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

Działalność Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PZITS w 2005 r.
W minionym roku Zarząd Oddziału pracował w składzie wybranym podczas
walnego Zebrania Oddziału, które odbyło się 27 lutego 2004 r. na kadencję 2004–2008:
♦ 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).

Konferencje
♦ 10 czerwca 2005 r. odbyła się we Wrocławiu ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna pt. „Międzygminna gospodarka odpadami. Zastosowanie oceny cyklu
życia w planowaniu gospodarki odpadami komunalnymi” (główny organizator: WAMECO sc.), w której wzięło udział 50 uczestników.
♦ 1 lipca 2005 r. odbyła się we Wrocławiu sesja naukowa z okazji jubileuszu 60lecia Oddziału Dolnośląskiego PZITS, w której wzięło udział 80 osób (więcej informacji na sąsiedniej stronie).
♦ W dniach 23–25 VI 2005 r. w Szklarskiej Porębie odbyła się XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu „Air Conditioning, Air Protection
and District Heating” (główny organizator: Katedra Klimatyzacji i Ciepłownictwa
Politechniki Wrocławskiej), w której wzięło udział 150 uczestników.
♦ W dniach 20–22 października 2005 r. odbyła się we Wrocławiu XIX ogólnopolska konferencja z cyklu „Postęp Techniczny w Wodociągach” (główny organizator: Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej), w której
wzięło udział 180 osób.
♦ W dniach 21–23 listopada 2005 r. odbyła się w Szklarskiej Porębie – pod patronatem Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PZITS – I ogólnopolska konferencja naukowa doktorantów pt. „Zagadnienia interdyscyplinarne w inżynierii ochrony środowiska” (główny organizator: Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki
Wrocławskiej), w której wzięło udział 60 doktorantów i młodych pracowników nauki.

Szkolenia i egzaminy
♦ Sekcja

Gazownictwa, pod przewodnictwem kol. Ireny Marczyk, zorganizowała
6 kursów szkoleniowych z zakresu zgrzewania rurociągów z polietylenu metodą doczołową i elektrooporową, zakończonych egzaminem dla 94 osób.
♦ Komisja Egzaminacyjna, pod przewodnictwem kol. Krzysztofa Grzegółki,
przeprowadziła egzaminy na uprawnienia w zakresie urządzeń energetycznych i gazowych dla 399 osób.

Wydawnictwa
♦ Cztery kolejne numery ogólnopolskiego kwartalnika „Ochrona Środowiska”
(numery 96–99); wyd. PZITS nr 851.
♦ Książka pt. „Międzygminna gospodarka odpadami. Zastosowanie oceny cyklu
życia w planowaniu gospodarki odpadami komunalnymi” [red. R. Szpadt], zawierająca
materiały konferencyjne; wyd. PZITS nr 856.
♦ Książka pt. „Planowanie i optymalizacja gospodarki odpadami. Podręcznik prognozowania ilości i jakości odpadów komunalnych oraz oceny zgodności systemów
gospodarki odpadami z zasadami zrównoważonego rozwoju” [red. R. Szpadt], zawierająca materiały konferencyjne; wyd. PZITS nr 857.
♦ Książka pt. „Air conditioning, air protection and district heating” [red. G.J. Besler], zawierająca materiały konferencyjne; wyd. PZITS nr 855.

60 lat Oddziału Dolnośląskiego PZITS (1945–2005)
Inicjatorem powołania Oddziału Dolnośląskiego PZITS był inż. Mieczysław Seifert, pionier gazownictwa polskiego, były członek Zarządu Głównego i członek honorowy Zrzeszenia z okresu przedwojennego, który obejmując w maju 1945 r., jako
pierwszy dyrektor, Gazownię Wrocławską, a następnie jako dyrektor „Dalgazu”
w Wałbrzychu, przystąpił do organizowania Oddziału Dolnośląskiego naszego Zrzeszenia. On też stanął na jego czele jako przewodniczący. 8 listopada 1945 r. na XXII
Zjeździe Polskich Gazowników, Wodociągowców i Techników Sanitarnych w Katowicach i Gliwicach, pierwszym po wojnie, uczestniczyli członkowie Oddziału Dolnośląskiego, który został zarejestrowany jako piąty oddział w kraju powstały po drugiej
wojnie światowej i jako pierwsze stowarzyszenie techniczne na Dolnym Śląsku z siedzibą w Wałbrzychu. Początkowo Oddział Dolnośląski zgrupował w swoich szeregach 19 osób związanych z wodociągami, gazownictwem i techniką sanitarną, ale już
w marcu 1947 r. liczył 50 członków i mógł zorganizować w dniach 27–29 czerwca tego samego roku XXIV Zjazd Polskiego Zrzeszenia Gazowników, Wodociągowców
i Techników Sanitarnych we Wrocławiu, w którym uczestniczyło 370 osób. W 1949
roku, w wyniku decyzji Walnego Zgromadzenia Oddziału, siedziba Zarządu
Oddziału została przeniesiona z Wałbrzycha do Wrocławia. Liczba członków Oddziału, w miarę przybywania fachowców, powstawania nowych zakładów, instytucji
i przedsiębiorstw systematycznie wzrastała, osiągając w 1989 roku prawie 1800
członków zgrupowanych w 57 kołach zakładowych i terenowych. Obecnie Oddział
Dolnośląski liczy około 500 członków i sympatyków.
Funkcję prezesa Zarządu Oddziału Dolnośląskiego w minionym 60-leciu pełnili
kolejno: inż. Mieczysław Seifert (1945), inż. Henryk Olszewski (1946–1948), mgr inż.
Jan Dziewoński (1949), inż. Władysław Lema (1950–1951), inż. Stanisław Wojciechowski (1952), mgr Wacław Żyłko (1953–1955), inż. Kazimierz Kuźmiński (1956),
inż. Roman Wilczyński (1957–1983), mgr inż. Ryszard Rakowicz (1983–1990) i mgr
inż. Bolesław Hebrowski (1991–2001). Od 1 marca 2001 r. funkcję prezesa Zarządu
Oddziału Dolnośląskiego PZITS pełni dr inż. Andrzej M. Dziubek.
Z okazji jubileuszu 60-lecia Oddziału Dolnośląskiego PZITS, 1 lipca 2005 r.,
w sali kominkowej Domu Technika NOT we Wrocławiu, odbyła się uroczysta sesja
naukowa z udziałem Prezydium Zarządu Głównego PZITS, podczas której omówiono dotychczasową działalność Oddziału i wręczono odznaczenia stowarzyszeniowe
wyróżniającym się członkom. Medalem im. prof. Zygmunta Rudolfa zostali uhonorowani kol. kol. Janusz Jeżowiecki i Jan D. Rutkowski, Złotą Odznakę Honorową
PZITS otrzymali kol. kol. Benedykt Dzięgielewski, Krzysztof Grzegółka, Krzysztof
Lorenz, Anna Musialik-Piotrowska, Kazimierz Siwecki, Witold Sumisławski i Halina
Szymańska, Srebrną Odznakę Honorową PZITS – kol. kol. Witold Gutowski, Wiktor
Jurkiewicz, Alina Marcoń-Kępińska, Andrzej Pusz i Jadwiga Rześniowiecka, Złotą
Odznakę Honorową NOT – kol. kol. Irena Marczyk, Ryszard Szpadt i Jan Ślęczek,
Srebrną Odznakę Honorową NOT – kol. kol. Tadeusz Głowniak, Agnieszka Nawirska i Maria Świderska-Bróż. Specjalnym punktem uroczystości był jubileusz 80. urodzin profesora Apolinarego Leszka Kowala, Członka Honorowego PZITS, wybitnie
zasłużonego dla Oddziału Dolnośląskiego i całego Zrzeszenia.

Plany Zarządu Oddziału w 2006 r.
♦ W dniach 16–19 lutego 2006 r. planowany jest wyjazd techniczno-szkoleniowy
do Austrii (okolice Salzburga). Szczegółowych informacji udziela wiceprezes
Zarządu Oddziału kol. dr inż. Krzysztof Lorenz (tel. kom. 605 357 193, poczta elektroniczna krzysztof.lorenz@pwr.wroc.pl).
♦ W dniach 28–31 maja 2006 r. w Lądku Zdroju od-będzie się XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu „Problemy ochrony zasobów wodnych w dorzeczu Odry – ODRA 2006” (główny organizator: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu; informacje: Elżbieta Bazan, tel. 071 328 30 30, poczta
elektroniczna zasoby.wodne@rzgw.wroc.pl).
♦ W dniach 21–24 czerwca 2006 r. w Karpaczu odbędzie się 8 konferencja
naukowo-techniczna z cyklu „Ochrona powietrza atmosferycznego – POL-EMIS
2006 – osiągnięcia w nauce, przemyśle i energetyce” (główny organizator: Instytut
Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej; informacje szczegółowe:
dr inż. Anna Musialik-Piotrowska, tel. 071 320 38 04, poczta elektr. anna.musialikpiotrowska@pwr.wroc.pl.
♦ W czerwcu 2006 r. we Wrocławiu planowana jest druga edycja konferencji
naukowo-technicznej pt. „Zastosowanie analizy cyklu życia w planowaniu gospodarki odpadami na przykładzie Wrocławia” (główny organizator: firma WAMECO sc.
we Wrocławiu, informacje szczegółowe: dr inż. Ryszard Szpadt, poczta elektroniczna
wameco@rubikon.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. 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 071 344 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 – 2006 – Roku.

