PATRONAT HONOROWY :

Program konferencji
„Warsztaty dla Eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody,
Boszkowo 19-21.09.2018
19.09.2018 środa
12:30 – 14:00

Rejestracja uczestników oraz obiad

SESJA I
19 września (środa) godz. 14.00 -16.00
- dr inż. Łukasz Weber: „Narzędzia kontroli i zarządzania systemem zaopatrzenia w wodę”.
- mg inż. I.Chomicki : „Postępująca antropopresja i negatywne zjawiska powodziowe
impulsem do zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa działania infiltracyjnego ujęcia wody
Dębina w Poznaniu"
- mgr inż. Łukasz Dumas : Zapewnienie bezpieczeństwa produkcji i dystrybucji wody poprzez
monitoring online parametrów fizyko-chemicznych oraz pomiary rozliczeniowe ilości wody
ujmowanej ze środowiska - aktualny status prawny.
16:00 – 16:20

Przerwa kawowa

SESJA II
19 września (środa) godz. 16.20 -18.00
- prof. dr hab. inż. Marek M.Sozański, dr hab. inż. Joanna Jeż-Walkowiak : „Filtry
Dynasand w uzdatnianiu wód podziemnych- możliwości, efekty”
- dr inż. Florian Piechurski : „Bezpieczeństwo produkcji i dystrybucji wody na przykładzie
PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie"
- mgr inż. Angelika Sadło : „Plan Bezpieczeństwa Wodnego a Plan Zarządzania
Kryzysowego. Pierwsze kroki do stworzenia Zarządzania Kryzysowego Wody na przykładzie
PWiK w Gnieźnie Sp. z o.o.”
19:00 - ….

Kolacja i spotkanie towarzyskie

20.09.2018 czwartek
07:30 – 09:30

Śniadanie

SESJA III
20 września (czwartek) godz. 9.30 -11.00
-dr Michał Michałkiewicz : „Skuteczność dezynfekcji gwarantem bezpieczeństwa
zdrowotnego”
-mgr inż. Iwona Lasocka-Gomuła : „Nowe spojrzenie na produkcję wody w aspekcie Planów
Bezpieczeństwa na przykładzie SUW Mosina”.
- dr Tomasz Górka, mgr inż. Ewa Styrkowiec „Techniczne i ekonomiczne aspekty
przywrócenia do pracy studni nieeksploatowanych”
11:00 – 11:20

Przerwa na kawę

SESJA IV
20 września (czwartek) godz. 11.20 -12.50
-mgr inż. Iwona Lasocka-Gomuła : „Zmniejszanie ryzyka na małych obiektach
wodociągowych poprzez wytyczne technologiczne, procedury i działania inwestycyjne”
- mgr inz. Łukasz Adamczak „Profesjonalne remonty pomp – niższe rachunki za energię
elektryczną”
- mgr inż. Tomasz Biszof : „Dobre praktyki eksploatacyjne związane z kontrolą układów
poboru, uzdatniania i dystrybucji wody stosowane w MWiK sp. z o.o. w Chodzieży".
13:00 – 14:30

Przerwa obiadowa

SESJA V
20 września (czwartek) godz. 14.30 -16.00
- mgr inż. Agnieszka Dybała-Kamińska : „Analiza ryzyka oraz procedury jako niezbędny
element nadzoru nad jakością produkowanej wody”.
- dr inż. Wojciech Koral : "Zastosowanie krótkoterminowych pomiarów ciśnienia do
diagnostyki sieci wodociągowych"
- mgr inż. Tomasz Wachowiak : „ Prawidłowa analiza jako podstawa profesjonalizmu
wykonywanego zawodu”
16:00 – 16:20 Przerwa na kawę
SESJA VI
20 września (czwartek) godz. 16.20 -18.00
- dr inż. Łukasz Weber: „Studia przypadków w eksploatacji systemów uzdatniania wody”.
Panel dyskusyjny : wzorem poprzedniego roku planowany jest również panel dyskusyjny w
trakcie którego będą omawiane procedury postępowania w przypadku wystąpienia
konkretnych zdarzeń w układzie zaopatrzenia w wodę. Moderator : dr inż. Łukasz Weber
19:00 - …

Kolacja koleżeńska

21.09.2018 piatek
07:00 – 08:30

Śniadanie

08:30 – 13:30

wyjazd autokarami – wycieczka

Wycieczka odbędzie się do Wodociągów w Kościanie gdzie będziemy zwiedzać Stację
Uzdatniania Wody oraz historyczna wieżę z obserwatorium astronomicznym.
Ok. godz. 13:30 powrót oraz obiad
Uwaga: Organizatorzy zastrzegają prawo do ewentualnych zmian poniższego planu.

UWAGA –dla osób mieszkających poza ośrodkiem Sadyba.
Do dyspozycji uczestników Konferencji oddany zostanie bus, który będzie
przywoził i odwoził na życzenie gości z ośrodka Sadyba do innych obiektów
hotelowych zarezerwowanych przez organizatora na terenie Boszkowa.
Bus będzie dostępny :
środa 19.09. od godz. 12.30 do godz. 24.00
czwartek 20.09 od godz. 7.30 do 10.00 i 17.00 do godz. 2.00 w nocy
piątek 21.09. od 7.30 do 9.00
TEL. DO KIEROWCY DO POBRANIA W RECEPCJI HOTELU
LUB REJESTRACJI KONFERENCJI
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