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Koleżanki i Koledzy! 
 
 
 Kierujemy do Was drugi numer Biuletynu Informacyjnego, który może stać 
się jednym z ogniw integrujących i aktywizujących nasze środowisko zawodowe, tj. 
środowisko inżynierów i techników sanitarnych. Łamy biuletynu, zawierającego 
aktualności z działalności Zarządu Oddziału, udostępnimy także każdemu 
Członkowi lub Sympatykowi PZITS, który wyrazi chęć bezpośredniego 
wypowiedzenia się na temat nurtujących nas problemów. 
 
 
 Trochę historii 
 
 22 września 1995 roku odbyła się Jubileuszowa Sesja Naukowa z okazji 50-lecia naszego 
Oddziału, w której wzięło udział 80 zaproszonych gości. Z tej okazji została wydana – w formie 
książkowej – historia naszego Oddziału w latach 1945–1995. 
 
 Tak więc Oddział Dolnośląski PZITS liczy już 50 lat! Należy podkreślić, iż był on 
pierwszym stowarzyszeniem naukowo-technicznym założonym po drugiej wojnie światowej na 
Ziemiach Zachodnich, pod ówczesną nazwą „Dolnośląski Oddział Zrzeszenia Gazowników, 
Wodociągowców i Techników Sanitarnych”. Stowarzyszenie to przechodziło następnie różne 
przeobrażenia i przyjmowało kolejno nazwy: od 1952 roku „Stowarzyszenie Naukowo-
Techniczne Inżynierów i Techników Sanitarnych Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Terenów 
Zielonych”, a od 1957 roku do dziś „Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych – 
PZITS”. 
 
 Prezesami naszego Oddziału byli kolejno: inż. inż. Mieczysław Seifert (1945), Henryk 
Olszewski (1946–1948), Jan Dziewoński (1949), Władysław Lema (1950–1951), Stanisław 
Wojciechowski (1952), Wacław Żyłko (1953–1955), Kazimierz Kuźmiński (1956), Roman 
Wilczyński (1957–1983), Ryszard Rakowicz (1983–1990) i obecnie – Bolesław Hebrowski. 
 



 W minionym 50-leciu w skład dwudziestu dwóch Zarządów Oddziału wchodziło łącznie 
119 członków. W tym czasie działało szesnaście sekcji branżowych, siedem komisji, jeden 
komitet oraz dwa zespoły. Kierownictwo niektórych sekcji i komisji zmieniało się w czasie. 
Część z nich na jakiś czas przerywała pracę, rozpoczynając ją ponownie, część przetrwała 
jedną lub kilka kadencji. Sekcje najdłużej działające, nieprzerwalnie od 1957 roku, to Sekcja 
Gazownictwa oraz Sekcja Wodociągów i Kanalizacji. Wrocław jest również siedzibą dwóch 
Głównych Sekcji Branżowych PZITS: Głównej Sekcji Inżynierii Ochrony Powietrza 
Atmosferycznego (przewodniczący prof. Jan D. Rutkowski) oraz Głównej Sekcji Wodociągów 
(przewodniczący prof. Apolinary L. Kowal). 
 
 Łącznie w 57 Kołach Zakładowych i Terenowych w 1989 roku było zarejestrowanych 
1.758 członków PZITS. Zmiany zachodzące w systemie społeczno-gospodarczym naszego kraju 
nie pozostały bez wpływu na stan działalności PZITS. Pociągnęły one za sobą zanik wielu kół 
zakładowych PZITS. Zweryfikowana liczebność Oddziału Dolnośląskiego w 1995 roku 
wynosiła łącznie 210 członków oraz 250 potencjalnych sympatyków. W ciągu 1995 roku 
przybyło 25 nowych członków. 
 
 W minionych latach Oddział Dolnośląski współpracował ściśle: 
 
– z Zarządem Głównym PZITS i jego organach, niemal we wszystkich Sekcjach i Komisjach 
Głównych, 
– z Wrocławską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych (NOT), 
– z organami administracji terenowej, tj. z Urzędem Miejskim we Wrocławiu i Urzędem 
Wojewódzkim we Wrocławiu oraz Urzędami Wojewódzkimi w Jeleniej Górze, Legnicy 
i Wałbrzychu). 
 
 Poza działalnością społeczną, która wynika z obowiązków statutowych, na mocy 
zezwolenia Ministra Finansów przy Zarządzie Oddziału prowadzona jest działalność 
gospodarcza w zakresie doradztwa technicznego i rzeczoznawstwa. Firmuje je Biuro Studiów i 
Rzeczoznawstwa – Oddział we Wrocławiu. 
 
 Dowodem uznania dla działalności Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Zrzeszenia 
Inżynierów i Techników Sanitarnych w minionych latach było: 
 
– ufundowanie przez członków zbiorowych sztandaru stowarzyszeniowego, 
– wyróżnienie Oddziału: Złotą Odznaką Honorową PZITS, Złotą Odznaką Zasłużony dla 
Dolnego Śląska, Medalem XXV-lecia Odzyskania Dolnego Śląska. 
 
 Władze Oddziału w minionym 50-leciu przyznały swoim członkom różnego rodzaju 
odznaczenia, będące wyrazem uznania dla ich pracy społecznej w organach PZITS i Naczelnej 
Organizacji Technicznej, a także dla ich pracy na rzecz Wrocławia i Dolnego Śląska. W latach 
1945–1995, z inicjatywy Zarządu Oddziału Dolnośląskiego, przyznano członkom PZITS: 28 
odznaczeń państwowych, 203 Srebrne Odznaki Honorowe PZITS, 71 Złotych Odznak 
Honorowych PZITS, 47 Srebrnych Odznak Honorowych NOT, 12 Złotych Odznak 
Honorowych NOT, 7 odznak resortowych i 16 odznak regionalnych. 



 Ważniejsze efekty działania Zarządu Oddziału 
 
 Zarząd Oddziału wraz z sekcjami branżowymi, poza Jubileuszową Sesją Naukową, 
zorganizował w 1995 roku: 
– XIV ogólnopolską konferencję naukowo-techniczną z cyklu „Postęp Techniczny 
w Wodociągach”, która odbyła się w dniach 26–28 października. Wzięło w niej udział około 
300 osób. Konferencja ta była częścią XXI Wrocławskich Dni Nauki i Techniki. 
– VIII międzynarodową konferencję z cyklu „Klimatyzacja i ciepłownictwo” (z generalnym 
hasłem poszanowanie energii), która odbyła się 28–30 maja przy udziale około 100 osób. 
– I sympozjum POL-IMIS '95 „Ocena wielkości imisji zanieczyszczeń powietrza”, które odbyło 
się w dniach 1–4 czerwca przy udziale 120 osób. 
– Sympozjum szkoleniowe „Pomiary przepływów w systemach wodociągowych 
i kanalizacyjnych”, przeznaczone dla kadry inżynierskiej zajmującej się eksploatacją 
hydraulicznych urządzeń pomiarowych. 
 
 W ramach XXI Wrocławskich Dni Nauki i Techniki w listopadzie wygłoszono dwa 
referaty na temat: „Bezpieczeństwo użytkowania gazu wysokometanowego” oraz „Opory 
miejscowe w instalacjach i sieciach wodociągowych”. W ramach tzw. „Czwartków 
Technicznych” zorganizowano dwa seminaria na temat: „Systemy oznakowań i zabezpieczeń 
infrastruktury podziemnej w aspekcie budowy sieci gazowej” oraz „Procedura sporządzania 
ocen oddziaływania na środowisko”. 
 
 W ramach kontaktów nawiązanych z firmami polsko-zagranicznymi, w dniach 26–27 
maja odbyło się w Jugowicach (z udziałem 48 osób) spotkanie z firmami: 
 
– CATEPILAR, prezentującą nowoczesny sprzęt budowlany w gazownictwie, 
– BOSCH, prezentującą narzędzia stosowane w gazownictwie, 
– BISEK, prezentującą metody renowacji gazociągów, 
 
 W ramach działalności wydawniczej Oddziału ukazały się cztery kolejne numery 
czasopisma „Ochrona Środowiska” (nr 56–59). 
 
 W ramach działalności techniczno-turystycznej w dniach 15–17 czerwca zorganizowano 
wycieczkę do Pragi, w której wzięło udział 30 osób. 
 
 W minionym roku zorganizowano również: 
– cztery szkolenia w zakresie przygotowania do egzaminów kwalifikacyjnych, a także 
przygotowania monterów instalacji sanitarnych do remontu i konserwacji oraz montażu 
wewnętrznych instalacji gazowych, 
– dziesięć kursów zgrzewania i budowy sieci gazowych z tworzyw sztucznych, łącznie 
przeszkolono (z egzaminem końcowym) 220 osób; w roku 1996 przewiduje się zorganizowanie 
pięciu podobnych kursów. 
 Ponadto przeegzaminowano około 1000 pracowników służb eksploatacyjnych urządzeń 
energetycznych; w roku 1996 przewiduje się zorganizowanie pięciu kursów szkoleniowych oraz 
zaplanowano egzaminy również dla około 1000 osób. 



 
 Najbliższe plany Zarządu Oddziału 
 
– pod koniec marca odbędzie się plenarne zebranie Zarządu Oddziału poszerzone 
o przedstawicieli kół zakładowych, 
– w dniach od 30 maja do 2 czerwca 1996 roku w Szklarskiej Porębie odbędzie się 
III sympozjum naukowo-techniczne „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń – POL-EMIS '96 
(wszelkich informacji szczegółowych udziela dr inż. Anna Musialik-Piotrowska, tel. 20 38 04, 
– w czerwcu lub wrześniu planowany jest wyjazd techniczny do wybranych zakładów 
wodociągowych i oczyszczalni ścieków, 
– ponadto przewiduje się zorganizowanie w ciągu roku w różnych terminach 6–8 sympozjów 
naukowo-technicznych o jeszcze nie ustalonej tematyce. 
 
 
Koleżanki i Koledzy! 
 
 Ponawiamy nasz apel zamieszczony w poprzednim biuletynie: Jeśli w Waszym 
środowisku są Sympatycy PZITS, którzy kiedyś należeli do naszego Zrzeszenia, ale z różnych 
powodów zawiesili działalność i przestali płacić składki, a obecnie chcieliby włączyć się 
ponownie w dzieło integracji środowiska inżynierów i techników sanitarnych lub też po raz 
pierwszy przystąpić do PZITS – przekażcie im kopię tego biuletynu. Pamiętajmy, że ranga i 
prestiż inżyniera sanitarnego zależą przede wszystkim od nas samych oraz od siły przebicia i 
aktywności naszego Zrzeszenia, które z organizacji masowej przekształca się obecnie 
w organizację elitarną. 
 
 Jednocześnie apelujemy do wszystkich Członków i Sympatyków PZITS o uregulowanie 
zaległych składek członkowskich w sekretariacie Zarządu Oddziału oraz o sukcesywne wpłacanie 
składek za rok bieżący. Proponujemy, aby – na wzór koła zakładowego przy Politechnice 
Wrocławskiej – uzgodnić z macierzystym zakładem pracy comiesięczne potrącanie z poborów 
kwoty 2 zł bezpośrednio na konto podane w nagłówku Biuletynu. Takie rozwiązanie odciąża 
pamięć, a jednocześnie stanowi stosunkowo niewielkie obciążenie dla naszych budżetów. Możliwe 
jest też złożenie odpowiedniego zlecenia w banku (dla posiadaczy tzw. kont osobistych) na 
kwartalne (półroczne lub nawet roczne) przekazywanie stosownej kwoty na konto PZITS. 
Przypominamy, że wysokość składek członkowskich wynosi od ubiegłego roku 2 zł miesięcznie (dla 
emerytów, rencistów i studentów – 50 gr miesięcznie). 
 
 Informujemy, że sekretariat Zarządu Oddziału PZITS, który mieści się w budynku NOT 
przy ul. J.Piłsudskiego 74 (pokój 230) czynny jest w poniedziałki i piątki w godzinach 10–14 oraz w 
środy w godzinach 12–16. We wszystkich sprawach dotyczących członkostwa można kontaktować 
się telefonicznie ze Skarbnikiem Zarządu Oddziału, inż. Ireną Marczyk, pod numerem (0-71) 44 14 
50 w godzinach pracy sekretariatu Oddziału. 
 
 Wszystkim Koleżankom i Kolegom Zarząd Oddziału Dolnośląskiego PZITS składa tą 
drogą serdeczne życzenia zdrowia i sukcesów w Nowym – 1996 – Roku. 
 


