. 
W Debacie zamykającej II KEP  uczestniczyło 8 przedstawicieli  Oddziału Tarnobrzeskiego SEP.

MAJ 2016
Wycieczka turystyczna   do Czarnogóry i Albanii  

Wycieczka  autokarowa  zorganizowana  przez  Koło  SEP przy  Elektrowni  w  Połańcu,  z 
pomocą Oddziału Tarnobrzeskiego odbyła się w dniach 21-30 maja 2016 r. Uczestniczyło w niej 38 
osób z Kół SEP w Połańcu,  Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu. 

Głównym  celem  wycieczki  było  poznanie  krajów  bałkańskich  Czarnogóry  i  Albanii. 
W Czarnogórze  grupa  zwiedziła  i  podziwiała  malowniczy  Kotor,  Budwę  nazywaną „małym 
Dubrownikiem”,  zabytki  Starego Ulcinij  i  Baru  oraz  urzekające  scenerią   Jezioro  Szkoderskie. 
W Albanii podziwiano Szkodrę i jej meczety oraz Tiranę – prawdziwie europejską metropolię z 
reliktami minionej epoki. Dla wielu uczestników wycieczki był to pierwszy kontakt z tym rejonem 
Europy.

Z uwagi  na  znaczną odległość  do miejsc docelowych program wycieczki  obejmował  w 
drodze  na  Bałkany  odpoczynek  w  termalnym  kąpielisku  w  Heviz  na  Węgrzech  a  w  drodze 
powrotnej zwiedzanie Jaskini Postojnej na Słowenii.



CZERWIEC 2016
S  eminarium szkoleniowo-techniczne w Stalowej Woli  

Seminarium szkoleniowo-techniczne  „Bezpieczna eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci  
elektroenergetycznych”  odbyło się w dniu 9 czerwca w Hotelu Hutnik w Stalowej Woli. Zostało 
zorganizowane  w ramach  40-lecia  Oddziału  SEP w Tarnobrzegu  przez  Oddział  i  Koło  SEP w 
Stalowej Woli. Wzięło w nim udział około 70 osób osób reprezentujących:

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

• producentów energii  elektrycznej  Tauron  Wytwarzanie  SA-Oddział  Elektrownia  Stalowa 
Wola,  Elektrociepłownię  Stalowa  Wola  SA i  spółkę  dystrybucyjną  ENESTA Sp  z  o.o. 
w Stalowej Woli

• wiodące krajowe firmy specjalistyczne oferujące produkty i  usługi  związane z  tematyką 
seminarium:  LEGRAND  POLSKA Sp.  z  o.o.  Ząbkowice  Śląskie,   Wytwórnia  Sprzętu 
Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy Kraków, ZPUE SA Włoszczowa, 
SIEMENS Sp. z o.o. Warszawa, SONEL SA Świdnica.

Program seminarium obejmował w szczególności:
• sesję referatową z wystąpieniami Mariana Bunarowskiego z Oddziału SEP w Tarnobrzegu, 

Andrzeja Balawendera z PiA-ZAP Sp. z o.o. Puławy i Wiktora Popiela z ENESTA Sp. z o.o. w 
Stalowej Woli,

• prezentacje  ofert  produktów  i  usług  w  wykonaniu  Przedstawicieli  w/w  firm 
specjalistycznych,

• dyskusję, podsumowanie i zakończenie obrad z wręczeniem certyfikatów uczestnictwa. 
Seminarium prowadził Krzysztof Otto - prezes Koła SEP w Stalowej Woli.

Spotkanie Koła przy KiZPS Siarkopol i Koła Grodzkiego z okazji Dnia Elektryka
Spotkanie  z  okazji  Międzynarodowego  Dnia  Elektryka  zorganizowane  przez  Koło  przy 

KiZPS Siarkopol  i  Koło  Grodzkie  odbyło  się  17 czerwca  na  przystani  TKKF w Tarnobrzegu. 
Wzięło w nim udział blisko 30 osób. 

W trakcie spotkania prezes Koła Grodzkiego Ryszard Bakowski wygłosił referat związany 
z historią Elektryki Polskiej. Część towarzyska miała formę grillową. 

Wycieczka Koła SEP w Stalowej Woli
Wyjazd na Jurę Krakowsko-Częstochowską odbył się w dniach 17-19 czerwca, z noclegami 

w Podlesicach w Zajeździe Jurajskim. Była to kolejna, 19 wycieczka turystyczna Koła. Wzięło w 
niej udział 46 osób. 

Program pierwszego  dnia  wycieczki  obejmował  wędrówkę  Doliną  Prądnika  w  Ojcowie 
obok  Kaplicy  na  wodzie,  zwiedzanie  Zamków w Ojcowie  i   Pieskowej  Skale  oraz  Zamku  w 
Ogrodzieńcu. Grupa obejrzała również zabytkowe Sanktuarium MB w Skarżycach. Drugi dzień to 
objazdowe zwiedzanie i wędrówki w rejonie Zamków Mirów i Bobolice oraz Kuesty  Jurajskiej 
(próg skalny) i ruin kościoła w Jaworzniku, następnie wyjście do rezerwatu przyrody nieożywionej 
„Góra Zborów” i po obiedzie  do Zamku Bąkowiec w Morsku. W godzinach wieczornych odbyło 
się  grillowe  spotkanie  integracyjne.  W ostatnim  dniu  wycieczki  grupa  zwiedziła  Sanktuarium 
Rodziny w Leśniowie, rozległe ruiny Zamku Olsztyn, Dworek-Muzeum Zygmunta Krasińskiego i 
Pałac Raczyńskich w Złotym Potoku, Dworek-Muzeum Mikołaja Reja w Nagłowicach.  

Program  wycieczki  był  zróżnicowany  i  atrakcyjny.  Obejmował  zwiedzanie  zamków  na 
Szlaku Orlich Gniazd, obiektów sakralnych, muzeów pisarzy ale też umożliwił zobaczenie licznych 
interesujących  form  skalnych  w  Jurze  np  Brama  Krakowska,  Maczuga  Herkulesa,  Skałki 
Mirowskie czy Okiennik Wielki.  



LIPIEC 2016
Udział delegacji Oddziału w obchodach 75 rocznicy mordu dokonanego przez hitlerowców na 
inteligencji polskiej we Lwowie i Stanisławowie 

Wiodącym organizatorem w dniach 1-3 lipca uroczystości 75 rocznicy zamordowania przez 
hitlerowców w 1941r. polskich profesorów we Lwowie i polskiej inteligencji w Stanisławowie był 
Oddział Rzeszowski SEP. Na uroczystościach rocznicowych Stowarzyszenie Elektryków Polskich 
było reprezentowane przez członków 16 Oddziałów, w tym 6 uczestników z naszego Oddziału – 
członków Zarządu Oddziału i Zarządów Kół. 

Hitlerowcy przystąpili  do aresztowania i  likwidacji  inteligencji  polskiej  niezwłocznie po 
wkroczeniu do Lwowa, Stanisławowa i innych miast Ukrainy. We Lwowie już w dniach 3 i 4 lipca 
1941r.  Niemcy aresztowali  i  rozstrzelali  na  tzw.  Wzgórzach  Wuleckich  20  profesorów uczelni 
Lwowskich w tym 8 z Politechniki a wśród nich prof. Włodzimierza Krukowskiego (wybitnego 
metrologa i zasłużonego działacza SEP). Niedługo później, bo w sierpniu 1941r. w tzw. Czarnym 
Lesie k/Stanisławowa Niemcy zamordowali około 250 osób spośród inteligencji stanisławowskiej, 
najwięcej nauczycieli.

Główne pozycje programu rocznicowego stanowiły:
• W  dniu  1  lipca  msza  św.  w  Katedrze  Lwowskiej  NMP,  odprawiona  w  intencji 

pomordowanych profesorów lwowskich.
• W dniu 2 lipca – główna uroczystość przy pomniku na Wzgórzach Wuleckich,  w której 

uczestniczyli m.in. Mer Lwowa, Rektor Politechniki Lwowskiej, Ambasador RP w Kijowie, 
Konsul RP we Lwowie, Prezes SEP Piotr Szymczak. Następnie delegacje SEP udały się na 
Cmentarz Łyczakowski w tym na grób prof. Romana Dzieślewskiego – Patrona Roku 2013 
w SEP oraz na Cmentarz Orląt Lwowskich.

• W dniu 3 lipca – uroczystość w Czarnym Lesie przy pomniku na cmentarzu ze zbiorowymi 
mogiłami  (dołami  śmierci)  pomordowanych  Polaków,  w  której  uczestniczyli  m.in. 
przedstawiciele władz Stanisławowa i  Towarzystwa Kultury Polskiej.  Po tej  uroczystości 
odbyło się w Centrum Kultury Polskiej spotkanie z Polakami ze Stanisławowa. 

Szczegółowe sprawozdanie z obchodów rocznicowych znajduje się w Biuletynie SEP Spektrum 
nr 7-8/2016.

Wyjazdowe posiedzenie Prezydium OT SEP w Chańczy
Posiedzenie  Prezydium  Zarządu  Oddziału  odbyło  się  w  dniu  28  lipca wyjazdowo  w  domku 
letniskowym Koleżeństwa  Wiktorii  i  Kazimierza  Dulińskich  w  Chańczy k/Staszowa. W części 
roboczej omówiono m.in.: 

• wyniki finansowe Oddziału za I i II kwartał 2016 roku,
• wynik  finansowy seminarium szkoleniowo-technicznego  w Stalowej  Woli  w  dniu  9 

czerwca br, 
• przebieg  i  znaczenie debaty  podsumowującej  II  Kongres  Elektryki  Polskiej  w 

Warszawie,
• potwierdzono termin i miejsce spotkania oddziałowego z okazji Dnia Energetyka – 17 

września br w Stalowej Woli,
• ustalono  miejsce  i  wstępny  termin  uroczystości  jubileuszowej  40-lecia  Oddziału  – 

Baranów Sandomierski, styczeń 2017r

W części  okolicznościowej  odbyło  się  spotkanie  z  Koleżanką  Wiktorią  Dulińską  z  okazji  Jej 
80 urodzin. Jubilatce złożono życzenia oraz wręczono okolicznościowe upominki.  

Jubilatka urodziła się  28 lipca 1936r. w Wierzbicy k/Radomia. Jest absolwentką Wydziału  
Elektrotechniki  Górniczej  i  Hutniczej  AGH  w   Krakowie.  Pracowała  na  stanowiskach  dozoru  
i kierowniczych w różnych  zakładach  Polski  Południowo - Wschodniej,  w  tym  w latach 1965–93  
w KiZPS Siarkopol. 

Jest  członkiem SEP od 1962r. W działalności stowarzyszeniowej rzeczowa, kompetentna,  
umiejąca zjednać sobie do współpracy działaczy z różnych środowisk, koleżeńska i bezpośrednia.  
Była sekretarzem a następnie prezesem Koła SEP przy KiZPS Siarkopol. Pełniła funkcję członka  



Zarządu Oddziału w Rzeszowie  a po utworzeniu Oddziału  w Tarnobrzegu przez  kilka kadencji  
funkcję  członka  Zarządu  Oddziału   Tarnobrzeskiego  a w  kadencjach  1987-1990  i  1998-2002 
Prezesa  tego  Oddziału.   Była  również  członkiem  ZG  SEP.  Za  działalność  stowarzyszeniową  
otrzymała wiele odznaczeń, wyróżnień i godności SEP i NOT w tym w 2001r. Godność Zasłużonego  
Seniora SEP.

SIERPIEŃ 2106
Wycieczka Oddziału do Londynu

Wycieczka  zorganizowana  przez  Oddział  Tarnobrzeski  SEP odbyła  się  w  dniach  12–17 
sierpnia. W wycieczce uczestniczyło 40 osób. 

W  trakcie  wycieczki  grupa  zobaczyła  i  zwiedziła  ważniejsze  miejsca  oraz  zabytki 
historyczne Londynu i Anglii Południowej: Twierdzę Tower, Tower Bridge, Buckingham Palace, 
Horse Guards Parade, Whitehal i Downing Street, siedzibę Parlamentu z wieżą zegarową Big Ben, 
Katedrę  św.  Pawła,  Opactwo  Westminsterskie,  Katedrę  Westminsterską,  Trafalgar  Square, 
Królewskie  Obserwatorium  Astronomiczne  w  Greenwich,  British  Museum,  National  Gallery, 
Millenium Bridge,  zamek w Windsorze,  uniwersytecką część Oxfordu, Zamek Warwick, urocze 
miasteczko Canterbury z piękną Katedrą oraz pomniki bohaterów narodowych Anglii. Przy okazji 
noclegu tranzytowego w Belgii – urzekającą starówkę Antwerpii.  Dodatkową atrakcję stanowiły 
przeprawy promowe przez Kanał La Manche przy słonecznej pogodzie.

Uczestnicy wycieczki mieli okazję poznać Anglię jako wyraźnie odmienną część Europy 
z dominującą anglikańską religią państwową, ruchem drogowym lewostronnym, innym systemem 
miar, innymi instalacjami elektrycznymi i wodnymi, oryginalną zabudową z oknami otwieranymi 
na  zewnątrz.  Widoczne  było  przywiązanie  Brytyjczyków  do  systemu  monarchii  i  do  rodziny 
królewskiej.  

Tematem technicznym w trakcie wycieczki była energetyka w Anglii. W krótkim referacie 
wprowadzającym Kol. Marian Bunarowski poinformował m.in., że w bilansie paliw pierwotnych 
energetyki  angielskiej  dominuje gaz ziemny i  ropa naftowa, duży jest  też udział  taniego węgla 
importowanego.  Dlatego  w strukturze  produkcji  energii  elektrycznej  nie  zaskakuje  blisko  40% 
udział  węgla  kamiennego  i  blisko  30% udział  gazu  ziemnego.   Uzupełnienie  stanowi  energia 
jądrowa (blisko 20%) i energia odnawialna (ponad 10%) z  farm wiatrowych i elektrowni wodnych.  
Brak  jest  jednak tak  dynamicznego rozwoju źródeł  energii  odnawialnej  jak w kontynentalnych 
krajach Europy zachodniej.

WRZESIEŃ 2016
Dzień Energetyka

W  dniu  17  września  w  Restauracji  Słoneczna  w  Stalowej  Woli  odbyło  się  spotkanie 
okolicznościowe Oddziału Tarnobrzeskiego SEP z okazji  Dnia Energetyka.  W spotkaniu wzięło 
udział blisko 100 osób - członków Kół w Oddziale wraz z osobami towarzyszącymi oraz goście z 
zaprzyjaźnionego Oddziału Rzeszowskiego SEP i kierownictwa Spólki ENESTA w Stalowej Woli. 
Organizatorem było Koło SEP w Stalowej Woli. 

W części oficjalnej spotkania:
• Marian  Bunarowski –  wiceprezes  Oddziału  w  ciekawy  sposób  przedstawił  życiorysy  i 

dokonania  wybitnych  inżynierów  nieelektryków  –  mężów stanu  II  RP w różny sposób 
związanych z naszym regionem i zasłużonych dla niego.

• Ryszard Bakowski – prezes Koła Grodzkiego przedstawił informacje o udziale delegacji OT 
SEP w  dniach  1-3  lipca  br.  w  obchodach  75  rocznicy  mordu  profesorów  lwowskich  i 
inteligencji stanisławowskiej dokonanego przez hitlerowców.  

• Jerzy Mąsior – prezes Oddziału przedstawił  informacje o ważniejszych wydarzeniach w 
Oddziale  w  okresie  od  poprzedniego  spotkania  z  okazji  Dnia  Energetyka  i  złożył 
okolicznościowe  życzenia  elektrykom  i  energetykom z okazji ich  branżowego  święta. 
Po  części  oficjalnej  miała  miejsce  sympatyczna  biesiada  i  zabawa  taneczna  oraz 

prowadzone były ożywione dyskusje w „podgrupach”.



WRZESIEŃ I PAŹDZIERNIK  2016
Wręczenie nagród Oddziału najlepszym absolwentom średnich szkół elektrycznych

Wykonując uchwałę Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału z dnia 21 lutego 2014r. 
Oddział  kontynuował współpracę ze średnimi  szkołami  technicznymi o profilu  elektrycznym w 
Tarnobrzegu, Nisku i Połańcu w kolejnym roku szkolnym 2015/2016. Po upływie roku szkolnego 
szkoły  wyznaczyły  uczniów-absolwentów  do  nagrody  w  zakresie  przedmiotów  zawodowych  i 
zadania praktycznego.  Nagrody zostały wręczone przez przedstawicieli  Oddziału w szkołach w 
Tarnobrzegu i  Połańcu  w dniu rozpoczęcia  roku szkolnego 2016/2017 a  w szkole  w Nisku na 
uroczystości  z  okazji  Dnia  Edukacji  Narodowej. Nagrody  otrzymali:  Adrian  Jendo  z  Połańca, 
Dominik Piątkowski z Tarnobrzega i Adrian Szabat z Niska.

LISTOPAD I GRUDZIEŃ 2016
Pamiętamy

Listopad  to  miesiąc  szczególnej  pamięci  o  zmarłych  –  krewnych,  bliskich,  znajomych. 
W naszym  Oddziale  pamiętamy  również  o  zmarłych  Koleżankach  i  Kolegach  –  członkach 
Stowarzyszenia  Elektryków Polskich.  Dlatego jak co roku przedstawiciele  Kół  i  Oddziału  SEP 
zapalili znicze na Ich grobach na cmentarzach w Tarnobrzegu, Stalowej Woli, Połańcu, Rzeszowie, 
Rudniku n/Sanem, Staszowie, Wielowsi. 

Z  przykrością  należy  odnotować,  że  w  minionym  roku  zmarło  kilku  członków  SEP – 
naszych dobrych Kolegów.

Przygotowania do uroczystości Jubileuszu 40 lecia Oddziału
W ostatnich  miesiącach  roku  trwają  przygotowania  do  uroczystości  Jubileuszu  40-lecia, 

która odbędzie się 26 styczniu 2017r  w  Baranowie Sandomierskim. Prezydium Zarządu Oddziału 
monitoruje postęp prac przygotowawczych przypisanych wyznaczonym Koleżankom i Kolegom.

Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału 
W dniu 21 grudnia odbyło się ostatnie w 2016r posiedzenie prezydium Zarządu Oddziału. 

Ważniejsze sprawy w programie posiedzenia to:
• Zaawansowanie  przygotowań  do  uroczystości  Jubileuszu  40-lecia  Oddziału  w  dniu 

26 stycznia 2017r.
• Informacja  Prezesa  Oddziału  z  posiedzenia  Rady  Prezesów  i  spotkania  świąteczno-

noworocznego w dniu 13 grudnia w Warszawie.
• Wstępne podsumowanie działalności Oddziału w 2016 roku.
• Realizacja  wniosku naszego WZDO dotyczącego współpracy ze  średnimi  elektrycznymi 

szkołami zawodowymi w Tarnobrzegu, Nisku, Połańcu.
• Kierunki pracy Oddziału w 2017 roku w tym seminaria, szkolenia i prezentacje techniczne, 

wycieczki turystyczno-techniczne krajowe i zagraniczne.
• Zorganizowanie w 2017r. spotkania aktywu Oddziału i Kół SEP zrzeszonych w Oddziale 

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

Opracowanie:  Bożena i Marian Bunarowscy


