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STYCZEŃ 
Spotkanie Noworoczne  

Spotkanie aktywu Oddziału i Kół oraz emerytów, w gronie ponad 60 osób, odbyło się w 
dniu 8 stycznia 2011r w malowniczo połoŜonej nad Wisłą restauracji FREGATA w Tarnobrzegu. 
Władze Oddziału przedstawiły krótkie sprawozdanie o działalności w 2010r. i   zamierzeniach na 
2011r. 

W części okolicznościowej Prezes Oddziału Jerzy Mąsior w wygłoszonym toaście 
noworocznym złoŜył uczestnikom spotkania a za ich pośrednictwem wszystkim członkom SEP 
wraz z rodzinami serdeczne Ŝyczenia zdrowia i pomyślności w Nowym 2011 Roku.  

W części nieoficjalnej przy poczęstunku odbyły się koleŜeńskie dyskusje i rozmowy.  
 
LUTY i MARZEC 
Przygotowania do seminarium-forum energetycznego. 

� Powołanie komitetu organizacyjnego w składzie: Marian Bunarowski, Mieczysław Kobylarz, 
BoŜena Bunarowska, Barbara Łazowska. 

� Ustalenie tematu, celów, daty i miejsca, programu, grup uczestników i warunków 
uczestnictwa. 

� Przeprowadzenie rozmów z potencjalnymi uczestnikami, przygotowanie i rozesłanie 
zaproszeń, rezerwacja lokalu. 

 
KWIECIE Ń 
Seminarium-forum energetyczne w Stalowej Woli 
 Seminarium-forum nt „Zmiany i rozwój elektroenergetyki w Polsce Południowo-Wschodniej 
w aspekcie poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju” odbyło się w dniu 12 kwietnia 2011r. w 
Hotelu Hutnik w Stalowej Woli. Zorganizowane zostało przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich w Tarnobrzegu wspólnie z Radą Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Tarnobrzegu w ramach XXIV Kongresu Techników 
Polskich i XXXV-lecia Oddziału Tarnobrzeskiego SEP. Wzięło w nim udział ponad 80 osób 
reprezentujących: 

� producentów energii elektrycznej: GDF SUEZ Energia Polska SA Połaniec, Elektrownia 
Stalowa Wola SA, Elektrociepłownia Stalowa Wola SA, Elektrociepłownia Nowa Sarzyna 
Sp. z o.o. 

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

� przemysłowych i komunalnych odbiorców energii z obszaru Stalowej Woli, Tarnobrzega, 
Rzeszowa,  LeŜajska, Sandomierza. 

� Urząd Regulacji Energetyki Warszawa-Oddział Kraków. 
� wiodące firmy krajowe oferujące nowoczesne urządzenia i systemy pomiarowo-rozliczeniowe 

energii elektrycznej zwłaszcza dla potrzeb jej zakupu wg zasad rynkowych oraz oferujące 
instalacje do kompensacji poboru mocy biernej i filtracji wyŜszych harmonicznych: APP Sp. 
z o.o. Kraków,  INNSOFT Sp. z o.o. Warszawa,  MIKRONIKA Poznań,  PiA-ZAP   Sp. z 
o.o.  Puławy, ELMA  ENERGIA  Olsztyn, OLMEX SA  Olsztyn., 

oraz zaproszeni Goście-m.in. Pani Renata Butryn - Posłanka na Sejm RP i Pan Robert Fila - 
Starosta Stalowowolski. 

Sprawozdanie szczegółowe  jest dostępne na stronie  http://septarnobrzeg.pl/news&id=25 oraz w 
Biuletynie SEP Spektrum nr 5-6/2011. 

 



MAJ 
Wycieczka Koła SEP przy Elektrowni Stalowa Wola  
 Wycieczka odbyła się od 27 do 29 maja br. w rejon Gór Świętokrzyskich, z noclegami w 
Mąchocicach Kapitulnych. Uczestniczyły w niej 22 osoby, w tym 18 członków Koła. Trasa 
wycieczki obejmowała elementy krajoznawcze, kulturowe i obiekty historyczne związane z 
rozwojem przemysłu w regionie świętokrzyskim takie jak: Opactwo Cystersów w Wąchocku, 
Ekomuzeum w Starachowicach, Chęciny, Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, Jaskinia Raj, 
Klasztor na Świętym KrzyŜu, Zamek KrzyŜtopór w Ujeździe. Atrakcji wycieczce dodał jarmark 
świętokrzyski na Świętym KrzyŜu oraz turniej rycerski na Zamku w Ujazdowie, które uczestnicy 
wycieczki obejrzeli. 
 
Przygotowania do seminarium szkoleniowego „Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń i 
instalacji elektrycznych w zakładach przemysłowych” - organizatorzy: Oddział i Koło 
Siarkopol. 

 

CZERWIEC 
Seminarium „Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych w zakładach 
przemysłowych”  
 Seminarium zorganizowane przez Oddział i Koło Siarkopol odbyło się w dniu 8 czerwca w  
TAPIMIE w Tarnobrzegu. W seminarium wzięło udział 80 osób. Głównymi prelegentami byli dr 
inŜ Witold Jabłoński z Politechniki Wrocławskiej i inspektor  Tadeusz Kaczmarczyk z Państwowej 
Inspekcji Pracy. Szkolenie było bardzo przydatne zwłaszcza dla czynnych zawodowo elektryków 
zajmujących się dozorem oraz eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych NN, 
SN i WN, a takŜe dla pracowników słuŜb BHP w zakładach przemysłowych. W seminarium 
uczestniczyły firmy prezentujące środki techniczne  wykorzystywane dla potrzeb bezpiecznej 
organizacji pracy. 

Wycieczka turystyczno-techniczna Koła SEP w Stalowej Woli  

Wycieczka odbyła się w dniach 17-19 czerwca 2011 roku w Beskid Mały, z noclegami w 
Węgierskiej Górce w Pensjonacie FRESCO połoŜonym nad rzeką Sołą. 
 Była to kolejna, 14 wycieczka Koła w cyklu „Poznajemy góry polskie”, tym razem po 
szlakach Beskidu Małego, ze zwiedzaniem takich ciekawych miejscowości i miejsc jak śywiec, 
Węgierska Górka, Międzybrodzie Bialskie i śywieckie, Łodygowice, Góra śar, Kaplica  na  Groniu  
Jana  Pawła II  a  w  drodze  powrotnej  Kalwaria  Zebrzydowska. W wycieczce wzięło udział 
blisko 50 osób – członków  Koła ze Stalowej Woli wraz z rodzinami oraz grupka KoleŜanek i 
Kolegów z Kół w Połańcu i Tarnobrzegu. Program oprócz wędrówek obejmował relaksowo-
integracyjne spotkanie grillowe oraz minireferat n/t zapór, zbiorników i elektrowni wodnych w 
Beskidzie Małym. Szczegółowe sprawozdanie-w Kronice Oddziału. 

 

SIERPIEŃ 
Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie  
 Wyjazd zorganizowany został przez Biuro Oddziału SEP w dniu 6 sierpnia 2011 roku . 
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie  to największa taka instytucja w Polsce, jedna z większych 
w Europie, otwarta w listopadzie 2010r. i stale powiększana o kolejne ekspozycje. W CNK są 
obecnie galerie: Świat w ruchu, Człowiek i środowisko, Korzenie cywilizacji, Strefa światła, Bzzz! 
(galeria dla najmłodszych), GE:generacja (galeria dla młodzieŜy), bardzo nowoczesne Planetarium 
Niebo Kopernika, Park Odkrywców (galeria na otwartym powietrzu). W programie wyjazdu poza 
galeriami CNK znalazły się m.in. 2 seanse w Planetarium – obraz w systemie 3D, Teatr Robotyczny 
oraz zwiedzanie ogrodów na dachu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Warszawskiego. 



 W wyjeździe wzięło udział 45 osób – z  Kół w Połańcu, Tarnobrzegu i Stalowej Woli.  
Mimo zmęczenia podróŜą i zwiedzaniem uczestnicy wyraŜali się bardzo pozytywnie o działalności 
CNK i wyjeździe grupy naszego Oddziału. 
 

WRZESIEŃ 
Wycieczka turystyczna do Turcji.  
 Wycieczka odbyła się w dniach 10-17 września 2011r., została  zorganizowana przez 
Oddział SEP i miała charakter objazdowy po zachodniej Turcji. Program obejmował krainy, miasta 
i zabytki Turcji zaliczane do jej największych atrakcji turystycznych takie jak: Konya (Mauzoleum 
Mevlany – twórcy zakonu tańczących derwiszy, podziemne miasto), Kapadocja (Goreme – open air 
museum, Zelwe, Pasha Baglar), solne jezioro Tuzgolu, Istambuł (świątynia Hagia Sophia, Pałac 
Top Kapi, Błękitny Meczet, kryty Bazar, rejs po Bosforze, kąpiel w Morzu Marmara), rejs promem 
przez Dardanele, Troja, Kusadasi nad Morzem Egejskim, Efez (domek Matki Boskiej, Świątynia 
Artemidy), Pamukkale (Hierapolis, Park Narodowy-trawertyny i baseny termalne), Antalya 
 Walory wycieczki zwiększał przelot na trasie Kraków-Antalya-Kraków, relaksowy wieczór 
turecki oraz przejazd autokarem ok.2400km po bardzo dobrych, nowoczesnych drogach przez 
wspaniałe widokowe Góry Taurus i Góry Potyńskie przy pokonywanej wielokrotnie róŜnicy 
wzniesień 0-1500m.  Dzięki temu trudy podróŜy nie były zbyt uciąŜliwe. Wycieczka umoŜliwiła 
nam kontakt z Turcją dawną bardzo atrakcyjną i nowoczesną dzisiejszą, której rozwój datuje się od 
czasów zasłuŜonego dla narodu tureckiego pierwszego prezydenta Kemala Atatőrka. 
 

PAŹDZIERNIK 
Dzień Energetyka  
 Tradycyjnie juŜ członkowie SEP Oddziału Tarnobrzeskiego spotkali się na biesiadzie z 
okazji Dnia Energetyka. Tym razem spotkanie odbyło się 1 października 2011r. w Tarnobrzegu w 
Restauracji Fregata, organizatorem były tarnobrzeskie Koła SEP - Grodzkie i Siarkopol.  W 
spotkaniu wzięło udział ponad 90 osób w tym zaproszeni goście. 

Spotkanie  otworzył  i  uczestników  powitał  Kol. Jerzy Mąsior – Prezes  Oddziału  SEP w 
Tarnobrzegu a okolicznościowe Ŝyczenia złoŜyli elektrykom i energetykom z okazji ich 
branŜowego święta Kol. Ryszard Bakowski – Prezes Koła Grodzkiego SEP i Kol. Robert 
Kuśmierek – Prezes Koła Siarkopol.  

W tym roku spotkanie zawierało równieŜ część  merytoryczną, w której Kol. Marian 
Bunarowski–Wiceprezes Oddziału wygłosił referat nt „SEP w Polsce i Regionie Tarnobrzeskim – 
rys historyczny” a Pan Zbigniew Michalski – przedstawiciel Firmy Lena Lighting S.A. ze Środy 
Wlkp. zaprezentował najnowsze rozwiązania w dziedzinie techniki oświetleniowej, głównie opartej 
na technologii LED, akcentując jej energooszczędność. Prezentacja spotkała się z duŜym 
zainteresowaniem uczestników. 
 Biesiada „przy stole” i zabawa taneczna na parkiecie integrowała towarzystwo. 

 

LISTOPAD I GRUDZIE Ń 
Przygotowania do uroczystości Jubileuszu 35 lecia Oddziału.  
 Działalność SEP w Kołach na naszym terenie liczy blisko 60 lat, natomiast Oddział 
Tarnobrzeski jest młodszy, poniewaŜ został powołany w 1976r po utworzeniu województwa 
tarnobrzeskiego. Obecny jubileuszowy rok jest pomyślny dla działalności stowarzyszeniowej 
naszego Oddziału, a w ostatnich miesiącach roku trwają przygotowania do uroczystości 
jubileuszowej, która odbędzie się w miesiącu styczniu 2012r  w  Baranowie Sandomierskim.  

 

Opracowanie: BoŜena i Marian Bunarowscy 


