Po|skieZrzeszenietnżynierÓw
i TechnikÓwSanitarnych
ZarządoddziałuTarnowskiego
TarnÓw,dnia18październik
2oL7r.

Realizujqc plan pracy na rok 2ot7 r. członkowieKoła
CiepłownikÓw przY Miejskim
Przedsiębiorstwie
Energetyki
Cieptnejs.A.w Tarnowiew dniachod L2 do t7 września
2oI7r. uczestniczyti
w wyjeździe
techniczno- turystycznym
do Datmacji- Chorwacja.GłÓwnym ce|emwyjazdu(aspektem
technicznym)było zapoznaniesię z miejscemurodzenia
Niko|i Testi, miejscowościq
Smitjan oraz

znajdujqcym
siętam ParkiemTematycznym.Muzeum
Tes|i.

NikolaTesla ur. 10 |ipca1856 r. w Smitjanie(wieśpołożona gÓrzystym
w
regionieLika w Chorwacji)
inżynieri wynalazcaserbskiegopochodzenia.
Jest autoremb|isko300 patentÓw,ktÓre chronityjego
125 wynalazkÓww 26 krajach,głÓwnierozmaitychurzqdze
etektrycznych,
z ktÓrych najsławniejsze
to:

siInik elektryczny,prqdnica prqdu przemienneso,autotransformator,
dynamo rowerowe, rad!o,
e|ektrownlawodna, bateriasłoneczna,
turbina ta|erzowai transformatorTes|l (rezonansowacewka
wysokonapięclowa).
Niko|aTes|a był m.in. twÓrcq pierwszychurzqdze zdatnie
sterowanychdrogq
radiowq.Poczqtkowoza twÓrcę radia uważanoMarconiego,jednak
w 1943 r. Sqd Najwyższy
StanÓw
Zjednoczonych
przyznatprawapatentoweTes|i.Rozprawarozstrzygnęła po
się śmierci
wyna|azc
Y, przezco
powszechnieza twÓrcę radia uznaje się Marconiego,
mimo .ż' przyznałsię on do wykorzystania
wcześniejszych
pracTes|iw zbudowaniu
radia.
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W 1916 zostałWyrÓżnionyMedalem Edisonaza wybitne osiqgnięciawe Wczesnychpracach nad prqdem
wie|ofazowymi wielkiejczęstot|iwości.
Tesla (T)- jednostkaindukcjimagnetycznejw układzieS! (jednostkapochodnaukładuSt).Nazwajednostki
pochodziod nazwiskaNikoliTesli.
SprawozdanieszczegÓłowez wviazdu:
I dzie - L2.O9.2OL7r. wtorek - godz. 19,00 wyjazd busem z parkingu MPEC ul. Sienna 4. Przejazd
całonocnYprzezSłowację,Węgry.
l| dzie - 13.09.2ot7 r. środa- godz. 9,00 przyjazddo Chorwacji - PlitwickieJeziora (park narodowy
Chorwacjiwpisany na |istęUNEsco).7wiedzanie parku przy pięknej,słonecznejpogodzie.Park Narodowy
Jezior Plitwickich

położonyW środkowejczęścikraju ok. L4o kilometrÓw od Zagrzebia niedaleko

wschodniejgranicyz Bośniqi Hercegowinq;założony
w 1949 roku. Jego największqatrakcjqjest 16 jezior
krasowych połqczonychze sobq licznymi wodospadami.Jeziora dzie|q się na dwa zespoty połqczone
kaskadowo- GÓrne i Dolne Jeziora. Jezlora leżqw południowejczęścigÓr Mała Kape|a,wchodzqcychw
składGÓr Dynarskich.Jeziorazasi|anesq systememwÓd powierzchniowych,wśrÓdktÓrych wyrÓżniajasię
potoki Crna rijeka i Bijela rijeka.Jeziora oddzielone sq od siebie trawertynowym!grob|ami,na ktÓrych
tworzq się wodospady,ktÓrych na|iczonotutaj ponad 90. Długość
wszystkichjezior wynosi łącznie8,2 km,
a ich łqcznapowlerzchnia- ok. 200 hektarÓw. Po całodziennymzwiedzaniujezior nocleg w położonej
w pobliżumiejscowości
Smo|janac.
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.|!l dzie

L4.o9.2o77 r. czwartek - godz. 9,O0 wyjazd do MiejscowościSmiljan gdzie urodził

NikolaTesla.Zwiedzaniemuzeumoraz zapoznaniez Parkiem Tematycznym-Muzeum
Testi.

Strona
3z 9

Sfrona4 z 9

Sfrona5 z 9

Następnieprzejazd do Trogirui zwiedzanienajpiękniejpołozonejstarÓwki w Chorwacji.

Po zwiedzaniu zabytkÓw Trogiru przejazd do SpIitu i zwiedzanie zabytkÓw miasta (w tym pałacu
Dioklecjana).
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Następnieprzejazddo Makarskieji zakwaterowaniew StudioApartmentsMarija (na 2 noclegi).

lV dzie

I5.o9.2oL7 r.

piqtek

godz. 9,00 wyjazd do Dubrownika

najpiękniejszegomiasta

chorwackiegopołożonegonad Adriatykiem.ZwiedzaniezabytkÓw Starego Miastd, W tym parogodzinna
wędrÓwka po odrestaurowanychmurachobronnych.Wieczorem powrÓt do Makarskiej.

Sfrona7 z 9

V dzie - L6.o9.2oL7r. odpoczynekna p|ażyw Makarskiejdo godz. L4,oo,a następniewyjazd do kraju
z noclegiemtranzytowymna Węgrzechw miejscowościNagykanizszaprzy granicyz Chorwacjq.
V! dzie - L7.o9.2oL7 r. godz. 8,00 wyjazd w dalszq drogę do kraju z przyjazdemdo Tarnowa okolo
godz. 18,00.
organizacjqcategowyjazdujak W poprzednichlatach,w ce|u minimalizacjlkosztÓw zajqłsię Zarzqd Kota
Ciepłownikowsamodzle!nie(bez udziałubiur podroŻv|.
SposÓb ten przynosi wymierny efekt ekonomiczny W postaci zaoszczędzeniakosztÓw (prowizje biur
podrÓży).W wyjeździeuczestniczyło11 osÓb członkÓw koła PZlTs CiepłownikÓwprzy MPEC TarnÓw.
Usługę przewozu osÓb busem realizowała Firma ,,BAJGo" Ustugi Transportowe i Turystyczne
Grażyna ogi ska, ul. BatalionÓw Chłopskich28, 33-101 TarnÓw. Wszyscy uczestnicy tego wyjazdu
wykazywali się aktywnym uczestnictwemW realizacji programu wyjazdu w przyjaznejatmosferze
wzbogacajqcswojqwiedzęo zagadnieniaw obszarzetechniczno- turystycznym.
Koszt wycieczki wyniÓsł okoto 1 400 zł/osobę.Dofinansowanie z PZ|TSwyniosło 4ooo zł tj. 363,64
zł/osobęczyli koszt uczestnikawycieczkiwyniÓsłok. 1036,36zł/osobę.
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ListauczestnikÓwwyjazduw zatqczeniu
z koleżeskim pozdrowieniem
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