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Koleżanki i Koledzy! 
 
 

Tradycyjnie na początku roku przesyłamy kolejny – trzynasty już – numer Biuletynu 
Informacyjnego, zawierającego przegląd działalności Zarządu Oddziału w minionym roku, 
aby tą drogą poinformować wszystkich Członków i Sympatyków PZITS o sprawach doty-
czących różnych form aktywności naszego Zrzeszenia we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. 
 
 

Działalność Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PZITS w 2006 r. 
 
 

W minionym roku Zarząd Oddziału pracował w składzie wybranym podczas 
walnego Zebrania Oddziału, które odbyło się 27 lutego 2004 r. na kadencję 2004–2008: 
 

♦ Prezes Zarządu: kol. Andrzej M. Dziubek. 
♦ Wiceprezesi: kol. kol. Jolanta Maćkiewicz, Krzysztof Lorenz. 
♦ Sekretarz: kol. Agnieszka Nawirska. 
♦ Zastępca Sekretarza: kol. Ryszard Szpadt. 
♦ Skarbnik: kol. Irena Marczyk. 
♦ Zastępca Skarbnika: kol. Jerzy K. Mikołajczak. 
♦ Członkowie Zarządu: kol. kol. Jan D. Rutkowski, Kazimierz Siwecki, Jan Ślęczek. 
♦ Komisja Rewizyjna: kol. kol. Tadeusz Głowniak (przewodniczący), Halina Szy-

mańska (z-ca przewodniczącego), Maria Goławska, Tomasz Łaska, Henryk Orzeszek. 
♦ Sąd Koleżeński: kol. kol. Maria Świderska-Bróż (przewodnicząca), Witold Sumi-

sławski (z-ca przew.), Andrzej Kotowski, Janusz Przewłocki, Zbigniew Szurlej. 
♦ Delegaci Zarządu Oddziału do Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń 

Naukowo-Technicznych NOT: kol. kol. Bolesław Hebrowski (Członek Honorowy WR 
FSNT-NOT), Andrzej M. Dziubek (z urzędu), Gerard J. Besler (z wyboru). 



 

Konferencje i seminaria 
 

♦ W dniach 16–19 lutego 2006 r. odbył się techniczno-szkoleniowy wyjazd semi-
naryjny do Austrii (okolice Salzburga), w którym wzięło udział 25 osób. Uczestnicy 
zapoznali się z gospodarką wodno-ściekową i odpadową okolic Salzburga, zwiedzili 
oczyszczalnię ścieków w Salzburgu oraz zabytkową kopalnię soli w Bad Dűrenberg. 

 

♦ 5 kwietnia 2006 r. odbyło się seminarium firmy Wavin Metalplast-Buk nt. 
„Nowości w zakresie projektowania i stosowania systemów wodociągowych i kanali-
zacyjnych” (system rur kanalizacyjnych Wavin X-Stream, studzienki włazowe i ins-
pekcyjne, zagospodarowanie wód deszczowych w systemie AZURA, separatory, 
odwodnienia mostów i wiaduktów, techniki renowacyjne, programy komputerowe 
Wavin-Net), w którym wzięło udział 46 osób. 

 

♦ W dniach 28–31 maja 2006 r. w Lądku Zdroju odbyła się XI międzynarodowa 
konferencja naukowo-techniczna z cyklu „Zarządzanie Zasobami Wodnymi w Do-
rzeczu Odry”, w której wzięło udział 100 osób. Organizatorami konferencji były Re-
gionalne Zarządy Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Gliwicach, Poznaniu i Szcze-
cinie, Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu, Instytut Nauk Geolo-
gicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Przedsiębiorstwo Geologiczne PROXIMA SA 
we Wrocławiu, Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Dolnośląski oraz Polskie 
Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Dolnośląski. Patronat nad 
konferencją sprawowali Minister Środowiska Jan Szyszko oraz Wojewoda Dolnośląski 
Krzysztof Grzelczyk. 

 

♦ W dniach 21–24 czerwca 2006 r. w Karpaczu odbyła się 8 konferencja nauko-
wo-techniczna z cyklu „Ochrona powietrza atmosferycznego – POL-EMIS 2006” – 
Osiągnięcia w nauce, przemyśle i energetyce” (główny organizator: Instytut Inżynie-
rii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej), w której wzięły udział 73 osoby. 

 

♦ 25 września 2006 r. odbyło się seminarium promocyjne firmy Verano-
konwektor – polskiego producenta grzejników kanałowych, naściennych i stojących, 
w którym wzięło udział 17 osób. 

 

♦ 7 listopada 2006 r. z okazji otwarcia zmodernizowanego zakładu uzdatniania 
wody w Lubinie odbyło się seminarium pt. „Nowoczesne technologie uzdatniania 
wody”, które zorganizowała firma KREVOX pod patronatem Oddziału Dolnośląs-
kiego PZITS; w seminarium wzięło udział około 80 przedstawicieli przedsiębiorstw 
wodociągowo-kanalizacyjnych z terenu Dolnego Śląska. 

 

♦ W dniach 22–24 listopada 2006 r. odbyła się w Szklarskiej Porębie – pod pa-
tronatem Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PZITS – II ogólnopolska konferencja 
naukowa doktorantów pt. „Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie 
środowiska” (główny organizator: Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska 
Politechniki Wrocławskiej), w której wzięło udział 60 doktorantów i młodych 
pracowników nauki. 



Szkolenia i egzaminy 
 

♦ Sekcja Gazownictwa, pod przewodnictwem kol. Ireny Marczyk, zorganizowała 
6 kursów szkoleniowych z zakresu zgrzewania rurociągów z polietylenu metodą do-
czołową i elektrooporową, zakończonych egzaminem dla 108 osób. 

♦ Komisja Egzaminacyjna, pod przewodnictwem kol. Krzysztofa Grzegółki, 
przeprowadziła egzaminy na uprawnienia w zakresie urządzeń energetycznych i ga-
zowych dla 275 osób. 
 

Wydawnictwa 
 

♦ Cztery kolejne numery ogólnopolskiego kwartalnika naukowego „Ochrona 
Środowiska” (numery 100–103); wyd. PZITS nr 860. 

♦ Książka pt. „Ochrona powietrza atmosferycznego – osiągnięcia w nauce, 
energetyce i przemyśle” [red. A. Musialik-Piotrowska i J.D. Rutkowski], zawierająca 
materiały z konferencji „POL-EMIS 2006”; wyd. PZITS nr 863. 

♦ Książka pt. „Zarządzanie zasobami wodnymi w dorzeczu Odry – 2006” [red. 
B. Mońka], zawierająca materiały z konferencji „ODRA 2006”; wyd. PZITS nr 867. 
 

Plany Zarządu Oddziału w 2007 r. 
 

♦ W pierwszej połowie czerwca 2007 r. (8–16 VI) planowany jest wyjazd techni-
czno-szkoleniowy do Norwegii i Szwecji. Szczegółowych informacji udziela wicepre-
zes Zarządu Oddziału kol. dr inż. Krzysztof Lorenz (tel. kom. 605 357 193, poczta 
elektroniczna krzysztof.lorenz@pwr.wroc.pl). 

♦ W czerwcu 2007 r. we Wrocławiu planowana jest druga edycja konferencji 
naukowo-technicznej pt. „Zastosowanie analizy cyklu życia w planowaniu gospodar-
ki odpadami na przykładzie Wrocławia” (główny organizator: firma WAMECO sc. 
we Wrocławiu, informacje szczegółowe: dr inż. Ryszard Szpadt, poczta elektroniczna 
wameco@rubikon.pl). 

♦ W dniach 25–27 października 2007 r. odbędzie się we Wrocławiu XX 
jubileuszowa ogólnopolska konferencja z cyklu „Postęp Techniczny w Wodociągach” 
(główny organizator: Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocław-
skiej, informacje: dr inż. Andrzej M. Dziubek, tel. 071 320 25 95, faks 071 328 29 80, 
poczta elektroniczna andrzej.dziubek@pwr.wroc.pl). 

♦ W listopadzie 2007 r. planowane jest objęcie patronatem Zarządu Oddziału 
Dolnośląskiego PZITS III ogólnopolskiej konferencji naukowej doktorantów pt. „In-
terdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska” (główny organiza-
tor: Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej). 

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ 
 

Z przyjemnością informujemy, że w ubiegłym roku, dzięki ogromnej pracy 
społecznej kol. Patryka Wójtowicza, została uruchomiona strona internetowa na-
szego Oddziału: www.pzits.not.pl, na której jest wiele informacji i przydatnych 
linków. Jednak najważniejszy jest powszechny dostęp do pełnych tekstów artyku-
łów opublikowanych w naszym czasopiśmie „Ochrona Środowiska”, co jest sukce-
sem na skalę międzynarodową. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony! 



Koleżanki i Koledzy! 
Apelujemy do wszystkich Członków PZITS o aktualizację członkostwa poprzez uregu-

lowanie zaległych składek w sekretariacie Zarządu Oddziału oraz o sukcesywne wpłacanie 
składek za rok bieżący. Najprościej jest uzgodnić z macierzystym zakładem pracy comie-
sięczne (kwartalne) przekazywanie z poborów kwoty składki bezpośrednio na konto podane 
w nagłówku Biuletynu lub też złożyć odpowiednią dyspozycję w banku obsługującym włas-
ne konto. Takie rozwiązanie odciąża pamięć, a jednocześnie stanowi stosunkowo niewiel-
kie obciążenie dla budżetów naszych Członków. Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Za-
rządu Głównego PZITS, wysokość składki członkowskiej wynosi 6 zł miesięcznie (emeryci, 
renciści i studenci 2 zł miesięcznie). 

 
Sekretariat Zarządu Oddziału PZITS, który mieści się w budynku NOT przy 

ul. marszałka J. Piłsudskiego 74 (pokój 230), czynny jest w poniedziałki i piątki 
w godzinach 10–14 oraz w środy w godzinach 12–16. W sprawach dotyczących 
członkostwa można kontaktować się telefonicznie ze Skarbnikiem Zarządu Oddziału, 
inż. Ireną Marczyk, pod numerem 071 344 14 50 w godzinach pracy sekretariatu. 

Wszystkim Szanownym Koleżankom i Kolegom Zarząd Oddziału Dolno-
śląskiego PZITS składa tą drogą serdeczne życzenia zdrowia, sukcesów i wszel-
kiej pomyślności w Nowym – 2007 – Roku. 


