
Po|skie Zrzeszenie tnżynierÓw
i TechnikÓw Sanitarnych

Zarząd oddziału Ta rnowskiego

TarnÓw, dnia 18 październik 2oL7 r.

Realizujqc plan pracy na rok 2ot7 r. członkowie Koła CiepłownikÓw przY Miejskim
Przedsiębiorstwie Energetyki Cieptnej s.A. w Tarnowie w dniach od L2 do t7 września 2oI7 r. uczestniczyti
w wyjeździe techniczno - turystycznym do Datmacji - Chorwacja. GłÓwnym ce|em wyjazdu (aspektem
technicznym) było zapoznanie się z miejscem urodzenia Niko|i Testi, miejscowościq Smitjan oraz
znajdujqcym się tam Parkiem Tematycznym.Muzeum Tes|i.

Nikola Tesla ur. 10 |ipca 1856 r. w Smitjanie (wieś położona w gÓrzystym regionie Lika w Chorwacji)
inżynier i wynalazca serbskiego pochodzenia. Jest autorem b|isko 300 patentÓw, ktÓre chronity jego
125 wynalazkÓw w 26 krajach, głÓwnie rozmaitych urzqdze etektrycznych, z ktÓrych najsławniejsze to:
siInik elektryczny, prqdnica prqdu przemienneso, autotransformator, dynamo rowerowe, rad!o,
e|ektrownla wodna, bateria słoneczna, turbina ta|erzowa i transformator Tes|l (rezonansowa cewka
wysokonapięclowa). Niko|a Tes|a był m.in. twÓrcq pierwszych urzqdze zdatnie sterowanych drogq
radiowq. Poczqtkowo za twÓrcę radia uważano Marconiego, jednak w 1943 r. Sqd Najwyższy StanÓw
Zjednoczonych przyznat prawa patentowe Tes|i. Rozprawa rozstrzygnęła się po śmierci wyna|azc Y, przez co
powszechnie za twÓrcę radia uznaje się Marconiego, mimo .ż' przyznał się on do wykorzystania
wcześniejszych prac Tes|i w zbudowaniu radia.
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W 1916 został WyrÓżniony Medalem Edisona za wybitne osiqgnięcia we Wczesnych pracach nad prqdem

wie|ofazowym i wielkiej częstot|iwości.

Tesla (T) - jednostka indukcji magnetycznej w układzie S! (jednostka pochodna układu St). Nazwa jednostki

pochodzi od nazwiska Nikol i  Tesl i .

Sprawozdanie szczegÓłowe z wviazdu:

I dzie - L2.O9.2OL7 r. wtorek - godz. 19,00 wyjazd busem z parkingu MPEC ul. Sienna 4. Przejazd

całonocnY przez Słowację, Węgry.

l| dzie - 13.09.2ot7 r. środa - godz. 9,00 przyjazd do Chorwacji - Plitwickie Jeziora (park narodowy

Chorwacji wpisany na |istę UNEsco) .7wiedzanie parku przy pięknej, słonecznej pogodzie. Park Narodowy

Jezior Plitwickich położony W środkowej części kraju ok. L4o kilometrÓw od Zagrzebia niedaleko

wschodniej granicy z Bośniq i Hercegowinq; założony w 1949 roku. Jego największq atrakcjq jest 16 jezior

krasowych połqczonych ze sobq licznymi wodospadami. Jeziora dzie|q się na dwa zespoty połqczone

kaskadowo - GÓrne i Dolne Jeziora. Jezlora leżq w południowej części gÓr Mała Kape|a, wchodzqcych w

skład GÓr Dynarskich. Jeziora zasi|ane sq systemem wÓd powierzchniowych, wśrÓd ktÓrych wyrÓżniaja się

potoki Crna rijeka i Bijela rijeka. Jeziora oddzielone sq od siebie trawertynowym! grob|ami, na ktÓrych

tworzq się wodospady, ktÓrych na|iczono tutaj ponad 90. Długość wszystkich jezior wynosi łącznie 8,2 km,

a ich łqczna powlerzchnia - ok. 200 hektarÓw. Po całodziennym zwiedzaniu jezior nocleg w położonej

w pobliżu miejscowości Smo|janac.
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.|!l dzie L4.o9.2o77 r. czwartek - godz. 9,O0 wyjazd do Miejscowości Smiljan gdzie urodził
Nikola Tesla. Zwiedzanie muzeum oraz zapoznanie z Parkiem Tematycznym-Muzeum Testi.
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Następnie przejazd do Trogiru i zwiedzanie najpiękniej połozonej starÓwki w Chorwacji.

Po zwiedzaniu zabytkÓw Trogiru przejazd do SpIitu i zwiedzanie zabytkÓw miasta (w tym pałacu

Dioklecjana).
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Następnie przejazd do Makarskiej i zakwaterowanie w Studio Apartments Marija (na 2 noclegi).

lV dzie I5.o9.2oL7 r. piqtek godz. 9,00 wyjazd do Dubrownika najpiękniejszego miasta

chorwackiego położonego nad Adriatykiem. Zwiedzanie zabytkÓw Starego Miastd, W tym parogodzinna

wędrÓwka po odrestaurowanych murach obronnych. Wieczorem powrÓt do Makarskiej.
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V dzie - L6.o9.2oL7 r. odpoczynek na p|aży w Makarskiej do godz. L4,oo, a następnie wyjazd do kraju

z noclegiem tranzytowym na Węgrzech w miejscowości Nagykanizsza przy granicy z Chorwacjq.

V! dzie - L7.o9.2oL7 r. godz. 8,00 wyjazd w dalszq drogę do kraju z przyjazdem do Tarnowa okolo

godz. 18,00.

organizacjq catego wyjazdu jak W poprzednich latach, w ce|u minimalizacjl kosztÓw zajqł się Zarzqd Kota

Ciepłownikow samodzle!nie (bez udziału biur podroŻv|.

SposÓb ten przynosi wymierny efekt ekonomiczny W postaci zaoszczędzenia kosztÓw (prowizje biur

podrÓży). W wyjeździe uczestniczyło 11 osÓb członkÓw koła PZlTs CiepłownikÓw przy MPEC TarnÓw.

Usługę przewozu osÓb busem realizowała Firma ,,BAJGo" Ustugi Transportowe i Turystyczne

Grażyna ogi ska, ul. BatalionÓw Chłopskich 28, 33-101 TarnÓw. Wszyscy uczestnicy tego wyjazdu

wykazywali się aktywnym uczestnictwem W realizacji programu wyjazdu w przyjaznej atmosferze

wzbogacajqc swojq wiedzę o zagadnienia w obszarze techniczno - turystycznym.

Koszt wycieczki wyniÓsł okoto 1 400 zł/osobę. Dofinansowanie z PZ|TS wyniosło 4ooo zł tj. 363,64

zł/osobę czyli koszt uczestnika wycieczki wyniÓsł ok. 1036,36 zł/osobę.
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Lista uczestnikÓw wyjazdu w zatqczeniu

z koleże skim pozdrowieniem

N'r*re.l- E-*
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