Koleżanki i Koledzy!
Tradycyjnie na początku roku przesyłamy kolejny – szesnasty 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.
Przypominamy, że wszystkie biuletyny są dostępne na stronie www.pzits.not.pl

Działalność Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PZITS w 2010 r.
W minionym roku Zarząd Oddziału pracował w składzie wybranym podczas
walnego Zebrania Oddziału, które odbyło się 29 lutego 2008 r. na kadencję 2008–2012:
 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. Kazimierz Wielgus.
 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 PZITS 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

 Od 23 do 26 maja 2010 r. w Hotelu Uzdrowiskowym St. George w Kudowie-Zdroju obradowała XIII konferencja naukowo-techniczna z cyklu „Zarządzanie
Zasobami wodnymi w dorzeczu Odry”. Organizatorami konferencji były tradycyjnie
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Gliwicach, Poznaniu i Szczecinie, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu, Instytut Nauk Geologicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego, Przedsiębiorstwo Geologiczne PROXIMA SA we
Wrocławiu, Oddział Dolnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Oddział
Dolnośląski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Patronat nad
konferencją objęli Rafał Jurkowlaniec – Wojewoda Dolnośląski oraz Leszek
Karwowski – Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. W konferencji
uczestniczyło 80 osób. Podczas 8 sesji tematycznych wysłuchano 25 wystąpień, które
cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Tematyka poszczególnych sesji
obejmowała następujące zagadnienia:
♦ Doświadczenia we wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej.
♦ Zarządzanie zasobami wodnymi.
♦ Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej.
♦ Oczyszczanie ścieków i gospodarka osadami ściekowymi.
♦ Aspekty prawne, finansowe i ekologiczne.
Po kolejnych blokach tematycznych uczestnicy wymieniali poglądy i dyskutowali
nie tylko na sali obrad, lecz także w kuluarach. Konferencja stanowiła forum dyskusyjne poświęcone prezentacji realizowanych obecnie prac naukowo-badawczych i projektowych oraz sprzyjała wymianie doświadczeń w ramach integracji ponadregionalnej
i międzyinstytucjonalnej w dorzeczu Odry. Pełne teksty wygłoszonych referatów
zostały opublikowane w formie książkowej. W ramach sesji terenowej uczestnicy
konferencji zwiedzili Błędne Skały – zespół bloków skalnych tworzący malowniczy
labirynt typu miasto skalne, położony na skraju Skalniaka w Parku Narodowym Gór
Stołowych. Wszyscy zadeklarowali udział w kolejnej XIV konferencji w 2012 r., która
tradycyjnie odbędzie się w maju w którymś z dolnośląskich ośrodków górskich.
♦ Od 16 do 19 czerwca 2010 r. w hotelu SANA w Polanicy-Zdroju – pod
patronatem honorowym JM Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr. hab. inż.
Tadeusza Więckowskiego i Prezesa Rafako SA mgr. inż. Wiesława Różackiego –
obradowała 10. konferencja naukowo-techniczna z cyklu POL-EMIS – „Współczesne
osiągnięcia w ochronie powietrza atmosferycznego”, współorganizowana przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej oraz Oddział Dolnośląski
i Główną Sekcję Inżynierii Ochrony Atmosfery PZITS. Uczestniczyło w niej 67 osób.
W trakcie trzech sesji naukowych wygłoszono 31 referatów i komunikatów, natomiast podczas sesji plakatowej zaprezentowano 17 prac. Tematyka referatów była
bardzo szeroka, obejmowała bowiem ocenę zagrożenia środowiska emisją zanieczyszczeń w świetle wymagań Unii Europejskiej, charakterystykę źródeł emisji zanieczyszczeń, monitoring i metody pomiarowe zanieczyszczeń powietrza, procesy,
technologie i urządzenia do oczyszczania gazów odlotowych, modelowanie

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, ekologiczne aspekty zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz procesów współspalania, a także zarządzanie jakością powietrza. Najciekawsze prace dotyczyły energetycznego
spalania tradycyjnych paliw węglowych, spalania odpadów i biomasy oraz współspalania tych paliw z węglem, jak też wpływu dodatków (wody) do paliw silnikowych na
jakość emitowanych spalin.
W uzupełnieniu tematyki obrad Uczestnicy konferencji wzięli udział w wycieczce naukowo-turystycznej do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, które
mieści się w XVII-wiecznym młynie papierniczym. W programie znalazło się również
zwiedzanie pięknie urządzonego i utrzymanego parku zdrojowego w Dusznikach
i znajdującego się tam Dworku Fryderyka Chopina, jak też przejazd przez nowoczesną stację sportów zimowych w Zieleńcu.

Seminaria
 11 czerwca 2010 r. odbyło się seminarium firmy ACO Elementy Budowlane,
sp. z o.o. dla projektantów sieci i urządzeń kanalizacyjnych, w którym wzięło udział
17 osób. Tematyka seminarium dotyczyła nowoczesnych technologii zbierania i podczyszczania ścieków deszczowych (odwodnienia liniowe i punktowe, separatory lamelowe i koalescencyjne).

Szkolenia i egzaminy
Gazownictwa, pod przewodnictwem kol. inż. Ireny Marczyk, zorganizowała 5 sympozjów i 3 seminaria szkoleniowe z zakresu zgrzewania rurociągów z polietylenu metodą doczołową i elektrooporową, zakończonych egzaminem łącznie dla
161 osób.
 Komisja Egzaminacyjna, pod przewodnictwem kol. dr. inż. Krzysztofa Grzegółki, przeprowadziła egzaminy na uprawnienia w zakresie urządzeń energetycznych
i gazowych dla 658 osób.
 Sekcja

Wydawnictwa
 Cztery kolejne numery ogólnopolskiego kwartalnika naukowego „Ochrona
Środowiska” (numery 117–120); wyd. PZITS nr 892.
 Współczesne osiągnięcia w ochronie powietrza atmosferycznego [red.
A. Musialik-Piotrowska i J.D. Rutkowski]. Materiały z 10. konferencji „POL-EMIS
2010”, Polanica-Zdrój 16–19 czerwca 2010 r. ISBN 978-83-921167-9-0, wyd. PZITS
nr 893.
 Zarządzanie zasobami wodnymi w dorzeczu Odry – 2010 [red. B. Mońka].
Materiały z XIII konferencji „ODRA 2010”, Kudowa-Zdrój 23–26 maja 2010 r. ISBN
978-83-61775-00-3, wyd. PZITS nr 894.

Koło Seniorów
15 grudnia 2010 r. kol. kol. D. Grabowiecka, I. Marczyk, I. Popiuk i D. Szastyńska, wraz z Przewodniczącym kol. dr. J. Marksem, zorganizowały coroczne
świąteczne spotkanie Koła Seniorów, podczas którego tradycyjnie dzielono się
opłatkiem. W tej niezwykle miłej, rodzinnej, imprezie wzięło udział 25 osób.

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
i renciści oraz studenci i doktoranci – 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 z Panią Danutą Stanisławską pod
numerem 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 – 2011 – Roku.

