
 

Koleżanki i Koledzy! 
Tradycyjnie na początku roku przesyłamy kolejny – 23. 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. 

(Wszystkie biuletyny są dostępne na stronie www.pzits.not.pl/biuletyn.html). 
Działalność Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PZITS w 2016 r. 

4 marca 2016 r. odbyło się Walne Zebranie, podczas którego zostały wybrane 
władze Oddziału Dolnośląskiego PZITS na kadencję 2016–2020, które ukonstytu-
owały się w następującym składzie: 

♦ Prezes: kol. Andrzej M. Dziubek. 
♦ Wiceprezesi: kol. kol. Jolanta Maćkiewicz, Agnieszka Nawirska-Olszańska. 
♦ Sekretarz: kol. Krzysztof Lorenz. 
♦ Zastępca Sekretarza: kol. Ryszard Szpadt. 
♦ Skarbnik: kol. Irena Marczyk. 
♦ Zastępca Skarbnika: kol. Kazimierz Wielgus. 
♦ Członkowie: kol. kol. Barbara Kołwzan, Kazimierz Siwecki, Jan Ślęczek. 
♦ Komisja Rewizyjna: kol. kol. Tadeusz Głowniak (przewodniczący), Zbigniew 

Szurlej (zastępca przewodniczącego), Halina Szymańska (sekretarz), Tomasz Łaska, 
Henryk Orzeszek. 

♦ Sąd Koleżeński: kol. kol. Maria Świderska-Bróż (przewodnicząca), Andrzej 
Kotowski (zastępca przewodniczącej), Edward Nawirski (sekretarz), Michał Mańczak, 
Paweł Licznar. 

♦ Delegat na XXVII Zebranie Delegatów PZITS: kol. Barbara Kołwzan. 
♦ Delegat Zarządu Oddziału do Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń 

Naukowo-Technicznych NOT: kol. Gerard J. Besler. 
♦ Pełnomocnicy Zarządu Oddziału: w Jeleniej Górze – kol. Longin Zięba, 

w Legnicy – kol. Jadwiga Rześniowiecka. 



Seminaria 
♦ 20 stycznia 2016 r. odbyło się seminarium szkoleniowe firmy ECOL-UNICON 

pt. „Zbiorniki retencyjne wód opadowych – dobór deszczów miarodajnych, 
obliczenia objętości i rozwiązania konstrukcyjne”, przeznaczone dla projektantów 
sieci i urządzeń kanalizacyjnych, którego tematyka obejmowała prezentację metod 
obliczeń deszczów i wymiarowanie zbiorników retencyjnych wraz przykładami 
rozwiązań prefabrykowanych zbiorników modułowych. 

♦ 17 czerwca 2016 r. odbyło się seminarium szkoleniowe firmy WAVIN pt. 
„Nowości w zakresie projektowania systemów wodociągowych, kanalizacyjnych 
i grzewczych”, przeznaczone dla projektantów sieci, instalacji i urządzeń 
sanitarnych, którego tematyka obejmowała prezentację metod obliczeń 
płaszczyznowych systemów grzewczych oraz metody projektowania 3D wraz 
z prezentacją bibliotek Wavin. 

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

kierownictwem kol. mgr inż. Lucyny Dąbrowskiej, zorganizowała sześć sympozjów 
szkoleniowych z zakresu zgrzewania rurociągów z polietylenu metodą doczołową 
i elektrooporową, zakończonych przeegzaminowaniem łącznie 77 osób. 

♦ Komisja Kwalifikacyjna, pod przewodnictwem kol. kol. dr. inż. Krzysztofa 
Grzegółki oraz mgr. inż. Dariusza Nojka, przeprowadziła egzaminy na uprawnienia 
w zakresie urządzeń energetycznych i gazowych (Grupa 2 i Grupa 3) dla 144 osób. 

Działalność wydawnicza 
♦ Redakcja Oddziału Dolnośląskiego wydała cztery kolejne numery ogólnopol-

skiego kwartalnika naukowego OCHRONA ŚRODOWISKA (kolejne numery 141– 
–144). Pełne teksty artykułów są dostępne na stronie internetowej: www.os.not.pl. 
Redakcja bierze pod uwagę, aby wersja elektroniczna czasopisma stała się jego wersją 
podstawową. Należy podkreślić, że czasopismo uzyskało w Journal Citation Reports 
wysoką wartość współczynnika wpływu (IF=0,425) i w związku z tym znajduje się 
w prestiżowej części A wykazu czasopism naukowych, ogłaszanego corocznie przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z liczbą punktów 15. Na podkreślenie 
zasługuje też fakt, że nasze czasopismo jest jedynym polskojęzycznym periodykiem 
naukowym z zakresu inżynierii sanitarnej znajdującym się w tym wykazie. 

Współpraca z Zarządem Głównym PZITS 
♦ 21 października 2016 r. w Ustroniu-Jaszowcu obradowało XXVII Zebranie 

Delegatów PZITS, podczas którego udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi 
Głównemu oraz wybrano władze Zrzeszenia na kadencję 2016–2020. Prezesem 
PZITS została ponownie kol. Krystyna Korniak-Figa (O/Kraków), zaś – po 
ukonstytuowaniu się Zarządu Głównego 21 stycznia 2016 r. – wiceprezesami PZITS 
zostali kol. kol. Anna Bogdan (O/Warszawa), Jan Pawełek (O/Kraków) i Paweł 
Stańczak (O/Warszawa), a Sekretarzem Generalnym PZITS ponownie kol. Andrzej 
Pieniążek (O/Kielce). Ponadto delegaci uchwalili nowy Statut PZITS (poprzedni 
obowiązywał od 1999 r.) oraz nadali godność Członka Honorowego PZITS 11 
zasłużonym działaczom Zrzeszenia. Z grona naszego Oddziału godność Członka 
Honorowego PZITS otrzymali kol. kol. Gerard J. Besler oraz Andrzej M. Dziubek. 

http://www.pzits.not.pl/docs/current/Ecol-Unicon%2020%20I%202016.pdf
http://www.pzits.not.pl/docs/current/Ecol-Unicon%2020%20I%202016.pdf
http://www.pzits.not.pl/docs/current/Wavin%2017%20VI%202016.pdf
http://www.pzits.not.pl/docs/current/Wavin%2017%20VI%202016.pdf


Współpraca z Wrocławską Radą FSNT NOT 
♦ W dniach 16–18 czerwca 2016 r. w siedzibie Wrocławskiej Rady FSNT NOT 

(oraz w Politechnice Wrocławskiej) odbył się XXV Kongres Techników Polskich 
połączony z III Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich. Podczas głównych 
uroczystości w budynku NOT, podczas których wykład inauguracyjny wygłosił prof. 
Jerzy Buzek, nasi zasłużeni członkowie: kol. Agnieszka Nawirska-Olszańska oraz 
kol. Tadeusz Głowniak zostali odznaczeni przez prezesa NOT Ewę Mańkiewicz- 
-Cudny Złotą Honorową Odznaką NOT. 

♦ 12 grudnia 2016 r. Rada Krajowa NOT wybrała władze FSNT NOT na 
kadencję 2016–2020. Prezesem Zarządu Głównego FSNT NOT została wybrana 
ponownie Ewa Mańkiewicz-Cudny, natomiast w skład zarządu weszli także: Stefan 
Góralczyk (PZITB), Marek Grzywacz (SEP), Tadeusz Pawłowski (SIMP), Józef 
Suchy (STOP) i Kamil Wójcik (SWTP). Jedno stanowisko w zarządzie (z uwagi na 
brak kworum) zostanie obsadzone w późniejszym terminie. 

♦ Wybory do władz FSNT NOT we Wrocławiu na kolejną kadencję odbędą się 
16 stycznia 2017 r. W mijającej kadencji Oddział Dolnośląski PZITS we władzach 
FSNT NOT we Wrocławiu reprezentował kol. Krzysztof Lorenz, który był członkiem 
Komisji Rewizyjnej. 

Koło Seniorów 
♦ Z inicjatywy i pod przewodnictwem kol. Jerzego Marksa odbyły się dwa 

tradycyjne coroczne świąteczne spotkania Koła Seniorów – wielkanocne 18 marca 
oraz opłatkowe 14 grudnia. W każdym z tych uroczystych spotkań wzięło udział 
około 20 naszych Seniorów. W uznaniu zasług Zarząd główny PZITS przyznał 
dyplomy Zasłużonego Seniora PZITS kol. kol. Jadwidze Łosieczce, Danucie 
Szastyńskiej-Szwad, Tadeuszowi Głowniakowi oraz Kazimierzowi Wielgusowi. 

Odeszli od nas 
♦ 22 czerwca 2016 r. w wieku 67 lat zmarł dr inż. Jerzy Wartalski, emerytowany 

nauczyciel akademicki, wybitny specjalista z zakresu wodociągów i kanalizacji, autor 
wielu prac naukowych i opracowań na rzecz przemysłu i gospodarki, a także kilku 
programów komputerowych do wspomagania projektowania systemów wodociągo-
wych i kanalizacyjnych. Oprócz działalności naukowej i dydaktycznej prowadził 
działalność gospodarczą w ramach własnej firmy „Biuro Projektowe KANWOD”, 
wykonującej projekty budowlane, ekspertyzy i opinie oraz sprawującej nadzory 
inwestorskie i autorskie w zakresie zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków, 
melioracji, gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska. W swojej 40-letniej 
pracy dydaktycznej w Politechnice Wrocławskiej wypromował ponad 120 magistrów 
inżynierów i inżynierów na kierunku Inżynieria Środowiska. Dał się też poznać jako 
organizator licznych wycieczek dydaktycznych dla studentów, a także wielu Rajdów 
Kanalarza. Był autorem bądź współautorem ponad 350 wdrożonych projektów, 
ekspertyz i opinii technicznych. Był bardzo cenionym Rzeczoznawcą PZITS oraz 
Rzeczoznawcą Budowlanym. 

♦ W sierpniu 2016 r. w wieku 85 lat zmarła inż. Maria Goławska, wybitna 
działaczka naszego Zrzeszenia, Zasłużony Senior PZITS, wieloletnia członkini 
Komisji Rewizyjnej naszego Oddziału. 



Koleżanki i Koledzy! 
Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny PZITS 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 jeszcze do tej pory tego nie uczynili o uregulowanie 
powstałej różnicy w składkach wynoszącej 4 zł miesięcznie począwszy od lipca 2012 r. oraz 
o dokonanie odpowiedniej korekty w poleceniach zapłaty realizowanych z rachunku 
bankowego. 

Dane dotyczące numeru rachunku bankowego Oddziału Dolnośląskiego PZITS są 
dostępne na stronie internetowej www.pzits.not.pl w zakładce KONTAKT. 

 

 
 

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 – 2017 – Roku. 


