
 
 

Drodzy Czytelnicy!  
Siedzimy na walizkach. Przed nami coroczne trzydniowe święto branży wod-kan w Bydgoszczy. W tym 
roku po raz pierwszy spotkamy się w nowo wybudowanych halach Bydgoskiego Centrum Targowo-
Wystawienniczego. My będziemy czekać na Was na stoisku A-5.  
A na razie oddajemy w Wasze ręce kolejny numer Forum, a w nim liczne sprawozdania z konferencji i 
szkoleń odbytych od początku tego roku, w których, o ile to możliwe, zawsze staramy się uczestniczyć 
razem z Wami. Oprócz tego obfita porcja technologii prosto od producentów wyposażenia oczyszczalni 
ścieków, no i, oczywiście, artykuły merytoryczne, jak zwykle na bardzo wysokim poziomie. Szczególnie 
chcielibyśmy polecić doskonały tekst Izabeli Bartkowskiej o technologii autotermicznej termofilnej 
stabilizacji osadów ściekowych (str. 44), a także niezwykle pouczające podsumowanie 10 lat 
doświadczeń w słonecznym suszeniu osadów ściekowych autorstwa Katarzyny Trojanowskiej.  
Zapraszamy do lektury i do zobaczenia w Bydgoszczy.  
Magdalena Seidel-Przywecka 
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 Stanowisko na temat innowacyjnego wykorzystania ścieków jako źródła energii i zasobów  

 Ekologiczny sukces w Targach Kielce  

 Gospodarka wodna i ściekowa w gminach  

 XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Woda-Człowiek-Środowisko  
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 Bilans ilościowo-jakościowy ścieków dopływających do oczyszczalni dla miasta Sanoka - 
Bartłomiej Biskup, Adam Masłoń 
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 System kanalizacji mieszanej w Markach - Zbigniew Maksym, Kajetan Paweł Specjalski, Grzegorz 
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 Automatyczne stacje poboru prób – sięgaj po więcej - Bartłomiej Biczysko 

 System JUMO digiLine - JUMO Sp. z o.o. 

 Zanim kupisz sprawdź. Zamiast kupować wynajmij - H2O Rozwiązania Proekologiczne Sp. z o.o. 
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 W trosce o czyste środowisko. Wysokoefektywne rozwiązania i produkty Alfa Laval dla 
gospodarki osadami - Jacek Pyskło 

 Autotermiczna, termofilna stabilizacja komunalnych osadów ściekowych. Zasady projektowania i 
doświadczenia eksploatacyjne - Izabela Bartkowska 

 Kompostowanie jako skuteczna i zdrowa alternatywa rolnego zagospodarowania osadów 
ściekowych - Liliya Vlasenko 
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Cover na targach WOD-KAN – kompostowanie bez problemu odorowego - Joanna 
Kołodziej 

 Ekonomika słonecznych suszarni osadów ściekowych – przegląd pierwszej dekady polskich 
doświadczeń - Katarzyna Trojanowska 

 Pełna obsługa w miejscu instalacji - Netzsch Pumpen & Systeme GmbH 
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 Prawo a eksploatacja - Irena Iwanisik 

 Mediacja w sądowych sprawach wodociągowo-kanalizacyjnych - Jakub Kalak 

 


