
 
 

Koleżanki i Koledzy! 
 

Tradycyjnie na początku roku przesyłamy kolejny – 19. 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 2012 r. 
 

W minionym roku Zarząd Oddziału pracował w składzie wybranym na kadencję 

2012–2016 podczas walnego Zebrania Oddziału, które odbyło się 24 lutego 2012 r.: 
 

 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). 

 Pełnomocnicy Zarządu Oddziału: w Jeleniej Górze – kol. Longin Zięba, 

w Legnicy – kol. Jadwiga Rześniowiecka. 



Konferencje i seminaria 

Od 13 do 16 czerwca 2012 r. w Kompleksie hotelowo-rekreacyjnym 

PUCHACZÓWKA w Siennej – Czarna Góra (Stronie Śląskie) – pod patronatem 

honorowym JM Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr. hab. inż. Tadeusza 

Więckowskiego i Prezesa Rafako SA mgr. inż. Wiesława Różackiego – obradowała 

11. konferencja naukowo-techniczna z cyklu POL-EMIS po tytułem „OCHRONA 

POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO”. Konferencja była współorganizowana 

przez Oddział Dolnośląski PZITS i Główną Sekcję Inżynierii Ochrony Atmosfery 

PZITS oraz Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Uczestniczyło 

w niej 68 osób – oprócz Politechniki Wrocławskiej reprezentowane były politechniki 

w Łodzi, Gdańsku i Poznaniu, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Akademia Pomorska 

w Słupsku oraz instytuty i placówki naukowo-badawcze – Instytut Chemii i Techniki 

Jądrowej w Warszawie, Naukowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku, 

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, Instytut Maszyn Przepływowych 

PAN w Gdańsku oraz Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery w Gdańsku. 

Ponadto w konferencji tradycyjnie uczestniczyli przedstawiciele firm, jak RAFAKO 

SA w Raciborzu, CDF Polska CUW w Krakowie, NALCO ROBOTEC Polska 

w Tychach, SOLWAY CHEMIA w Warszawie, LAT w Katowicach, PENTOL 

ENVIRO Polska w Warszawie, KAMIKA INSTRUMENTS w Warszawie oraz goście 

zagraniczni z MUNTERS EUROFARM w Aachen i BABCOCK BORGIS 

STEINMULLER w Oberhausen. W trakcie trzech sesji naukowych wygłoszono 30 

referatów i komunikatów, a podczas sesji plakatowej zaprezentowano 11 prac. 

Tematyka prezentowanych i następnie dyskutowanych referatów obejmowała 

szeroki zakres zagadnień dotyczących inżynierii i ochrony powietrza 

atmosferycznego. Wśród nich znalazły się bowiem zarówno referaty odnoszące się do 

charakterystyki źródeł emisji zanieczyszczeń, monitoringu i metod pomiarowych 

zanieczyszczeń powietrza (w tym także zanieczyszczeń odorotwórczych 

i mikrobiologicznych), jak i procesy, technologie i urządzenia do oczyszczania gazów 

odlotowych, a także elementy modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 

w powietrzu atmosferycznym. Szczególnie interesujące były wystąpienia 

przedstawiające efekty wdrożonych prac badawczych w zakładach przemysłowych. 

W uzupełnieniu tematyki obrad Uczestnicy konferencji wzięli udział w wycieczce 

naukowo-turystycznej do Jaskini Niedźwiedziej znajdującej się w Masywie Śnieżnika 

(Kletno). 

 10 października 2012 r. odbyło się seminarium firmy Fabryka Armatury 

Hawle sp. z o.o. dla projektantów instalacji i urządzeń sanitarnych, którego tematyka 

obejmowała prezentację wybranych elementów oferty firmy (zasuwy, przyłącza, 

hydranty, armatura napowietrzająco-odpowietrzająca) oraz szkolenie z zakresu 

nowych produktów (przepustnice Özkan, hydranty Monoblock, łączniki Synoflex). 

 19 października 2012 r. odbyło się seminarium firmy Hauff-Technik, która 

jest niemieckim producentem wodo- i gazoszczelnych uszczelnień rur i kabli, 

mających zastosowanie zarówno w budownictwie ogólnym, przemysłowym, 

energetycznym, jak i w drogownictwie. Systemy uszczelnień Hauff-Technik 

http://www.pzits.not.pl/docs/current/Hawle%20X%202012.pdf
http://www.pzits.not.pl/docs/current/Hawle%20X%202012.pdf


pozwalają na pełne zabezpieczenie kanalizacji kablowych i ścian budynków przed 

wodami gruntowymi i opadowymi. Ze względu na najwyższe standardy 

bezpieczeństwa, jakie te uszczelnienia spełniają, są one chętnie rekomendowane 

przez biura inżynieryjne i pracownie architektoniczne. Uszczelnienia te znalazły już 

zastosowanie w wielu inwestycjach budowlanych na terenie naszego kraju, w tym 

m.in. przy tak prestiżowym projekcie jak rozbudowa terminalu lotniczego we 

Wrocławiu. 

Szkolenia i egzaminy 
 Sekcja Gazownictwa, pod przewodnictwem kol. inż. Ireny Marczyk, 

zorganizowała pięć sympozjów szkoleniowych z zakresu zgrzewania rurociągów 

z polietylenu metodą doczołową i elektrooporową, zakończonych przeegzaminowa-

niem łącznie 93 osób. 

 Komisja Egzaminacyjna, pod przewodnictwem kol. dr. inż. Krzysztofa Grze-

gółki, przeprowadziła egzamin na uprawnienia w zakresie urządzeń energetycznych 

i gazowych (Grupa 2 i Grupa 3) dla 164 osób. 

Wydawnictwa 
 Cztery kolejne numery ogólnopolskiego kwartalnika naukowego „Ochrona 

Środowiska” (numery 125–128); wyd. PZITS nr 897. Pełne teksty artykułów są 

dostępne na stronie internetowej czasopisma: www.os.not.pl 

 Książka pt. „Ochrona powietrza atmosferycznego – wybrane zagadnienia” [red. 

A. Musialik-Piotrowska i J.D. Rutkowski]. Materiały z 11. konferencji „POL-EMIS 

2012”, Sienna – Czarna Góra 13–16 czerwca 2012 r. ISBN 978-83-61775-04-1, wyd. 

PZITS nr 898. Pełny tekst książki jest dostępny na stronie internetowej Oddziału: 

www.pzits.not.pl//docs/ksiazki/pol_2012.html. 
 

Koło Seniorów 
 Pod przewodnictwem kol. mgr. inż. Jerzego Marksa zorganizowano dwa 

tradycyjne coroczne świąteczne spotkania Koła Seniorów – wielkanocne 21 kwietnia 

2012 r. oraz noworoczne 12 grudnia 2012 r. 
 

XXVI Zjazd Delegatów PZITS 
W dniach 11–13 października 2012 r. w Częstochowie odbył się XXVI Zjazd 

Delegatów PZITS, podczas którego wybrano nowe władze Zrzeszenia na kadencję 

2012–2016. Na funkcję Prezesa PZITS została wybrana kol. Krystyna Korniak-Figa 

z Oddziału PZITS w Krakowie, dotychczasowa wieloletnia Przewodnicząca Głównej 

Komisji Rewizyjnej PZITS. Wiceprezesami PZITS zostali kol. kol. Mieczysław 

Menżyński (Oddział PZITS w Tarnowie), Jan Pawełek (Oddział PZITS w Krakowie) 

i Andrzej Pieniążek (Oddział PZITS w Kielcach). Funkcję Sekretarza Generalnego 

PZITS objął ponownie kol. Wiesław Olechnowicz. 
 

Plany na 2013 r. 
 W dniach 24–25 października 2013 r. odbędzie się we Wrocławiu XXIII 

ogólnopolska konferencja z cyklu „Postęp Techniczny w Wodociągach” (informacje 

szczegółowe: dr inż. Andrzej M. Dziubek, tel. 71 320 25 95, poczta elektroniczna 

pzits@pzits.not.pl). 



Koleżanki i Koledzy! 
Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny PZITS (przy braku akceptacji Zarządu 

Oddziału Dolnośląskiego) podjął uchwałę o zwiększeniu od 1 lipca 2012 r. wysokości 

składki członkowskiej z 6 zł do 10 zł miesięcznie (składka dla emerytów i rencistów oraz 

studentów i doktorantów wzrosła z 2 zł do 4 zł miesięcznie). 

Prosimy tych wszystkich, którzy do tej pory tego nie uczynili o przekazanie stosownej 

dyspozycji do działu płac macierzystego zakładu pracy (w przypadku, gdy składki są 

przelewane co miesiąc z poborów) lub o dokonanie odpowiedniej korekty w poleceniach 

zapłaty realizowanych z własnego rachunku bankowego. Niezbędne dane dotyczące 

rachunku bankowego Oddziału są na stronie internetowej www.pzits.not.pl/contact.html. 
 

 
 

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

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74 (pokój 230), czynny jest w poniedziałki i piątki 

w godzinach 10–14 oraz w środy w godzinach 10–15. W sprawach dotyczących 

członkostwa oraz składek można się kontaktować telefonicznie z Panią Danutą 

Stanisławską pod numerem 71 344 14 50 w godzinach pracy sekretariatu. 

Wszystkim Szanownym Koleżankom i Kolegom Zarząd Oddziału Dolno-

śląskiego PZITS składa tą drogą serdeczne życzenia szczęścia, zdrowia, sukce-

sów i wszelkiej pomyślności w Nowym – 2013 – Roku. 


