
 
 

 

 

 

 

Koleżanki i Koledzy! 
 

 

Tradycyjnie na początku roku przesyłamy kolejny – piętnasty 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. 
 

Przypominamy, że wszystkie biuletyny są dostępne na stronie www.pzits.not.pl 
 

 

Działalność Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PZITS w 2008 r. 
 

W minionym roku Zarząd Oddziału pracował w składzie wybranym podczas 

walnego Zebrania Oddziału, które odbyło się 29 lutego 2008 r. na kadencję 2008–2012: 
 

 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. Kazimierz Wielgus. 

 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 PZITS do Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzy-

szeń 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 11–14 maja 2008 r. w Szklarskiej Porębie odbyła się XII 

międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu „Zarządzanie Zasobami 

Wodnymi w Dorzeczu Odry – ODRA 2008” (główny organizator: Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu), w której wzięło udział 85 osób. 

 W dniach 18–21 czerwca 2008 r. w Karpaczu odbyła się 9 konferencja nauko-

wo-techniczna z cyklu „POL-EMIS – Aktualne problemy w ochronie powietrza at-

mosferycznego” (główny organizator: Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Poli-

techniki Wrocławskiej), w której wzięło udział 70 osób. 

 W dniach 26–29 czerwca 2008 r. w Szklarskiej Porębie odbyła się XII między-

narodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu „Air conditioning, air protection 

and district heating” (główny organizator: Katedra Klimatyzacji i Ciepłownictwa Po-

litechniki Wrocławskiej), w której wzięło udział 150 uczestników. 

 W dniach 25–27 września 2008 r. w Szklarskiej Porębie odbyła się II konfe-

rencja naukowa pt. „Ekotoksykologia w ochronie środowiska” (główny organizator: 

Zakład Biologii i Ekologii Politechniki Wrocławskiej), w której wzięło udział prawie 

100 osób z 27 ośrodków naukowych. Szczególne wyrazy uznania za inicjatywę zorga-

nizowania tej konferencji wspólnie z Oddziałem Dolnośląskim PZITS należą się dr 

hab. Barbarze Kołwzan (przew. Komitetu Programowego) i dr. hab. inż. Kazimie-

rzowi Grabasowi (przew. Komitetu Organizacyjnego), którzy wspólnie z młodą 

kadrą Zakładu Biologii i Ekologii PWr stworzyli wspaniałą atmosferę zarówno 

podczas obrad, jak i w czasie sesji plakatowych oraz imprez towarzyszących. 

 14 maja 2008 r. odbyło się seminarium firmy P.V. Prefabet Kluczbork SA dla 

projektantów urządzeń kanalizacyjnych, w którym wzięło udział 13 osób. 

 7 listopada – w ramach XXXIV Wrocławskich Dni Nauki i Techniki – w Za-

kładzie Dystrybucji gazu we Wrocławiu odbyło się seminarium nt. „Dozór techniczny 

nad gazociągami przesyłowymi”, w którym wzięło udział 14 osób. 

 3 grudnia 2008 r. odbyło się seminarium firmy ArcheaSolutions Inc. pt. 

„Archeany w ochronie środowiska”, w którym wzięło udział 30 osób. Współorganiza-

torem seminarium był Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wroc-

ławskiej. 

Szkolenia i egzaminy 
 

 Sekcja Gazownictwa, pod przewodnictwem kol. Ireny Marczyk, zorganizowała 

7 kursów szkoleniowych z zakresu zgrzewania rurociągów z polietylenu metodą do-

czołową i elektrooporową, zakończonych egzaminem dla 147 osób. 

 Komisja Egzaminacyjna, pod przewodnictwem kol. Krzysztofa Grzegółki, 

przeprowadziła egzaminy na uprawnienia w zakresie urządzeń energetycznych i ga-

zowych dla 252 osób. 

Koło Seniorów 
17 grudnia 2008 r. kol. kol. D. Grabowiecka, I. Marczyk, I. Popiuk i D. Szastyń-

ska zorganizowały coroczne świąteczne spotkanie Koła Seniorów, podczas którego 

tradycyjnie dzielono się opłatkiem i śpiewano kolędy. W tej niezwykle miłej, rodzin-

nej, imprezie wzięło udział 17 osób. 
 



Wydawnictwa 
 

 Cztery kolejne numery ogólnopolskiego kwartalnika naukowego „Ochrona 

Środowiska” (numery 109–112); wyd. PZITS nr 876. 

 Zarządzanie zasobami wodnymi w dorzeczu Odry – 2008 [red. B. Mońka]. 

Materiały z XII konferencji „ODRA 2008”, Szklarska Poręba 11–14 maja 2008 r. ISBN 

978-83-921167-7-6, wyd. PZITS nr 882. 

 Aktualne problemy  w  ochronie  powietrza atmosferycznego  [red. A. Musialik-

-Piotrowska i J.D. Rutkowski]. Materiały z IX konferencji „POL-EMIS 2008”, 

Karpacz 18–21 czerwca 2008 r. ISBN 978-83-921167-6-9, wyd. PZITS nr 880. 

 Air conditioning, Air Protection & District Heating [red. M.  Besler, M. Fijew-

ski, M. Klimczak]. Materiały z XII konferencji „Air conditioning, air protection and 

district heating”, Szklarska Poręba 26–29 czerwca 2008 r. ISBN 978-83-921167-5-2, 

wyd. PZITS nr 879. 

 Ekotoksykologia w ochronie środowiska [red. B. Kołwzan i K. Grabas]. Ma-

teriały z II konferencji naukowej „Ekotoksykologia w ochronie środowiska”, Szklarska 

Poręba 25–27 września 2008 r. ISBN 978-83-921167-8-3, wyd. PZITS nr 884. 
 

XXV Zjazd Delegatów PZITS 
 

W dniach 23–25 października 2008 r. w Warszawie odbył się XXV Zjazd 

Delegatów PZITS, podczas którego wybrano nowe władze Zrzeszenia na kadencję 

2008–2012. Prezesem PZITS został ponownie wybrany kol. prof. dr hab. inż. Andrzej 

Królikowski. Jest nam niezwykle miło, że trójka naszych delegatów weszła w skład 

władz naczelnych PZITS: kol. prof. dr hab. inż. Jan D. Rutkowski został wybrany na 

członka Zarządu Głównego (i równocześnie po jego ukonstytuowaniu został członkiem 

Prezydium ZGł.), kol. dr inż. Ryszard Szpadt na zastępcę członka Zarządu Głównego, 

a kol. dr inż. Jolanta Maćkiewicz na członka Głównego Sądu Koleżeńskiego (po jego 

ukonstytuowaniu została sekretarzem Głównego Sądu Koleżeńskiego). 

Ponadto XXV Zjazd PZITS przyznał najwyższy tytuł, jaki można otrzymać w na-

szym Zrzeszeniu – godność Członka Honorowego PZITS – dwójce niezwykle 

zasłużonych działaczy Oddziału Dolnośląskiego – kol. Jolancie Maćkiewicz i kol. 

Janowi D. Rutkowskiemu. Serdecznie gratulujemy! 
 

♦ ♦ ♦ Audyt energetyczny budynków ♦♦♦ 
 

W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2009 r. przepisów wprowadzających 

konieczność sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, 

Oddział Dolnośląski PZITS organizuje szkolenia dla osób ubiegających się o upraw-

nienia do sporządzania takich świadectw. Szkolenia – w wymiarze 50 godz. – będą się 

odbywały zarówno w systemie stacjonarnym, jak i weekendowym. Wykłady i ćwi-

czenia będzie prowadził zespół najlepszych specjalistów z Wydziału Inżynierii Środo-

wiska Politechniki Wrocławskiej (Katedra Klimatyzacji i Ciepłownictwa) pod kie-

rownictwem prof. dr. hab. inż. Janusza Jeżowieckiego. Opłata za uczestnictwo jednej 

osoby w szkoleniu wynosi 1600 zł. Każdy uczestnik otrzyma materiały liczące ok. 

700 str. Wszelkie niezbędne informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują 

się na stronie www.pzits.not.pl. 



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 – 2009 – Roku. 


