
Koleżanki i Koledzy! 

 

 

 Tradycyjnie na początku roku przesyłamy kolejny – dziewiąty już – 

numer Biuletynu Informacyjnego, zawierającego przegląd działalności 

Zarządu Oddziału w minionym roku, aby tą drogą poinformować naszych 

Członków i Sympatyków o sprawach dotyczących różnych form aktywności 

PZITS we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. 
 

 

 Działalność Zarządu Oddziału w 2002 r. 
 

 W roku 2002 Zarząd Dolnośląskiego Oddziału PZITS pracował w następującym 

składzie: 

– Prezes: kol. Andrzej M. Dziubek, 

– Wiceprezes: kol. Jolanta Maćkiewicz, 

– Sekretarz: kol. Agnieszka Nawirska, 

– Skarbnik: kol. Irena Marczyk, 

– Członkowie Zarządu: kol. kol. Krzysztof Bartoszewski (członek prezydium), Bolesław 

Hebrowski, 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 wielkim smutkiem informujemy, że 21 czerwca 2002 r. odszedł nagle z naszego 

grona kol. Krzysztof Bartoszewski, członek prezydium Zarządu Oddziału, wiceprezes 

Zarządu Oddziału w latach 1988–1993. 27 czerwca 2002 r. na cmentarzu św. Rodziny 

na Sępolnie z ogromnym żalem pożegnaliśmy naszego przyjaciela, niezwykle 

zasłużonego dla PZITS i całego środowiska. 

 

 Duże imprezy naukowo-techniczne: 
  

 VIII międzynarodowa konferencja pt. „Problemy ochrony zasobów wodnych 

w dorzeczu Odry – ODRA 2002”, która odbyła się w Szklarskiej Porębie w dniach 12–

15 maja 2002 r. przy udziale 120 osób (główny organizator – Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu). 

 6 sympozjum naukowe pt. „Emisje zagrażające środowisku – POL-EMIS 2002”, 

które odbyło się w Kudowie Zdroju w dniach 12–15 czerwca 2002 r. przy udziale 110 

osób (główny organizator – Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska PWr). 

X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu „Air Condi-

tioning, Air Protection and District Heating”, która odbyła się w Szklarskiej Porębie 

w dniach 27–30 VI 2002 r. przy udziale 150 osób (główny organizator: Katedra 

Klimatyzacji i Ciepłownictwa PWr). 



 Konferencja „Zrównoważony rozwój ekoregionu Czechy–Saksonia–Dolny 

Śląsk”, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 16–18 października 2002 r. przy 

udziale 80 osób (główny organizator – Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń 

Naukowo-Techncznych NOT). 

 

 Oprócz konferencji międzynarodowych i ogólnopolskich zorganizo-

wano także szereg imprez naukowo-technicznych o charakterze lokalnym: 
 

 W dniach 1–2 lutego 2002 r. w Lądku Zdroju (główny organizator: Dolnośląski 

Zakład Gazowniczy) odbyła się konferencja obejmująca następujące zagadnienia: 

 – nowoczesne techniki pomiaru gazu na przykładzie gazomierzy serii BK 

produkcji ZWUG „INTERGAZ”, 

 – dwustopniowy domowy reduktor średniego ciśnienia typ MR-10 

z automatycznym odblokowywaniem, jako nowość na polskim rynku urządzeń 

gazowniczych, 

 – postęp techniczny i optymalizacja w procesie projektowania i realizacji 

inwestycji – BSiPG „GAZOPROJEKT” SA, 

 – nowości w technice oznaczeniowo-lokalizacyjnej w budownictwie uzbrojenia 

podziemnego – PTS „RABKA”. 

 9 kwietnia 2002 r. we Wrocławiu odbyło się seminarium na temat „Systemy 

odzysku wód popłucznych z wykorzystaniem technologii ultrafiltracji membranowej” 

(współorganizatorzy: firmy holenderskie Grontmij i Norit, przy udziale Instytutu 

Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej). 

 W dniach 14–15 czerwca 2002 r. w Lądku Zdroju odbyło się seminarium 

poświęcone prezentacji nowych technologii w budowie oraz renowacji sieci gazowych 

(główny organizator: Dolnośląski Zakład Gazowniczy). 

 W ramach cyklu seminariów szkoleniowych pt. „Integracja europejska dla 

rozwoju regionalnego” zorganizowano wspólnie z firmami „EURON” oraz „Acquis 

Consulting” następujące warsztaty szkoleniowe: 

 – w dniach 18–19 kwietnia 2002 r. nt. „Fundusze i programy pomocowe 

i przedakcesyjne dla gmin. Postępowanie aplikacyjne (Phare–ISPA–SAPARD)”, 

 – w dniach 17–19 czerwca 2002 r. nt. „Postępowanie aplikacyjne Phare. 

Przygotowanie wniosku (fiszki projektowej)”, 

 –  0 lipca 2002 r. nt. „SAPARD dla gmin i powiatów. Przygotowanie wniosku”. 

 W ramach XXVIII Wrocławskich Dni Nauki i Techniki 30 października 2002 r. 

wspólnie z PZITB zorganizowano seminarium pt. „Kompleksowe instalacje systemów 

bezpieczeństwa i automatyki w budynkach”. 

 

 Działalność wydawnicza 

 

 Ukazały się cztery kolejne numery ogólnopolskiego kwartalnika „Ochrona 

Środowiska” (nr. 84–87). 

 W serii Gazownictwo nr 2 wydano ogólnopolską monografię pt. „Gazociągi 

z tworzyw sztucznych” (autor dr inż. Andrzej Pusz). 

 



 Działalność szkoleniowa 

 

 Zorganizowano pięć kursów w zakresie zgrzewania i budowy sieci gazowych 

z tworzyw sztucznych; łącznie przeszkolono (wraz z egzaminem końcowym) 98 osób. 

 Odbyły się 32 posiedzenia Komisji Egzaminacyjnej, która przeegzaminowała 471 

osób w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń energetycznych. 

 

 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 

 

 19 stycznia 2002 r. w „Piano-Bar Casablanca” we Wrocławiu odbył się 

tradycyjny Bal Prezesa, w którym wzięło udział 30 osób. 

 Przedstawiciel Zarządu Oddziału wziął udział w sesji końcowej XXIII Kongresu 

Techników Polskich, która odbyła się w Poznaniu 18 czerwca 2002 r. 

 Przedstawiciel Zarządu Oddziału uczestniczył w konferencji pt. „Wdrażanie 

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – 

wstępne doświadczenia, skutki i problemy”, która odbyła się w Warszawie w dniach 4–

5 listopada 2002 r. 

 Komisja Kwalifikacyjna przy Zarządzie Oddziału rozpatrzyła pozytywnie cztery 

wnioski o przyznanie tytułu Rzeczoznawcy Budowlanego w specjalności instalacyjno- 

-inżynieryjnej do projektowania i wykonawstwa w zakresie sieci i instalacji 

sanitarnych. 

 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 

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 W wyniku przeprowadzonych wyborów bezpośrednich do władz Dolnośląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, członek Sądu Koleżeńskiego przy 

Zarządzie Oddziału, kol. Zbigniew Szurlej, został wybrany do Komisji Kwalifikacyjnej 

DOIIB we Wrocławiu. 

 Tradycyjnie w przeddzień Święta Zmarłych przedstawiciele Zarządu Oddziału 

złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze na grobach szczególnie zasłużonych członków 

PZITS, kol. kol. Aleksandra Szniolisa, Romana Wilczyńskiego, Ryszarda Rakowicza 

i Krzysztofa Bartoszewskiego. 

 

 

 

 

 



 Plany Zarządu Oddziału w 2003 r. 
 

 

 1 marca 2003 r. w „Piano-Bar Casablanca” we Wrocławiu odbędzie się „Bal Prezesa” 

(koszt 130 zł od osoby, zgłoszenia do 10-02-2003 w sekretariacie Zarządu Oddziału). 

 W dniach 25–28 maja 2003 r. odbędzie się w Dusznikach Zdroju (Jamrozowa Polana) 

IX międzynarodowa konferencja pt. „Problemy ochrony zasobów wodnych w dorzeczu Odry 

– ODRA 2003” (główny organizator: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 

informacje: mgr inż. Barbara Pytel, tel. 3286651(do 4) w. 128). 

 W dniach 25–29 czerwca 2003 r. w Kudowie Zdroju odbędzie się 7 sympozjum pt. 

„Emisje zagrażające środowisku – POL-EMIS 2003” (informacje:  dr  inż.  Anna  Musialik--

Piotrowska, tel. 0-71/3203804, faks 0-71/3282980, poczta elektr. musialik@iios.pwr.wroc.pl). 

 W dniach 23–25 października 2003 r. odbędzie się we Wrocławiu XVIII ogólnopolska 

konferencja naukowo-techniczna z cyklu „Postęp Techniczny w Wodociągach” (informacje: 

dr inż. Andrzej M. Dziubek, tel. 0-71/3202595, faks 0-71/3282980, poczta elektr. 

dziubek@iios.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 – 2003 – Roku. 


