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Komitet Organizacyjny uprzejmie informuje, że w dniach 
22–23 października 2009 r. odbędzie się we Wrocławiu 

 
XXI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA 

z cyklu 
 

POSTĘP TECHNICZNY W WODOCIĄGACH 
 

Podobnie jak w latach ubiegłych, konferencja jest współorganizowana przez Oddział Dolnośląski PZITS oraz 
Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, a także przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu oraz firmę SEEN Technologie. Celem konferencji jest prezentacja i ocena osiągnięć dokonanych 
w dziedzinie systemów oczyszczania wód powierzchniowych, podziemnych i infiltracyjnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem następujących zagadnień: 
  Jakość fizyczno-chemiczna i biologiczna ujmowanych wód 
  Rozwój i skuteczność technologii oczyszczania wód; usuwanie substancji organicznych 
  Nowoczesne metody dezynfekcji wody; uboczne produkty dezynfekcji 
  Przemiany i usuwanie zanieczyszczeń z wód; stabilność wody wodociągowej 
  Wdrażanie nowych technologii i rozwiązań technicznych 
  Doświadczenia eksploatacyjne przedsiębiorstw wodociągowych 
  Zarządzanie zakładami wodociągowymi 
 Do udziału w obradach serdecznie zapraszamy nie tylko stałych Uczestników wrocławskich konferencji, lecz 
także wszystkich zainteresowanych problematyką oczyszczania wody i eksploatacji zakładów wodociągowych. 
 Koszt udziału w konferencji (obejmujący uczestnictwo, materiały, poczęstunki oraz koszty organizacyjne) 
wynosi 490 zł od osoby. Koszty dojazdu i pobytu we Wrocławiu Uczestnicy pokrywają w ramach delegacji 
służbowych (organizatorzy rezerwują na życzenie Gości noclegi w hotelu*** blisko miejsca obrad (budynek NOT) 
i dworca głównego PKP; z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o rezerwacji decyduje kolejność zgłoszeń). 
 Zgłoszenia Uczestników prosimy nadsyłać na załączonym druku do 30 września 2009 r. pod adresem: 
PZITS Oddział Dolnośląski, ul. marsz. J. Piłsudskiego 74, 50–950 Wrocław 68, skrytka pocztowa 980. Należność za 
uczestnictwo w konferencji prosimy wpłacać na konto BZ WBK SA 2 Oddział we Wrocławiu, numer konta: 
22 1090 2402 0000 0006 1000 7882, wraz z podaniem nazwisk Uczestników. 
 Członkowie Izby Inżynierów Budownictwa mogą się ubiegać o dofinansowanie uczestnictwa w konferencji 
(konferencja jest rekomendowana przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa). 
 Ramowy program konferencji przewiduje obrady w pierwszym dniu (czwartek) w godz. 9-17 oraz w drugim 
dniu (piątek) w godz. 10-14. W pierwszym dniu konferencji o godz. 20 planowane jest spotkanie koleżeńskie. 
 Szczegółowy program konferencji, wraz z informacjami organizacyjnymi oraz fakturą potwierdzającą 
wpłatę kosztów uczestnictwa, zostanie rozesłany Uczestnikom w połowie października br. 
 
 
 
 
     Prezes Zarządu Oddziału PZITS      Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
                Sekretarz Naukowy          i Rady Programowej 
 
                        Dr inż. Andrzej M. DZIUBEK        Prof. zw. dr hab. inż. Apolinary L. KOWAL 

 

Dodatkowe informacje na stronie internetowej PZITS: www.pzits.not.pl 
Informacje szczegółowe: dr inż. Andrzej M. Dziubek 

tel. 071 320 25 95, faks 071 328 29 80, poczta elektroniczna andrzej.dziubek@pwr.wroc.pl 
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