
Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

„GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA I ODPADOWA MIAST I WSI” 

w terminie 5 - 7.09.2013r. 

 

W dn. 5-7.09.2013 odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Gospodarka Wodno-

Ściekowa i Odpadowa Miast i Wsi” zorganizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania 

Środowiskiem w Tucholi. W skład komitetu naukowego, któremu przewodniczyła prof. dr 

hab. inż. Anna Maria Anielak, weszli: prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski, prof. dr hab. 

inż. Michał Bodzek, prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski, prof. dr hab. Marzena Dudzińska, 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Heinrich, prof. dr hab. inż. Janusz Jeżowiecki, prof. dr hab. Renata 

Kocwa-Haluch, prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny, prof. zw. dr hab. inż. Piotr Kowalik, 

prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski, prof. dr hab. inż. Marek Nawalny, prof. dr hab. inż. 

Hanna Obarska-Pempkowiak,  prof. dr hab. Lucjan Pawłowski, prof. dr hab. inż. Janusz Rak, 

prof. dr hab. inż. Marek Sozański, prof. dr hab. inż. Maria Tomaszewska, prof. zw. dr hab. 

inż. Tomasz Winnicki. 

Konferencja obejmowała zagadnienia procesów jednostkowych w inżynierii środowiska, 

oddziaływania człowieka na wody powierzchniowe i podziemne, metod oczyszczania i 

uzdatniania wody, oddziaływania przemysłu na wody powierzchniowe i podziemne, wysoko 

efektywnych metod oczyszczania ścieków komunalnych, niekonwencjonalnych metod 

oczyszczania ścieków poprodukcyjnych, oczyszczalni przydomowych, optymalizacji i 

zwiększania niezawodności systemów kanalizacyjnych i wodociągowych, unieszkodliwiania i 

zagospodarowania osadów ściekowych i odpadów oraz modelowanie matematyczne w 

procesach oczyszczania ścieków.  

W pierwszym dniu obrady rozpoczęła sesja pt. „Nowoczesne metody w analizie i 

oczyszczaniu wody”. Dr inż. Michał Polus w referacie przedstawił możliwości zastosowania 

RT-PCR do detekcji pasożytniczych pierwotniaków jelitowych w wodach powierzchniowych 

w Krakowie. Następnie prof. dr hab. inż. Maria Tomaszewska wygłosiła referat na temat 

oczyszczania wody i ścieków metodą bezpośredniej kontaktowej destylacji membranowej. 

Prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny wygłosiła prezentację o ciśnieniowych technikach 

membranowych w gospodarce wodno-ściekowej. Ostatni referat I sesji plenarnej autorstwa 

Renaty Świderskiej-Dąbrowskiej i Rafała Schmidta dotyczył zastosowania katalizatora 

heterogenicznego ZCu w procesie foto-Fentona. II Sesję plenarną pt. „Wody powierzchniowe 

i ich oczyszczanie” rozpoczął prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski referatem na temat 

wpływu właściwości reologicznych osadów na pracę filtrów o skokowo zmiennej wydajności.  



W niniejszej sesji plenarnej zostały ponadto wygłoszone referaty: Anny Czaplickiej-Kotas i 

Zbigniewa Ślusarczyka – „Przestrzenny rozkład niklu w osadach dennych Zbiornika 

Goczałkowice”; Bernadetty Dębowskiej i Jadwigi Królikowskiej – „Konieczność i 

współczesne sposoby zmniejszania ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z wodami 

opadowymi do wód powierzchniowych” oraz Małgorzaty Kryłów – „Występowanie i obieg 

substancji stosowanych w kosmetologii w środowisku wodnym”. W III sesji plenarnej pt. 

„Nowoczesne metody oczyszczania ścieków, ich symulacja komputerowa i matematyczne 

modelowanie” jednowymiarowe modele matematyczne osadników wtórnych omówił prof. dr 

hab. inż. Ryszard Błażejewski, zaś dr inż. Magdalena Gajewska przedstawiła najnowsze 

badania i zastosowania metody hydrofitowej w gospodarce komunalnej w Europie i na 

świecie. Dr inż. Jerzy Mikosz wygłosił referat na temat symulacji komputerowej w 

oczyszczaniu ścieków, dr inż. Marek Geneja przedstawił referat na temat wpływu kwasu 

nadoctowego na szybkość jednostkowych procesów osadu czynnego.  Podczas czwartej sesji 

plenarnej zagadnienia związane z systemami gospodarki odpadami i osadami ściekowymi 

poruszyła dr inż. Lucyna Perlicka w referacie pt.” Unieszkodliwianie i zagospodarowanie 

odpadów w zakładzie zagospodarowania odpadów w Nowym Dworze w gminie Chojnice. Dr 

inż. Agnieszka Generowicz, Krzysztof Gaska, Zygmunt Kowalski i Agnieszka Makara 

kontynuowali temat zagospodarowania osadów ściekowych i odpadów komunalnych w 

referatach, w których porównano różne metody analizy wielokryterialnej wykorzystywanych 

w wyborze systemu gospodarki odpadami oraz oceniono technologie spalania odpadów 

komunalnych z wykorzystaniem koncepcji najlepszej dostępnej technologii BATNEEC. Sesja 

piąta plenarna związana była z zagadnieniami dotyczącymi gospodarki ściekowej.  Analizę 

wielokryterialną jako narzędzie wyboru systemu usuwania i oczyszczania ścieków z terenów 

wiejskich zaprezentowali autorzy publikacji - Zbigniew Mucha i Agnieszka Generowicz. 

Prof. dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski wygłosił referat na temat badań przyczyn niskiej 

wydajności pompowni ściekowej a w kolejnym referacie przedstawił błędy w normie ISO 

4359. V sesję plenarną zakończył dr inż. Zbigniew Mucha referatem na temat strategii 

modernizacji małych oczyszczalni ścieków pod kątem zwiększenia efektywności usuwania 

azotu ze ścieków. Cześć naukową konferencji zamknęła ostatnia szósta sesja posterowa, w 

której zostały przedstawione wyniki badań Bartłomieja Macierzyńskiego, Marii Włodarczyk-

Makuły i Marty Janosz-Rajczyk związane z analizą zmian stężeń WWA podczas fermentacji 

osadów wydzielonych ze ścieków przemysłowych. Po zakończeniu obrad była możliwość 

uczestniczenia w zwiedzaniu zabytkowej elektrowni wodnej.  

W podsumowaniu można stwierdzić, że:  



- cele założone przez organizatorów zostały osiągnięte. Treść i forma referatów wskazywała 

kierunki działań w gospodarce wodno-ściekowej i odpadowej terenów miejskich oraz 

charakteryzujących się zabudową rozproszoną,  

- przyjazna atmosfera obrad służyła konstruktywnej wymianie doświadczeń naukowców oraz 

przedstawicieli przemysłu, wykonawstwa i eksploatatorów obiektów wodno-ściekowo-

osadowych, 

- udział w konferencji licznej i doświadczonej kadry naukowców oraz młodych naukowców 

ze znacznymi już dokonaniami w badaniach naukowych pozwolił na twórcze i konstruktywne 

dyskusje, 

- sympatyczna atmosfera spotkań integracyjnych w połączeniu z atrakcjami przygotowanymi 

przez organizatorów sprzyjały pogłębianiu i nawiązywaniu nowych kontaktów,  

- wzorowe warunki zakwaterowania, wyżywienia i obsługi. 

 

 

Dr inż. Agnieszka Tuszyńska 

Sekretarz naukowy konferencji 

 


