PATRONAT HONOROWY :

SPONSOR WSPIERAJĄCY:

Program konferencji
„Warsztaty dla Eksploatatorów Stacji Uzdatniania Wody,
Boszkowo 18-20.09.2019
18.09.2019 środa
12:30 – 14:00

Rejestracja uczestników oraz obiad

SESJA I
18 września (środa) godz. 14.00 -16.00
- dr inż. Łukasz Weber: „Identyfikacja zagrożeń w systemach zaopatrzenia w wodę, ze
szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wynikających z bieżącej eksploatacji układów
ujmowania, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody”.
- mgr inż. Łukasz Dumas : „Monitoring jakości wody powierzchniowej przed
ujęciem.”
- mgr inż. Aleksandra Górska: „Wybrane zagrożenia w systemie zaopatrzenia w wodę
na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i
Kanalizacji spółka z o. o w Środzie Wielkopolskiej”.
16:00 – 16:20

Przerwa kawowa

SESJA II
18 września (środa) godz. 16.20 -18.00
dr inż. Robert Muszański : „Wykorzystanie odgazowanej wody wysokoozonowanej w
gospodarce wodno-ściekowej - badania, zastosowanie, przyszłość"
mgr inż. Rafał Jaworski : „Energooszczędne Silniki Głębinowe”
mgr inż. Angelika Sadło-Kozłowska : „Plan Zarządzania Kryzysowego Wody na
przykładzie PWiK w Gnieźnie – podejście praktyczne”

- mgr inż. Agnieszka Dybała-Kamińska : „Nadzór nad jakością wody do spożycia a
struktura organizacyjna przedsiębiorstw wodociągowych”
19:00 - ….

Kolacja i spotkanie towarzyskie
19.09.2019 czwartek

07:30 – 09:00

Śniadanie

SESJA III
19 września (czwartek) godz. 9.00 -11.00
- dr Tomasz Górka : „Eksploatacja, regeneracja, rekonstrukcja lub likwidacja –
możliwe scenariusze po badaniach diagnostycznych w studniach głębinowych”
Mgr inż. Janusz Kapuściński : „KRAJowe systemy zabezpieczeń i regeneracji
zbiorników wody pitnej”
Mgr inż. Tomasz Baran : „DDD jako inteligentny system do zarządzania siecią
wodociągową – optymalizacja strat”
-mgr inż. Iwona Lasocka-Gomuła : „Ozonowanie w procesie uzdatniania wody”.
11:00 – 11:20

Przerwa na kawę

SESJA IV
19 września (czwartek) godz. 11.20 -13.00
-mgr inż. Iwona Lasocka-Gomuła : „Doświadczenia z eksploatacji filtrów węglowych”
- mgr inż. Paweł Burmistrzak : „Najnowsze rozwiązania w analizie wody pitnej
online”
- mgr inż. Mateusz Szatko : „Napowierzchniowe obudowy termoizolacyjne – jako
element systemu ujmowania i eksploatacji ujęć wód podziemnych”
- mgr inż. Marta Szałata : „Dzień z życia wodociągowca- 2 lipca 2019”.
- mgr inż. Tomasz Biszof : „Praktyczne doświadczenia związane z oceną stanu
technicznego terenowych zbiorników wody uzdatnionej".
13:00 – 14:30

Przerwa obiadowa

SESJA V
19 września (czwartek) godz. 14.30 -16.30
- dr inż. Łukasz Weber: „Membrany w zmiękczaniu wody. Doświadczenia praktycznie
z badań na wybranych wodociągach. Szacowane koszty inwestycyjne i
eksploatacyjne”.

- mgr inż. Halina Urbańska-Kozłowska : „System zaopatrzenia w wodę miasta
Wrocławia i wyzwania technologiczne związane z okresem suszy i powodzi”.
-mgr inż. Agata Werkowska : "Tworzenie i wdrażanie Planu Bezpieczeństwa Wody
dla systemu zaopatrzenia w wodę miasta Dzierżoniowa."
16:30 – 16:50

Przerwa na kawę

SESJA VI
19 września (czwartek) godz. 16.50 -18.30
- dr inż. Wojciech Koral : "Badania hydrauliczne układu pompownia-rurociąg wody
surowej"
- dr inż. Łukasz Weber: „Elektroniczny system wdrażania Planów Bezpieczeństwa
Wody. Doświadczenia praktycznie z budowania planu w przestrzeni elektronicznej”.
19:30 - …

Kolacja koleżeńska

20.09.2019 piątek
07:00 – 8:00
08:00 – 15.00

Śniadanie
wyjazd autokarami oraz indywidualnymi samochodami – wycieczka

Wycieczka odbędzie się do Wodociągów we Wrocławiu.
Ok. godz. 15:00 powrót oraz obiad
Uwaga: Organizatorzy zastrzegają prawo do ewentualnych zmian poniższego planu.
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