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KOMUNIKAT
Komitet Organizacyjny uprzejmie informuje, że w dniach
25–27 października 2007 r. odbędzie się we Wrocławiu

XX JUBILEUSZOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
z cyklu

POSTĘP TECHNICZNY W WODOCIĄGACH
Podobnie jak w latach ubiegłych, konferencja jest współorganizowana przez Oddział Dolnośląski PZITS oraz
Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, a także przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. we Wrocławiu oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Patronat
naukowy sprawuje Sekcja Inżynierii Sanitarnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. 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, biologiczna i biotoksykologiczna ujmowanych wód
 Wymagania stawiane wodom powierzchniowym wykorzystywanym do zaopatrzenia ludności
oraz wodzie przeznaczonej do spożycia i ich wpływ na technologie oczyszczania wody
 Rozwój i skuteczność technologii oczyszczania wód; badania procesów jednostkowych
 Nowoczesne metody dezynfekcji wody; uboczne produkty dezynfekcji
 Przemiany i usuwanie zanieczyszczeń z wód; stabilność i korozyjność wody wodociągowej
 Zagospodarowanie osadów i popłuczyn w zakładach wodociągowych
 Wpływ eksploatacji i stanu sieci wodociągowej na jakość wody u odbiorców
 Ekonomika oczyszczania wód i zarządzanie zakładami wodociągowymi wobec wymogów UE
Komitet Organizacyjny zwraca się do P.T. Szanownych Autorów z prośbą o nadsyłanie propozycji tematów referatów (wraz z 0,5 stronicowym streszczeniem) do 5 marca br. Wymagania dotyczące przygotowania prac zostaną
podane wraz z akceptacją tematów do 25 marca br. Gotowe prace powinny być nadesłane do 15 maja br. Referaty
po uzyskaniu pozytywnych recenzji i opracowaniu redakcyjnym będą opublikowane w formie artykułów w dwóch
kolejnych numerach czasopisma naukowego Ochrona Środowiska i dostarczone Autorom przed konferencją.
Dwie najlepsze prace w dziedzinach naukowo-badawczej oraz techniczno-wdrożeniowej zostaną tradycyjnie
uhonorowane statuetką i nagrodą AQUARINA, ufundowaną przez SEEN–PZITS w 1999 r.
Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w konferencji będą podane w następnym komunikacie, który
zostanie przesłany w drugiej połowie maja br.
Tematy referatów oraz wszelkie materiały związane z konferencją prosimy nadsyłać pod adresem:
Prof. A. L. Kowal
Politechnika Wrocławska, I–15
Wybrzeże S. Wyspiańskiego 27, 50–370 Wrocław
lub pocztą elektroniczną: andrzej.dziubek@pwr.wroc.pl
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