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Koleżanki i Koledzy!
Tradycyjnie na początku roku przesyłamy kolejny – jedenasty już – numer Biuletynu
Informacyjnego, zawierającego przegląd działalności Zarządu Oddziału w minionym roku,
aby tą drogą poinformować wszystkich Członków i Sympatyków o sprawach dotyczących
różnych form aktywności PZITS we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Działalność Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PZITS w 2004 r.
Walne Zebranie Oddziału, które odbyło się 27 lutego 2004 r., oprócz przyjęcia
sprawozdania Zarządu Oddziału z działalności w kadencji 1999–2004, wybrało władze
Oddziału Dolnośląskiego PZITS na kadencję 2004–2008 w następującym składzie:
♦ 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. Jerzy K. Mikołajczak.
♦ Członkowie Zarządu: kol. kol. Jan D. Rutkowski, Kazimierz Siwecki, Jan Ślęczek.
♦ Komisja Rewizyjna: kol. kol. Tadeusz Głowniak (przewodniczący), Halina Szymańska (z-ca przewodniczącego), Maria Goławska, Tomasz Łaska, Henryk Orzeszek.
♦ Sąd Koleżeński: kol. kol. Maria Świderska-Bróż (przewodnicząca), Witold Sumisławski (z-ca przew.), Andrzej Kotowski, Janusz Przewłocki, Zbigniew Szurlej.
♦ Delegaci Zarządu Oddziału do Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT: kol. kol. Bolesław Hebrowski (Członek Honorowy WR
FSNT-NOT), Andrzej M. Dziubek (z urzędu), Gerard J. Besler (z wyboru).
Z ogromną przyjemnością i satysfakcją informujemy, że Walne Zebranie
Oddziału jednomyślnie nadało kol. Bolesławowi Hebrowskiemu godność Honorowego
Prezesa Oddziału Dolnośląskiego PZITS.

Konferencje naukowo-techniczne
♦ W dniach 16–19 maja 2004 r. w Jugowicach odbyła się X międzynarodowa
konferencja naukowo-techniczna z cyklu „Problemy ochrony zasobów wodnych
w dorzeczu Odry – ODRA 2004” (główny organizator: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 120 uczestników).
♦ W dniach 16–19 czerwca 2004 r. w Kudowie Zdroju odbyło się 7 sympozjum
naukowo-techniczne z cyklu „Emisje zagrażające środowisku – POL-EMIS 2004”
(główny organizator: Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, 110 uczestników).
♦ W dniach 18–19 czerwca 2004 r. we Wrocławiu odbyła się IV sesja naukowa
z cyklu „Inżynieria Środowiska” (główny organizator: Katedra Klimatyzacji i Ciepłownictwa Politechniki Wrocławskiej, 80 uczestników).
Seminaria firmowe
♦ 17 marca 2004 r. – seminarium firm Poliplast sp. z o.o. i Ekol-Unicon sp. z o.o.
nt. nowoczesnych rozwiązań odwodnień liniowych oraz systemów kanalizacji niskoszumowej (40 uczestników).
♦ 26 marca 2004 r. – seminarium firmy Wavin Metalplast-Buk nt. zasad działania
i metod projektowania systemów instalacji do podciśnieniowego odwadniania dachów
„Fast Flow” oraz zagospodarowania wód deszczowych „Azura” (30 uczestników).
♦ 12 maja 2004 r. – seminarium firmy Zehnder Polska sp. z o.o. nt. najnowszych
rozwiązań sufitowych promienników ciepła zasilanych wodą c.o. (22 uczestników).
♦ 5 sierpnia 2004 r. – seminarium firmy SMAY sp. z o.o. nt. nowych urządzeń
i akcesoriów stosowanych w systemach wentylacji i klimatyzacji (13 uczestników).
Szkolenia i egzaminy
♦ Sekcja

Gazownictwa, pod przewodnictwem kol. Ireny Marczyk, zorganizowała
8 kursów szkoleniowych z zakresu zgrzewania rurociągów z polietylenu metodą doczołową i elektrooporową, zakończonych egzaminem, dla 142 osób.
♦ Komisja Egzaminacyjna, pod przewodnictwem kol. Krzysztofa Grzegółki,
przeprowadziła egzaminy na uprawnienia w zakresie urządzeń energetycznych i gazowych dla 861 osób.
♦ Komisja Szkoleniowa, pod przewodnictwem kol. Jana Ślęczka i współudziale
kol. Kazimierza Siweckiego, zorganizowała 2 kursy szkoleniowe z zakresu urządzeń
energetycznych i wentylacyjnych, zakończone egzaminem, dla 27 osób.
Wydawnictwa
♦ Cztery kolejne numery ogólnopolskiego kwartalnika „Ochrona Środowiska”
(numery 92–95); wyd. PZITS nr 837.
♦ Książka pt. „Problemy ochrony zasobów wodnych w dorzeczu Odry – 2004”, zawierająca materiały konferencyjne; wyd. PZITS nr 840.
♦ Książka pt. „Emisje zagrażające środowisku – POL-EMIS 2004”, zawierająca
materiały konferencyjne; wyd. PZITS nr 841.
♦ Książka pt. „Inżynieria Środowiska – nasze dziś i jutro w Unii Europejskiej”,
zawierająca materiały konferencyjne; wyd. PZITS nr 846.

85 lat PZITS (1919–2004)
Rok 2004 był 85. rokiem działalności PZITS. Dla przypomnienia: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych jest kontynuatorem tradycji i działalności wielu pokoleń inżynierów i techników, skupionych początkowo w powstałym 23
czerwca 1919 r. Zrzeszeniu Gazowników Polskich. Od tego czasu organizacja ta obejmowała swoim zasięgiem coraz szersze grono specjalistów branży sanitarnej, przechodząc liczne przeobrażenia i przyjmując kolejno nazwy: Zrzeszenie Gazowników
i Wodociągowców Polskich (od 30 maja 1922 r. do 25 czerwca 1936 r.), Polskie Zrzeszenie Gazowników, Wodociągowców i Techników Sanitarnych (od 26 czerwca
1936 r. do 5 lipca 1952 r.), Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Sanitarnych Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Terenów Zielonych (od 6 lipca
1952 r. do 9 grudnia 1957 r.), aby 10 grudnia 1957 r. przyjąć obecną nazwę – Polskie
Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.
Podczas XXIV Zjazdu Delegatów PZITS w Toruniu, 8 października 2004 r., wybrano władze Zrzeszenia na kadencję 2004–2008. Prezesem PZITS został prof. dr
hab. inż. Andrzej Królikowski, absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Warszawskiej, wybitny specjalista w dziedzinie inżynierii środowiska. Dwie osoby
z naszego Oddziału zostały wybrane w skład nowych władz: kol. Jan D. Rutkowski
został członkiem Prezydium Zarządu Głównego, natomiast kol. Jolanta Maćkiewicz
została członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego.
Krótka charakterystyka zawodowa i społeczna nowego Prezesa: Profesor Andrzej Królikowski pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji akademickich. Był m.in. organizatorem i dyrektorem Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej
oraz dziekanem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska tej uczelni. Obecnie
jest dyrektorem Instytutu Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Białostockiej
oraz kierownikiem Katedry Wodociągów i Kanalizacji. W dorobku naukowym ma
5 podręczników i monografii, ok. 160 publikacji, a także wiele ekspertyz, opracowań
naukowo-badawczych, projektów i patentów. Od 1995 r. stale współ-pracuje z Komitetem Badań Naukowych, a od 2002 r. jest członkiem Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Profesor Andrzej Królikowski wstąpił do PZITS w 1958 r. Najpierw był aktywnym działaczem Oddziału Łódzkiego, a następnie Głównej Sekcji Balneotechniki,
Głównej Sekcji Techniki Instalacyjnej w Szpitalnictwie, a także Głównej Komisji
Weryfikacji Ekspertyz. Jest Rzeczoznawcą PZITS. Był inicjatorem i organizatorem
wielu prestiżowych konferencji naukowo-technicznych. Od 1988 r. jest członkiem
Prezydium Zarządu Głównego PZITS. W latach 1997–2002 był prezesem Zarządu
Oddziału PZITS w Białymstoku. Od 1995 r. jest przewodniczącym Rady Programowej miesięcznika „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”. W uznaniu wybitnych zasług
dla rozwoju Zrzeszenia otrzymał godność Członka Honorowego PZITS oraz został
odznaczony medalem im. prof. Zygmunta Rudolfa.
Nowo wybrany Prezes oraz Zarząd Główny PZITS stawiają przed Zrzeszeniem
ambitne cele, wynikające m.in. z obecności Polski w Unii Europejskiej, wśród których za bardzo ważne uznano aktywny udział Zrzeszenia w rozwoju gospodarki
opartej na wiedzy, a także odmłodzenie Zrzeszenia, poprzez przyciągnięcie do PZITS
absolwentów kierunków inżynierii środowiska i ochrony środowiska w uczelniach
technicznych, stanowiących jego naturalne zaplecze.

Plany Zarządu Oddziału w 2005 r.
♦ W maju 2005 r. we Wrocławiu odbędzie się konferencja naukowo-techniczna
pt. „Zastosowanie analizy cyklu życia w planowaniu gospodarki odpadami na przykładzie Wrocławia” (główny organizator: firma WAMECO sc. we Wrocławiu,
informacje: dr inż. Ryszard Szpadt, poczta elektr. wameco@rubikon.pl).
♦ W maju 2005 r. w jednej z miejscowości podgórskich na Dolnym Śląsku odbędzie się XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu „Problemy
ochrony zasobów wodnych w dorzeczu Odry – ODRA 2005” (główny organizator:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, informacje: Elżbieta Bazan,
tel. 328 30 30).
♦ 1 lipca 2005 r. odbędzie się we Wrocławiu sesja naukowa z okazji jubileuszu
60-lecia Oddziału Dolnośląskiego PZITS (informacje: dr inż. Andrzej M. Dziubek,
tel. 0-71/320 25 95, poczta elektr. andrzej.dziubek@pwr.wroc.pl).
♦ W dniach 23–26 VI 2005 r. w Szklarskiej Porębie odbędzie się XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu „Air conditioning, air protection and
district heating” (główny organizator: Katedra Klimatyzacji i Ciepłownictwa Politechniki Wrocławskiej, informacje: prof. Gerard J. Besler, tel. (0-71) 328 64 35,
poczta elektr. marcin.klimczak@pwr.wroc.pl).
♦ W dniach 20–22 października 2005 r. odbędzie się we Wrocławiu XIX ogólnopolska konferencja z cyklu „Postęp Techniczny w Wodociągach” (główny organizator: Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, informacje:
dr inż. Andrzej M. Dziubek, tel. 0-71/320 25 95, faks 0-71/328 29 80, poczta elektr.
andrzej.dziubek@pwr.wroc.pl).
♦ W lutym, maju, wrześniu i listopadzie 2005 r. planowane są seminaria z cyklu
„Inżynieria ochrony atmosfery w Polsce i Unii Europejskiej”.

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. Najprościej jest uzgodnić z macierzystym zakładem pracy comiesięczne (kwartalne) przekazywanie z poborów kwoty składki bezpośrednio na konto podane
w nagłówku Biuletynu lub też złożyć odpowiednią dyspozycję w banku obsługującym własne konto. 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 wynosi 6 zł miesięcznie (emeryci,
renciści i studenci 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 Oddziału Dolnośląskiego PZITS składa tą drogą serdeczne życzenia zdrowia, sukcesów i wszelkiej pomyślności w Nowym – 2005 – Roku.

