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Koleżanki i Koledzy! 
 
 
 Tradycyjnie pod koniec roku kierujemy do Was kolejny – ósmy – 
numer Biuletynu Informacyjnego, który pełni rolę ogniwa integrującego 
nasze środowisko zawodowe, tj. środowisko inżynierów i techników 
sanitarnych. Biuletyn ten, zawierający przegląd działalności Zarządu 
Oddziału w 2001 roku, zastępuje jednocześnie plenarne zebrania, z których 
organizowania zrezygnowaliśmy na korzyść informowania tą drogą 
naszych Członków i Sympatyków o sprawach dotyczących PZITS. 
 
 
 
 Z działalności Zarządu Oddziału 
 
 
 Przypominamy, że od 8 lutego 1999 r., tj. od Walnego Zebrania Członków 
Oddziału, Zarząd Dolnośląskiego Oddziału PZITS pracuje w następującym składzie: 
– Prezes: kol. Bolesław Hebrowski, 
– Wiceprezesi: kol. Andrzej M. Dziubek, kol. Jolanta Maćkiewicz, 
– Sekretarz: kol. Agnieszka Nawirska, 
– Skarbnik: kol. Irena Marczyk, 
– Członkowie Zarządu: kol. kol. Krzysztof Bartoszewski (członek prezydium), Jerzy K. 
Mikołajczak, Jan D. Rutkowski, Kazimierz Siwecki, Jan Ślęczek, Ryszard Szpadt (członek 
prezydium), 
– Komisja Rewizyjna: kol. kol. Maria Goławska, Tadeusz Głowniak (przewodniczący), 
Henryk Orzeszek, Jacek Pankowski, 
– Sąd Koleżeński: kol. kol. Andrzej Kotowski, Maria Świderska-Bróż (przewodnicząca), 
Zbigniew Szurlej. 



 Z dniem 1 marca 2001 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu 
Oddziału. W tym dniu funkcję Prezesa Dolnośląskiego Oddziału PZITS przejął 
dotychczasowy wiceprezes, kol. dr inż. Andrzej M. Dziubek. Dotychczasowy prezes, kol. 
mgr inż. Bolesław Hebrowski, 20 lutego 2001 r. ukończył 80 lat i z uwagi na 
zaawansowany wiek zrezygnował z dalszego pełnienia odpowiedzialnych funkcji 
kierowniczych, pozostając nadal członkiem Zarządu Oddziału, służąc Zarządowi 
pomocą i swoim doświadczeniem. Powyższa zmiana na stanowisku prezesa została 
zaaprobowana przez Zarząd Główny PZITS w Warszawie oraz Prezydium 
Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT we 
Wrocławiu. 
 W uznaniu zasług dotychczasowego prezesa, Zarząd Oddziału PZITS postanowił 
wystąpić na Walnym Zgromadzeniu PZITS o przyznanie kol. mgr. inż. Bolesławowi 
Hebrowskiemu godności Honorowego Prezesa Dolnośląskiego Oddziału PZITS. 
 
 Zarząd Oddziału – wraz z sekcjami branżowymi – zorganizował lub 
współorganizował w 2001 r. następujące imprezy naukowo-techniczne: 
 VII międzynarodowa konferencja pt. „Problemy ochrony zasobów wodnych 
w dorzeczu Odry – ODRA '2001”, która odbyła się w Lądku Zdroju w dniach 27–30 
maja 2001 r. przy udziale 120 osób (główny organizator – Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu). 
 XVII ogólnopolska konferencja z cyklu „Postęp Techniczny w Wodociągach”, 
która odbyła się we Wrocławiu w dniach 25-27 października 2001 r. przy udziale 260 
osób (główny organizator – Oddział Dolnośląski PZITS i Instytut Inżynierii Ochrony 
Środowiska Politechniki Wrocławskiej przy współudziale Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. we Wrocławiu i Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu). 
 
 Oprócz konferencji o zasięgu ogólnopolskim zorganizowano także 
szereg imprez naukowo-technicznych o charakterze lokalnym: 
 
 Seminarium firmy KORDES dla projektantów pt. „Sposoby rozwiązania 
problemu transportu i oczyszczania ścieków na terenach gmin”: 
 – urządzenia kanalizacji ciśnieniowej, 
 – separatory ropopochodnych i tłuszczy, 
 – oczyszczalnie ścieków BIO CLEAR. 
 Sympozjum firm KAUKO-METEX i HUBER TECHNOLOGY pt. „Nowe 
skuteczne rozwiązania w systemach odprowadzania ścieków”: 
 – separatory wód ściekowych LABKO, 
 – pompy i przepompownie ścieków GRUNDFOS-SARLIN, 
 – systemy napowietrzania ścieków NOPON. 
 Seminarium firmy EKOFINN-POL dla projektantów pt. „Małe oczyszczalnie 
ścieków systemu BIOCLERE® i MONOBELT®”: 
 – charakterystyka, dobór i eksploatacja oczyszczalni BIOCLERE®, 
 – charakterystyka, projektowanie i koszty odwadniania osadów DRAIMAD® 
i MONOBELT®. 



 Seminarium szkoleniowe w ramach XXVII Wrocławskich Dni Nauki i Techniki 
nt.: 
 – „Nowości techniczne oznaczeniowo-lokalizacyjne w budownictwie uzbrojenia 
podziemnego” – PTS RABKA, 
 – „Urządzenia do zgrzewania rur z tworzyw sztucznych” – GEORG FISCHER. 
 
 Działalność wydawnicza 
 
 ¨ W ramach działalności wydawniczej Oddziału ukazały się cztery kolejne numery 
ogólnopolskiego kwartalnika „Ochrona Środowiska” (nr. 80–84). 
 
 
 Działalność szkoleniowa 
 
 Zorganizowano trzy kursy w zakresie zgrzewania i budowy sieci gazowych z 
tworzyw sztucznych; łącznie przeszkolono (wraz z egzaminem końcowym) 39 osób. 
 Zorganizowano kurs na uzyskanie uprawnień do opracowywania audytów 
energetycznych; przeszkolono w tym zakresie 9 osób i nadano im dyplomy „Audytora 
Energetycznego”. 
 Zorganizowano kurs obsługi i konserwacji urządzeń energetycznych dla 5 osób 
oraz kurs montażu instalacji gazowych dla 11 osób. 
 W dniach 8–17 czerwca 2001 r. odbyło się wyjazdowe seminarium szkoleniowo-
techniczne pt. „Gospodarka wodno-ściekowa w krajach skandynawskich”, w którym 
wzięło udział 38 osób. 
 
 Działalność gospodarcza 
 
 ¨ Rzeczoznawcy PZITS skupieni we Wrocławskim Oddziale Biura Studiów 
i Rzeczoznawstwa opracowali w minionym roku trzy ekspertyzy techniczne z dziedziny 
gazownictwa, wodociągów i ogrzewnictwa. 
 
 
 Inna działalność 
 
 27 stycznia 2001 r. w „Piano-Bar Casablanca” odbył się tradycyjny Bal Prezesa, w 
którym wzięło udział 70 osób. 
 Komisja Kwalifikacyjna rozpatrzyła pozytywnie trzy wnioski o przyznanie tytułu 
Rzeczoznawcy Budowlanego w zakresie projektowania i wykonawstwa w specjalności 
sieci i instalacje sanitarne. 
 Przedstawiciele Zarządu Oddziału pracowali w komisji ds. uprawnień 
budowlanych przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, a także 
w Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej we Wrocławiu. 
 Przedstawiciele Zarządu Oddziału pracowali w Zespole Organizacyjnym Izby 
Inżynierów Budownictwa w województwie dolnośląskim. 
 
 Plany Zarządu Oddziału 



 
 
 19 stycznia 2002 r. w „Piano-Bar Casablanca” we Wrocławiu odbędzie się „Bal Prezesa” 
(koszt 150 zł od osoby, zgłoszenia do 09-01-2001 w sekretariacie Zarządu Oddziału). 
 W dniach 12–15 maja 2002 r. odbędzie się w Szklarskiej Porębie VIII międzynarodowa 
konferencja pt. „Problemy ochrony zasobów wodnych w dorzeczu Odry – ODRA '2002” 
(główny organizator: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, informacji 
szczegółowych udziela dr inż. Halina Szymańska, tel. 3283030). 
 W dniach 12–15 czerwca 2002 r. w Kudowie Zdroju odbędzie się 6 sympozjum pt. 
„Emisje zagrażające środowisku – POL-EMIS '2002” (informacji szczegółowych udziela dr 
inż. Anna Musialik-Piotrowska, tel. 0-71/3203804, faks 0-71/3282980, poczta elektroniczna 
musialik@iios.pwr.wroc.pl). 
 W dniach 27–30 czerwca 2002 r. odbędzie się w Szklarskiej Porębie X miedzynarodowa 
konferencja „Air Conditioning, Air Protection and District Heating” (informacji 
szczegółowych udziela prof. dr inż. Gerard J. Besler, tel. 0-71/3202590, tel./faks 0-71/3203532, 
poczta elektroniczna japiter@iic.pwr.wroc.pl) 
 
 
Koleżanki i Koledzy! 
 
 Apelujemy do wszystkich Członków PZITS o aktualizację członkostwa poprzez 
uregulowanie zaległych składek w sekretariacie Zarządu Oddziału oraz o sukcesywne 
wpłacanie składek za rok bieżący. Proponujemy, aby uzgodnić z macierzystym zakładem 
pracy comiesięczne (kwartalne) potrącanie z poborów kwoty składki bezpośrednio na konto 
podane w nagłówku Biuletynu. Takie rozwiązanie odciąża pamięć, a jednocześnie stanowi 
stosunkowo niewielkie obciążenie dla budżetów naszych Członków. 
 
 Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PZITS wysokość składki 
członkowskiej od 1 stycznia 2001 r. wynosi 6 zł miesięcznie (dla emerytów, rencistów 
i studentów – 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 (0-71) 344 14 50 w godzinach pracy sekretariatu. 
 
 Wszystkim Szanownym Koleżankom i Kolegom Zarząd Dolnośląskiego Oddziału 
PZITS składa tą drogą serdeczne życzenia zdrowia, sukcesów i wszelkiej pomyślności w 
Nowym – 2002 – Roku. 


