Koleżanki i Koledzy!
Niniejszy Biuletyn zawiera sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Dolnośląskiego
PZITS w kadencji 2012–2016. Prezydium Zarządu Oddziału informuje tą drogą wszystkich
Członków Oddziału, że w związku z upływającą kadencją, 4 marca 2016 r. (piątek) o godz. 15.00
(drugi termin godz. 15.15) w sali 104 w budynku NOT we Wrocławiu przy ul. J. Piłsudskiego 74
(sala kominkowa, wysoki parter, lewa strona) odbędzie się Walne Zebranie Oddziału poświęcone
wyborom władz na kadencję 2016–2020, wg następującego porządku obrad:
1. Przyjęcie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego,
2. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji
Rewizyjnej,
3. Wybór prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, delegata na
Zebranie Delegatów Stowarzyszenia oraz delegata do Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT.

Działalność Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PZITS
w kadencji 2012–2016
Walne Zebranie Oddziału, które odbyło się 24 lutego 2012 r. wybrało władze Oddziału
Dolnośląskiego PZITS na kadencję 2012–2016 w następującym składzie:
 Prezes: 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.
 Delegat Zarządu Oddziału PZITS do Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT: kol. Gerard J. Besler.

 Pełnomocnicy Zarządu Oddziału: w Jeleniej Górze – kol. Longin Zięba, w Legnicy –
kol. Jadwiga Rześniowiecka.
Z grona członków naszego Oddziału w czasie trwania kadencji odeszli na zawsze kol. kol.
Apolinary L. Kowal (30-06-2013), Edward W. Mielcarzewicz (08-10-2013), Lesław Zięba (26-03-2014), Bolesław Hebrowski (25-06-2014), Zbigniew Siwoń (16-10-2014) i Stanisław Gdula (19-11-2014), a także wieloletnie współpracowniczki naszego wydawnictwa mgr Janina Kosińska
(07-02-2013) i mgr Alicja M. Lewińska (25-09-2014). Ich dokonania i pamięć o Nich będą
zawsze żywe w naszym środowisku.

Działalność statutowa Oddziału w liczbach
Zarząd Oddziału w ramach działalności statutowej zorganizował lub współorganizował
następujące imprezy naukowo-techniczne (A – liczba imprez, B – liczba uczestników):
2012
2013
2014
2015
Impreza
A
B
A
B
A
B
A
B
Konferencje
1
69
1
180
1
150
–
–
Seminaria firmowe
2
48
4
80
–
–
–
–
Kursy szkoleniowe (PE)
5
93
5
81
4
70
4
55
Uprawnienia „E”
29
164
35
203
33
142
43
249

Konferencje naukowo-techniczne
 W dniach 13–16 czerwca 2012 r. w Puchaczówce w Siennej – Czarna Góra (Stronie
Śląskie) obradowała 11. konferencja naukowo-techniczna z cyklu POL-EMIS pod tytułem
„Ochrona powietrza atmosferycznego”. Konferencja była współorganizowana przez
Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej oraz Oddział Dolnośląski PZITS
i Główną Sekcję Inżynierii Ochrony Atmosfery PZITS.
 W dniach 24–25 października 2013 r. we wrocławskim Domu Technika NOT
obradowała XXIII konferencja naukowo-techniczna z cyklu „Postęp Techniczny
w Wodociągach”, współorganizowana przez Oddział Dolnośląski PZITS oraz MPWiK SA
we Wrocławiu, a także przez RZGW we Wrocławiu oraz firmę SEEN Holding. Patronat
naukowy nad poziomem merytorycznym konferencji` sprawowała Sekcja Inżynierii
Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk pod
przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Mariana Kwietniewskiego. W konferencji wzięło udział
ponad 180 osób. Specjalnym punktem programu konferencji było wręczenie XV edycji
nagrody SEEN–PZITS AQUARINA im. Krzysztofa Lipińskiego, przyznawanej za wybitne
osiągnięcia naukowe i wdrożeniowe w dziedzinie inżynierii środowiska. Laureatem Nagrody
Specjalnej AQUARINA został prof. dr hab. Jacek Nawrocki z Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu, natomiast laureatami Nagrody Innowacyjnej AQUARINA zostali
dr inż. Joanna Jeż-Walkowiak z Politechniki Poznańskiej oraz mgr inż. Marcin Folwaczny,
mgr inż. Bożena Szymaniec i dr Jerzy Mizera z Wodociągów Częstochowskich.
 W dniach 26–29 czerwca 2014 r. w Szklarskiej Porębie odbyła się XIX
międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna pt. „Air, Heat & Energy”. Głównym
organizatorem konferencji był Wydział Inżynierii Środowiska (Instytut Klimatyzacji
i Ogrzewnictwa) Politechniki Wrocławskiej, a jej współorganizatorami także Sekcja
Ciepłownictwa i Klimatyzacji Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Oddział
Wielkopolski PZITS i Oddział Dolnośląski PZITS.

Seminaria szkoleniowe
 10 października 2012 r. odbyło się seminarium firmy Fabryka Armatury Hawle sp.
z o.o. dla projektantów instalacji i urządzeń sanitarnych, którego tematyka obejmowała
prezentację wybranych elementów oferty firmy (zasuwy, przyłącza, hydranty, armatura
napowietrzająco-odpowietrzająca) oraz szkolenie z zakresu nowych produktów
(przepustnice Özkan, hydranty Monoblock, łączniki Synoflex).
 19 października 2012 r. odbyło się seminarium firmy Hauff-Technik, która jest
niemieckim producentem wodo- i gazoszczelnych uszczelnień rur i kabli, mających
zastosowanie zarówno w budownictwie ogólnym, przemysłowym, energetycznym, jak
i w drogownictwie. Systemy uszczelnień Hauff-Technik pozwalają na pełne zabezpieczenie
kanalizacji kablowych i ścian budynków przed wodami gruntowymi i opadowymi. Ze
względu na najwyższe standardy bezpieczeństwa, jakie te uszczelnienia spełniają, są one
chętnie rekomendowane przez biura inżynieryjne i pracownie architektoniczne.
Uszczelnienia te znalazły już zastosowanie w wielu inwestycjach budowlanych na terenie
naszego kraju, w tym m.in. przy tak prestiżowym projekcie jak rozbudowa terminalu
lotniczego we Wrocławiu.
 10 kwietnia 2013 r. odbyło się seminarium szkoleniowe firmy Wavin Metalplast-Buk
pt. „Nowości w zakresie systemów wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych”,
przeznaczone dla projektantów instalacji i urządzeń sanitarnych, którego tematyka
obejmowała prezentację systemów alternatywnych technologii układania rurociągów
i bezwykopowej renowacji sieci wraz z przykładami rozwiązań.
 24 maja 2013 r. odbyło się seminarium firmy Halcrow (grupa CH2M HILL) pt.
„Zarządzanie ryzykiem powodziowym i modelowanie sieci infrastruktury podziemnej”,
którego tematyką było oprogramowanie służące do modelowania przepływów w rzekach,
podtopień terenów zalewowych i innych zjawisk w zakresie zarządzania ryzykiem
powodziowym.
 19 czerwca 2013 r. odbyło się seminarium szkoleniowe firmy Saint-Gobain PAM pt.
„Nowoczesne systemy wodociągowe i kanalizacyjne z żeliwa sferoidalnego”, przeznaczone
dla projektantów i eksploatatorów sieci sanitarnych, którego tematyka obejmowała
prezentację produktów firmy w kontekście wymagań prawnych.
 13 listopada 1013 r. odbyło się seminarium szkoleniowe firmy Pentair Water Polska pt.
„Systemy kanalizacji ciśnieniowej – nowoczesne rozwiązania”, przeznaczone dla
projektantów sieci i instalacji sanitarnych, którego tematyka obejmowała zasady
projektowania oraz doświadczenia praktyczne.

Działalność wydawnicza

 Oddział Dolnośląski PZITS wydaje czasopismo naukowe „Ochrona Środowiska”
(kwartalnik), które ukazuje się nieprzerwanie od 1979 r. i jest jedynym periodykiem
wydawanym przez oddział PZITS w skali kraju. W minionej kadencji ukazało się 16
kolejnych numerów czasopisma (125–140). Największym sukcesem czasopisma jest jego
indeksowanie i abstraktowanie od 2007 r. przez Thomson Reuters w Science Citation Index
Expanded (SciSearch®) oraz od 2009 r. w Journal Citation Reports. Uzyskanie przez
czasopismo tzw. współczynnika wpływu (Impact Factor) umożliwiło jego umieszczenie
w prestiżowej części A wykazu czasopism naukowych, ogłaszanego corocznie przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z liczbą punktów 15.
 Oddział był także wydawcą dwóch pozycji książkowych, tj. materiałów konferencyjnych
POL-EMIS 2012 oraz skryptu autorstwa mgr. inż. Kazimierza Siweckiego pt. „Urządzenia,
instalacje i sieci na paliwa gazowe i olejowe”.

Zestawienie działalności wydawniczej Oddziału
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Szkolenia i egzaminy

 Pod kierownictwem kol. Lucyny Dąbrowskiej zorganizowano 18 seminariów
szkoleniowych z zakresu zgrzewania rurociągów z polietylenu metodą doczołową
i elektrooporową, które ukończyło 299 osób. Komisja Kwalifikacyjna nr 234, pod
przewodnictwem kol. Krzysztofa Grzegółki, przeprowadziła egzaminy na uprawnienia
w zakresie urządzeń energetycznych i gazowych (Grupa 2 i Grupa 3) dla 758 osób.

Pozostała działalność

 Koło Seniorów w minionej kadencji pod przewodnictwem kol. Jerzego Marksa
zorganizowało 8 spotkań. Obecnie koło liczy 47 członków, spośród których 6 wyróżniono
dyplomami Zasłużonego Seniora NOT.
 Zgodnie z wieloletnią tradycją, każdego roku w dniu Święta Zmarłych delegacja
Zarządu Oddziału składała wiązanki kwiatów wraz ze specjalnie przygotowanymi szarfami
oraz zapalała znicze na grobach szczególnie zasłużonych działaczy PZITS: kol. kol.
Aleksandra Szniolisa, Romana Wilczyńskiego, Ryszarda Rakowicza, Krzysztofa
Bartoszewskiego, Stanisława Wilczyńskiego, Edwarda S. Kempy, Apolinarego L. Kowala
i Bolesława Hebrowskiego.



 Niniejszy Biuletyn jest jedyną informacją o terminie (4 marca) i miejscu wyboru
(budynek NOT, sala 104, godz. 15) władz Oddziału na nową kadencję, rozesłaną –
zgodnie ze Statutem PZITS – co najmniej na 14 dni przed terminem wyborów.
 Ustępujący Zarząd Oddziału Dolnośląskiego prosi wszystkich Członków PZITS o udział
w Walnym Zebraniu oraz wcześniejsze uzupełnienie składek członkowskich, co jest dowodem
potwierdzenia członkostwa.
 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 10–15. W sprawach dotyczących członkostwa można się
kontaktować 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 szczęścia, zdrowia,
sukcesów i wszelkiej pomyślności w Nowym – 2016 – Roku.

