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Koleżanki i Koledzy!
Tradycyjnie pod koniec roku kierujemy do Was kolejny – siódmy –
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 2000 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
Od 8 lutego 1999 r., tj. od Walnego Zebrania Członków Oddziału, Zarząd
Dolnośląskiego Oddziału PZITS pracuje 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 K.
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
współorganizował w 2000 r. następujące ogólnopolskie imprezy naukowo-techniczne:

lub

VI konferencja pt. „Problemy oczyszczania ścieków i ochrony wód w dorzeczu
Odry – ODRA '2000”, która odbyła się w Karpaczu w dniach 14–17 maja 2000 r. przy
udziale 150 osób (główny organizator – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu).
V sympozjum pt. „Ograniczanie emisji zanieczyszczeń – POL-EMIS '2000”, które
odbyło się w Szklarskiej Porębie w dniach 15–18 czerwca 2000 r. przy udziale 120 osób
(główny organizator – Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki
Wrocławskiej w ramach Głównej Sekcji Inżynierii Ochrony Atmosfery PZITS).
VII polsko-niemieckie seminarium „Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
deszczowych”, które odbyło się we Wrocławiu w dniach 6-7 listopada 2000 r. przy
udziale 100 osób (główny organizator – Oddział Dolnośląski PZITS przy współudziale
Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej oraz ATV-DVWK,
Hennef, RFN).

Oprócz konferencji o zasięgu ogólnopolskim zorganizowano także
szereg imprez naukowo-technicznych o charakterze lokalnym:
Seminarium szkoleniowe dla pracowników samorządowych pt. „Gminne
inwestycje w ochronie środowiska – strategia i ekonomia” (Głuchołazy 28.02–
01.03.2000).
Seminarium szkoleniowe firm SOTRALENTZ i RAAB KÄRCHER dla kadry
inżynierskiej (09.03.2000) pt.:
– „Projektowanie i wykonawstwo przydomowych oczyszczalni ścieków”,
– „Zasady wykonywania przydomowych oczyszczalni ścieków”,
– „Prawne i finansowe aspekty budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”,
– „Gama zbiorników na olej opałowy – LENTZ, EUROLENTZ,
VARIOLENTZ”.
Seminarium szkoleniowe „Odwodnienia liniowe – STORA-SEL, STORA-DRAIN
i SV-DRAIN” (12.04.2000).
Seminarium promocyjne firmy KESSEL pt. „Monoblokowe studnie
kanalizacyjne z polietylenu” (19.06.2000).
Seminarium promocyjne firmy COROL (27.11.2000) pt.:
– „Ciśnieniowy przesył ścieków z zastosowaniem przepompowni STRATE”,
– „Przyłącza wodociągowe systemu COROL”.
Jubileuszowa sesja naukowa z okazji 55-lecia Dolnośląskiego Oddziału PZITS:
– prof. zw. dr hab. inż. Edward S. Kempa: „Od Talesa z Miletu po
współczesność”,
– mgr inż. Witold Sumisławski: „Kierunki rozwoju wodociągów w nowym
tysiącleciu”,
– prof. zw. dr hab. inż. Apolinary L. Kowal: „Postęp w jakości wody – jest czy
nie?,
– mgr inż. Marek Stępniak: „Perspektywy rozwoju gazownictwa”.

Działalność wydawnicza
W ramach działalności wydawniczej Oddziału ukazały się cztery kolejne numery
ogólnopolskiego kwartalnika „Ochrona Środowiska” (nr. 76–79).
Kalendarium – „Działalność Dolnośląskiego Oddziału PZITS w latach 1995–
2000”.
Działalność szkoleniowa
Zorganizowano cztery kursy w zakresie zgrzewania i budowy sieci gazowych z
tworzyw sztucznych; łącznie przeszkolono (wraz z egzaminem końcowym) 74 osoby oraz
zweryfikowano uprawnienia w tym zakresie dla 171 osób.
Zorganizowano kurs na uzyskanie uprawnień do opracowywania audytów
energetycznych; przeszkolono w tym zakresie 17 osób i nadano im dyplomy „Audytora
Energetycznego”.
Zorganizowano kurs obsługi i konserwacji urządzeń energetycznych oraz
przeprowadzono egzaminy na uprawnienia w tym zakresie dla 125 osób.
Działalność gospodarcza
Rzeczoznawcy PZITS skupieni we Wrocławskim Oddziale Biura Studiów
i Rzeczoznawstwa opracowali w minionym roku pięć ekspertyz technicznych z dziedziny
gazownictwa, wodociągów i ogrzewnictwa.
Inna działalność
Komisja Kwalifikacyjna rozpatrzyła pozytywnie dwa wnioski o przyznanie tytułu
Rzeczoznawcy Budowlanego w zakresie projektowania i wykonawstwa w specjalności
sieci i 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.

Plany Zarządu Oddziału
17 stycznia 2001 r. w siedzibie NOT przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 74 w sali 115 o godz.
11 odbędzie się seminarium firmy KORDES pt. „Sposoby rozwiązania problemu transportu i
oczyszczania ścieków na terenach gmin” (zgłoszenia telefoniczne w sekretariacie Zarządu
Oddziału).
27 stycznia 2001 r. w restauracji „Casablanca” we Wrocławiu odbędzie się „Bal
Prezesa” (koszt 150 zł od osoby, zgłoszenia do 10-01-2001 w sekretariacie Zarządu Oddziału).
W dniach 27–30 maja 2001 r. odbędzie się w Lądku Zdroju VII międzynarodowa
konferencja pt. „Problemy oczyszczania ścieków i ochrona wód w dorzeczu Odry – ODRA

'2001” (główny organizator: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
informacji szczegółowych udziela dr inż. Halina Szymańska, tel. 3283030).
W dniach 9–17 czerwca 2001 r. obędzie się wyjazdowe seminarium o charakterze
techniczno-szkoleniowym pt. „Gospodarka wodno-ściekowa w południowej i środkowej
Norwegii” (koszt ok. 2000 zł od osoby, zgłoszenia do 31-01-2001 w sekretariacie Zarządu
Oddziału, informacji udziela dr inż. Krzysztof Lorenz, tel. 3203350, 0/605357193).
W dniach 21–24 czerwca 2001 r. w Szklarskiej Porębie odbędzie się IV sympozjum pt.
„Ocena wielkości imisji zanieczyszczeń – POL-IMIS '2001” (informacji szczegółowych udziela
dr inż. Grażyna Kmieć, tel. 3202500, tel./fax 3203599).
W dniach 25–27 października 2001 r. odbędzie się we Wrocławiu XVII konferencja z
cyklu „Postęp Techniczny w Wodociągach” (informacji szczegółowych udziela dr inż. Andrzej
M. Dziubek, tel. 3202595, fax 3282980, e-mail: dziubek@iios.pwr.wroc.pl).

Koleżanki i Koledzy!
Apelujemy do wszystkich Członków i Sympatyków PZITS o aktualizację członkostwa
poprzez uregulowanie zaległych składek w sekretariacie Zarządu Oddziału oraz o
sukcesywne wpłacanie składek za rok bieżący. Proponujemy, aby uzgodnić z macierzystym
zakładem pracy comiesięczne (kwartalne) potrącanie z poborów kwoty składki bezpośrednio
na konto podane w nagłówku Biuletynu. Takie rozwiązanie odciąża pamięć, a jednocześnie
stanowi stosunkowo niewielkie obciążenie dla budżetów naszych Członków.
Informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PZITS wysokość składki
członkowskiej od 1 lipca 2000 r. została podniesiona z 4 do 6 zł miesięcznie (dla emerytów,
rencistów i studentów – nadal 2 zł miesięcznie). Aby jednak nie zmieniać warunków
członkostwa w ciągu roku, Zarząd Dolnośląskiego Oddziału PZITS postanowił, że nowa
kwota składki członkowskiej – 6 zł miesięcznie – będzie obowiązywała dopiero od 1 stycznia
2001 r.
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 (0-71) 344 14 50 w godzinach pracy sekretariatu.
Wszystkim Szanownym Koleżankom i Kolegom Zarząd Dolnośląskiego Oddziału
PZITS składa tą drogą serdeczne życzenia zdrowia, sukcesów i wszelkiej pomyślności w
Nowym – 2001 – Roku.

