Koleżanki i Koledzy!
Tradycyjnie na początku roku przesyłamy kolejny – 25. jubileuszowy – numer
Biuletynu Informacyjnego, zawierającego przegląd działalności Zarządu Oddziału
w minionym roku, aby tą drogą poinformować wszystkich Członków i Sympatyków PZITS
o różnych formach aktywności naszego Zrzeszenia we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
(wszystkie biuletyny są dostępne na stronie www.pzits.not.pl/biuletyn.html).

Działalność Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PZITS w 2018 r.
4 marca 2016 r. odbyło się Walne Zebranie, podczas którego zostały wybrane
władze Oddziału Dolnośląskiego PZITS na kadencję 2016–2020, które ukonstytuowały się w następującym składzie:
♦ Prezes: kol. Andrzej M. Dziubek.
♦ Wiceprezesi: kol. kol. Jolanta Maćkiewicz, Agnieszka Nawirska-Olszańska.
♦ Sekretarz: kol. Krzysztof Lorenz.
♦ Zastępca Sekretarza: kol. Ryszard Szpadt.
♦ Skarbnik: kol. Irena Marczyk.
♦ Zastępca Skarbnika: kol. Kazimierz Wielgus.
♦ Członkowie: kol. kol. Barbara Kołwzan, Kazimierz Siwecki, Jan Ślęczek.
♦ Komisja Rewizyjna: kol. kol. Zbigniew Szurlej (przewodniczący), Tadeusz
Głowniak (zastępca przewodniczącego), Halina Szymańska (sekretarz), Tomasz Łaska,
Henryk Orzeszek.
♦ Sąd Koleżeński: kol. kol. Maria Świderska-Bróż (przewodnicząca), Andrzej
Kotowski (zastępca przewodniczącej), Edward Nawirski (sekretarz), Michał Mańczak,
Paweł Licznar.
♦ Delegat na XXVII Zebranie Delegatów PZITS: kol. Barbara Kołwzan.
♦ Delegat Zarządu Oddziału 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.

Szkolenia i egzaminy
♦ Pod kierownictwem kol. mgr. inż. Kazimierza Siweckiego zorganizowano sześć
szkoleń z zakresu zgrzewania i montażu rurociągów z polietylenu metodą doczołową
i elektrooporową, zakończonych przeegzaminowaniem łącznie 84 osób.
♦ Komisja Kwalifikacyjna, pod przewodnictwem kol. kol. dr. inż. Krzysztofa
Grzegółki oraz mgr. inż. Dariusza Nojka, przeprowadziła egzaminy na uprawnienia
w zakresie urządzeń energetycznych i gazowych (Grupa 2 i Grupa 3) dla 51 osób.

Konferencje
♦ W ramach XLIV Wrocławskich Dni Nauki i Techniki, 16 listopada 2018 r.
odbyła się współorganizowana przez WR FSNT NOT oraz Oddział Dolnośląski
PZITS konferencja pt. „Odpady w gospodarce obiegu zamkniętego”, którą
przygotowała i prowadziła kol. dr hab. inż. Agnieszka Nawirska-Olszańska.
W konferencji wzięło udział około 120 uczestników. Celem konferencji była
promocja wśród mieszkańców Dolnego Śląska idei i strategii gospodarki obiegu
zamkniętego, która jest regeneracyjnym systemem gospodarczym, w którym
minimalizuje się zużycie surowców i ilość odpadów oraz emisję i utratę energii przez
tworzenie zamkniętej pętli procesów, w których odpady z jednych procesów
technologicznych są wykorzystywane jako surowce w innych procesach. Idea ta
obejmuje także tzw. sztukę z odzysku, czyli tworzenie z produktów zużytych,
niepotrzebnych lub odpadowych nowych przedmiotów użytecznych, np. mebli,
biżuterii lub nawet dzieł sztuki (obrazy, rzeźby). Wystawa towarzysząca konferencji
pokazała, że zużyte przedmioty stają się inspiracją i tworzywem dla wielu artystów.

Działalność wydawnicza
♦ Redakcja Oddziału Dolnośląskiego wydała cztery kolejne numery ogólnopolskiego kwartalnika naukowego OCHRONA ŚRODOWISKA (kolejne numery 149–
–152). Pełne teksty artykułów są dostępne na stronie internetowej: www.os.not.pl.
Redakcja czyni starania, aby wersja elektroniczna czasopisma stała się jego wersją
podstawową. Czasopismo uzyskało w 2018 r. w Journal Citation Reports wysoką
wartość współczynnika wpływu (IF=0,603) i w związku z tym znajduje się
w prestiżowej części A wykazu czasopism naukowych, ogłaszanego corocznie przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z liczbą punktów 15. Na podkreślenie
zasługuje też fakt, że nasze czasopismo jest jedynym polskojęzycznym periodykiem
naukowym z zakresu inżynierii sanitarnej znajdującym się w tym wykazie.

Współpraca z Zarządem Głównym PZITS
♦ Z okazji jubileuszu 100-lecia działalności PZITS (który będzie obchodzony
przez cały rok 2019) ukaże się księga 100 wybitnych nieżyjących działaczy naszego
Zrzeszenia, w której znajdzie się 12 biogramów zasłużonych członków Oddziału
Dolnośląskiego PZITS (w kolejności daty śmierci: Mieczysław Seifert, Aleksander
Szniolis, Henryk Mańczak, Roman Wilczyński, Ryszard Rakowicz, Tadeusz
Gabryszewski, Krzysztof Bartoszewski, Edward S. Kempa, Apolinary L. Kowal,

Edward W. Mielcarzewicz, Bolesław Hebrowski, Jan D. Rutkowski). Pełne biogramy
zasłużonych członków PZITS są dostępne na stronie internetowej Oddziału
(www.pzits.not.pl/zasluzeni.html).
♦ Podczas jubileuszowej XXV międzynarodowej konferencji naukowotechnicznej z cyklu „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”, 18 czerwca 2018 r.
w Poznaniu prezes Oddziału Dolnośląskiego kol. A.M. Dziubek otrzymał prestiżową
Nagrodę Specjalną SEEN-PZITS AQUARINA, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
inżynierii środowiska oraz istotny osobisty wkład w rozwój nauki, osiągnięcia
dydaktyczne, wdrożenia innowacyjne, a także za wyjątkową aktywność zawodową
i działalność społeczną na rzecz środowiska. Nagroda SEEN-PZITS AQUARINA im.
doc. dr. Krzysztofa Lipińskiego została ustanowiona przez Zarząd Główny PZITS
w 1999 r. i po raz pierwszy wręczona 21 października 1999 r. podczas XVI
konferencji naukowo-technicznej z cyklu „Postęp Techniczny w Wodociągach” we
Wrocławiu.

Współpraca z Wrocławską Radą FSNT NOT
♦ W strukturach Wrocławskiej Rady FSNT NOT z rekomendacji naszego
Oddziału pracują: Agnieszka Nawirska-Olszańska (wiceprezes Wrocławskiej Rady),
Krzysztof Lorenz (członek Komisji Rewizyjnej), Kamil Nawirski (przewodniczący
Komisji Młodej Kadry Technicznej), Irena Marczyk (członkini Komisji Wyróżnień
i Odznaczeń), Jerzy Marks (I zastępca przewodniczącego Komisji Seniorów oraz
Danuta Grabowiecka (sekretarz Komisji Seniorów).
♦ 3 grudnia 2018 r. odbyła się uroczystość związana z 70-leciem działalności
NOT we Wrocławiu. Przy tej okazji warto przypomnieć, że Oddział Dolnośląski
PZITS był pierwszym stowarzyszeniem naukowo-technicznym zarejestrowanym po
wojnie we Wrocławiu, które weszło następnie w strukturę NOT. Podczas tej
uroczystości prezes NOT Ewa Mankiewicz-Cudny wręczyła honorowe odznaki NOT,
które otrzymali między innymi JM Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Cezary
Madryas (złota) oraz sekretarz Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PZITS dr inż.
Krzysztof Lorenz (srebrna).

Koło Seniorów

♦ Z inicjatywy kol. Jerzego Marksa odbyły się dwa tradycyjne coroczne
świąteczne spotkania Koła Seniorów – wielkanocne 16 marca oraz opłatkowe 12
grudnia 2018 r. W tych uroczystych spotkaniach wzięło udział odpowiednio 17 i 24
naszych Seniorów. Podczas spotkania opłatkowego kol. Krzysztof Lorenz wygłosił
referat na temat kresów wschodnich, który spotkał się z gorącym przyjęciem przez
uczestników.

Odeszli od nas

♦ 9 stycznia 2018 r. zmarł kol. mgr inż. Tomasz Łaska, wieloletni pracownik
gazowni, członek Komisji Rewizyjnej Oddziału w latach 2004–2018.
♦ 6 lutego 2018 r. zmarła kol. mgr inż. Janina Sabatowska-Władyczka.
♦ 6 maja 2018 r., w wieku prawie 70 lat, zmarła dr inż. Halina Szymańska,
zasłużona członkini Oddziału Dolnośląskiego, pełniąca wiele odpowiedzialnych

funkcji, m.in. w latach 1995–2010 organizowała cykliczne międzynarodowe
konferencje z cyklu „Zarządzanie zasobami wodnymi w dorzeczu Odry”, a w latach
2004–2018 pełniła funkcje zastępcy przewodniczącego i sekretarza Komisji
Rewizyjnej Oddziału. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 10 maja 2018 r. na
cmentarzu przy ul. Bardzkiej we Wrocławiu.
♦ W sierpniu 2018 r., w wieku 95 lat, zmarł najstarszy Senior Oddziału
Dolnośląskiego PZITS – inż. Henryk Orzeszek.

Plany na rok 2019

♦ Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (w 100-lecie swojej
działalności), Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz Izba Gospodarcza Gazownictwa
organizują wspólnie 39. Zjazd Gazowników, który odbędzie się w Warszawie
w dniach 14–15 marca 2019 r. Program Zjazdu będzie obejmował m.in. zagadnienia
związane z projektowaniem, budową i eksploatacją infrastruktury gazowej,
uwarunkowania regulacyjno-prawne, zasady korzystania z infrastruktury gazowej
oraz handel gazem. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
www.zjazdgazownikow.pl.
♦ W dniach 15–17 marca 2019 r. – pod patronatem Prezesa WR FSNT NOT
oraz prorektora PWr – odbędzie się „Górski Rajd Absolwenta Politechniki
Wrocławskiej”. Absolwenci Wydziału Inżynierii Sanitarnej/Środowiska będą bardzo
mile widziani – szczegółowe informację są na stronie www.gra.pwr.edu.pl.
♦ W dniach 3–4 października 2019 r. odbędą się w Warszawie drugie
„Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych”
organizowane przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.
W pierwszej edycji Warsztatów (2016) uczestniczyło ponad 400 projektantów,
wykonawców oraz rzeczoznawców z zakresu ciepłownictwa i ogrzewnictwa,
gazownictwa, wentylacji i klimatyzacji oraz wodociągów i kanalizacji. Celem obecnej
– drugiej – edycji Warsztatów (2019) jest przede wszystkim poszerzenie doświadczeń
z zakresu projektowania z użyciem technologii BIM, wspomagania komputerowego,
zastosowania nowoczesnych materiałów i technologii w projektowaniu sieci
i instalacji sanitarnych, charakterystyki energetycznej budynków, a także wiedzy
z zakresu norm i ustawodawstwa unijnego i krajowego. Szczegółowe informacje
dotyczące Warsztatów są dostępne na stronie internetowej organizatora
warsztaty.pzits.pl, a także w mediach społecznościowych www.facebook.com/
PZITS.ZG oraz www.linkedin.com/in/warsztatypzits.
♦ Prezes i Zarząd Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych NOT zapraszają na BAL KARNAWAŁOWY, który odbędzie się 19
stycznia 2019 r. w auli Domu Technika NOT we Wrocławiu. Koszt udziału w Balu dla
członków PZITS wynosi 250 zł od pary (dla sympatyków i przyjaciół NOTu – 300 zł od
pary). Zgłoszenia przyjmuje Dział Organizacyjny NOT (tel. 71 347-14-27),
a dodatkowych informacji udziela Wiceprezes Zarządu WR FSNT NOT i Wiceprezes
Oddziału Dolnośląskiego PZITS – kol. Agnieszka Nawirska-Olszańska (e-mail:
aga164@gmail.com).

Koleżanki i Koledzy!
Prosimy tych wszystkich, którzy jeszcze nie uregulowali zaległych składek
o dokonanie we własnym banku odpowiedniego polecenia zapłaty. Numer rachunku
bankowego Oddziału Dolnośląskiego PZITS jest dostępny na stronie internetowej
Oddziału w zakładce KONTAKT (www.pzits.not.pl/contact.html).
Szczególną prośbę kierujemy do tych naszych Członków, którzy w ostatnim roku
(latach) przeszli na emeryturę (zasilając tym samym zacne grono naszych Seniorów),
w związku z czym zakład pracy przestał odprowadzać miesięczne składki, co
doprowadziło do powstania (nawet wielomiesięcznych) zaległości.

Sekretariat Zarządu Oddziału PZITS, który mieści się w budynku NOT przy
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74 (pokój 230), jest czynny w poniedziałki, środy
i piątki w godzinach 10–14. W sprawach dotyczących członkostwa oraz zaległych
składek 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 zdrowia, szczęścia oraz
sukcesów i wszelkiej pomyślności w Nowym – 2019 – Roku.

