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Koleżanki i Koledzy!
Tradycyjnie pod koniec roku kierujemy do Was kolejny – szósty –
numer Biuletynu Informacyjnego, który pełni rolę ogniwa integrującego
nasze środowisko zawodowe, tj. środowisko inżynierów i techników
sanitarnych. Biuletyn ten, zawierający przegląd działalności Zarządu
Oddziału w 1999 roku, zastępuje jednocześnie plenarne zebrania, z których
organizowania zrezygnowaliśmy na korzyść informowania tą drogą
naszych Członków i Sympatyków o sprawach dotyczących PZITS.
Z działalności Zarządu Oddziału
8 lutego 1999 r. na Walnym Zebraniu Oddziału we Wrocławiu wybrano Zarząd
Oddziału Dolnośląskiego PZITS na kadencję 1999–2003 w następującym składzie:
– Prezes: kol. Bolesław Hebrowski,
– Wiceprezesi: kol. Andrzej M. Dziubek, kol. Jolanta Maćkiewicz,
– Sekretarz: kol. Agnieszka Nawirska,
– Skarbnik: kol. Irena Marczyk,
– Członkowie Zarządu: kol. kol. Krzysztof Bartoszewski (członek prezydium), Jerzy
Mikołajczak, Jan D. Rutkowski, Kazimierz Siwecki, Jan Ślęczek, Ryszard Szpadt (członek
prezydium),
– Komisja Rewizyjna: kol. kol. Maria Goławska, Tadeusz Głowniak (przewodniczący),
Henryk Orzeszek, Jacek Pankowski,
– Sąd Koleżeński: kol. kol. Andrzej Kotowski, Maria Świderska-Bróż (przewodnicząca),
Zbigniew Szurlej.

Zarząd Oddziału – wraz z sekcjami branżowymi – zorganizował lub
współorganizował w 1999 r. następujące ogólnopolskie imprezy naukowo-techniczne:
Forum dyskusyjne „Za i przeciw spalarniom odpadów stałych”, które odbyło się
we Wrocławiu w dniu 22 stycznia 1999 r. przy udziale ok. 100 osób (główny organizator
– Główna Sekcja Oczyszczania Miast i Unieszkodliwiania Odpadów).
V konferencja pt. „Problemy oczyszczania ścieków i ochrony wód w dorzeczu
Odry – ODRA '99”, która odbyła się w Szklarskiej Porębie w dniach 21–23 czerwca
1999 r. przy udziale 180 osób (główny organizator – Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu).
III sympozjum pt. „Ocena wielkości imisji zanieczyszczeń – POL-IMIS '99”, które
odbyło się w Szklarskiej Porębie w dniach 25–27 czerwca 1999 r. przy udziale 120 osób
(główny organizator – Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki
Wrocławskiej w ramach Głównej Sekcji Inżynierii Ochrony Atmosfery).
XVI konferencja z cyklu „Postęp Techniczny w Wodociągach”, która odbyła się
we Wrocławiu w dniach 21–23 października 1999 r. przy udziale 250 osób (główny
organizator – Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej).
VI niemiecko-polskie seminarium „Gospodarka osadami ściekowymi”, które
odbyło się w Görlitz w dniach 8-9 listopada 1999 r. przy udziale 100 osób (główny
organizator – ATV, Hennef, RFN).
VII konferencja Ekoregionu Czechy–Saksonia–Dolny Śląsk „Energetyczne
wykorzystanie odpadów komunalnych”, która odbyła się we Wrocławiu w dniu 19
listopada 1999 r. przy udziale 120 osób (główny organizator – WR FSNT NOT).

Oprócz konferencji o zasięgu ogólnopolskim zorganizowano także
szereg imprez naukowo-technicznych o charakterze lokalnym:
Sympozjum szkoleniowe dla projektantów i wykonawców (03-02-99) nt.:
– „System izolacji antykorozyjnej” – POLYKEN,
– „Powłoki antykorozyjne z materiałów termokurczliwych” – CANUSA,
– „Rozproszone systemy pomiarowo-kontrolne oparte na sieci neuronowej” –
LON JUMO MTRON.
¨ Seminaria szkoleniowe (wspólnie z agencją DEXTER):
– „Gospodarka odpadami w małych aglomeracjach” – Lądek-Zdrój, 17–19 lutego
1999 r.,
– „Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi w Austrii” – Austria,
14–18 marca 1999 r.,
– „Gospodarka odpadami w małych aglomeracjach” – Szklarska Poręba, 25–28
kwietnia 1999 r.,
– „Nowoczesne rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej” – Karpacz Górny, 25–
28 kwietnia 1999 r.,
– „Nowoczesne rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej” – Austria–Niemcy, 25
września – 03 października 1999 r.
¨ Sympozjum szkoleniowe „Nowe skuteczne rozwiązania w systemach
odprowadzania ścieków” – KAUKO-METEX (28-04-99),
Seminarium dla projektantów i wykonawców „Znakowanie gazociągów. Prace
nad nową normą” – PTS–Rabka (16-11-99),

Seminarium „Armatura odcinająca i regulująca firmy Schmieding w sieciach
gazowych i wodociągowych” – COROL (16-11-99),
Seminarium „Systemy rurociągów z tworzyw sztucznych dla instalacji
technologicznych, sanitarnych i wentylacyjnych” – PLANT, KOMPLEKS, UPONOR
POLSKA (17-11-99),
Działalność wydawnicza
W ramach działalności wydawniczej Oddziału ukazały się cztery kolejne numery
ogólnopolskiego kwartalnika „Ochrona Środowiska” (nr. 72–75).
Działalność szkoleniowa
Zorganizowano cztery kursy w zakresie zgrzewania i budowy sieci gazowych z
tworzyw sztucznych; łącznie przeszkolono (wraz z egzaminem końcowym) 64 osoby oraz
zweryfikowano uprawnienia w tym zakresie dla 182 osób,
Zorganizowano pierwszy kurs na uzyskanie uprawnień do opracowywania
audytów energetycznych; przeszkolono 18 osób i nadano im dyplomy „Audytora
Energetycznego”.
Przeprowadzono egzaminy na uprawnienia w zakresie obsługi i konserwacji
urządzeń energetycznych dla ponad 1000 osób.
Działalność szkoleniowo-dydaktyczna
W dniach 16–21 maja 1999 r. zorganizowano wspólnie z Instytutem Inżynierii
Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej wycieczkę dydaktyczno-szkoleniową
dla 20 osób (dyplomanci Wydziału Inżynierii Środowiska) na obiekty ochrony
środowiska w południowych Niemczech i Austrii.
Działalność gospodarcza
¨ Rzeczoznawcy PZITS skupieni we Wrocławskim Oddziale Biura Studiów
i Rzeczoznawstwa opracowali w minionym roku cztery ekspertyzy techniczne
z dziedziny gazownictwa, wodociągów i ogrzewnictwa.
Inna działalność
Rozpatrzono pozytywnie cztery wnioski o przyznanie tytułu Rzeczoznawcy PZITS
w zakresie projektowania i wykonawstwa w specjalności instalacje sanitarne.
¨ Przedstawiciele Zarządu Oddziału pracowali w komisji ds. uprawnień
budowlanych przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, a także
w Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej we Wrocławiu.
23 stycznia 1999 r. zorganizowano w restauracji „Wodnik” we Wrocławiu „Bal
Prezesa”, w którym wzięło udział 70 osób.
Pięciu przedstawicieli Oddziału Dolnośląskiego wzięło udział w sesji naukowej
„Stan obecny i perspektywy rozwoju inżynierii sanitarnej i gazownictwa”,
zorganizowanej 6 grudnia 1999 r. w Warszawie z okazji jubileuszu 80-lecia PZITS.
Siedmiu delegatów Oddziału Dolnośląskiego wzięło udział w XXIII Zjeździe
Delegatów PZITS, który odbył się w dniach 09-11 września 1999 r. w Supraślu. Na
zjeździe tym wybrano nowe władze Zrzeszenia na kadencję 1999–2002 oraz ponownie
kol. Marka Romana na Prezesa PZITS.

Reaktywowano przy Zarządzie Oddziału – nieistniejące od wielu – lat Koło
Seniorów. 29 listopada 1999 r. odbyło się spotkanie organizacyjne poświęcone
opracowaniu form działalności Koła. Przewodniczącym Koła Seniorów został kol.
Ludwik Tichy.

Jest nam niezmiernie miło, że w minionym roku nasze grono
powiększyło się o 18 nowych członków, w związku z czym Oddział nasz
liczy obecnie 414 członków.
Plany Zarządu Oddziału
29 stycznia 2000 r. w restauracji „Wodnik” we Wrocławiu odbędzie się „Bal Prezesa”.
W dniach 14–17 maja 2000 r. odbędzie się w Karpaczu VI konferencja pt. „Problemy
oczyszczania ścieków i ochrona wód w dorzeczu Odry – ODRA '00”.
W dniach 15–18 czerwca 2000 r. w Szklarskiej Porębie odbędzie się V sympozjum pt.
„Ograniczanie emisji zanieczyszczeń – POL-EMIS '00”.
W październiku 2000 r. odbędzie się sesja naukowa z okazji jubileuszu 55-lecia
działalności Oddziału Dolnośląskiego.
W dniach 6–7 listopada 2000 r. odbędzie się we Wrocławiu VII polsko-niemieckie
seminarium ATV pt. „Współczesne odprowadzanie i oczyszczanie ścieków deszczowych.

Koleżanki i Koledzy!
Apelujemy do wszystkich Członków i Sympatyków PZITS o uregulowanie zaległych
składek członkowskich w sekretariacie Zarządu Oddziału oraz o sukcesywne wpłacanie
składek za rok bieżący. Proponujemy, aby uzgodnić z macierzystym zakładem pracy
comiesięczne potrącanie z poborów kwoty 4 zł bezpośrednio na konto podane w nagłówku
Biuletynu. Takie rozwiązanie odciąża pamięć, a jednocześnie stanowi stosunkowo
niewielkie obciążenie dla naszych budżetów. Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Zarządu
Głównego PZITS wysokość składek członkowskich wynosi 4 zł miesięcznie (dla emerytów,
rencistów i studentów – 2 zł miesięcznie).
Informujemy, że sekretariat Zarządu Oddziału PZITS, który mieści się w budynku
NOT przy ul. 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 – 2000 – Roku.

