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Bez f irm wspierających wodociągi 
swoimi technologiami i urządzania-

mi nie może się odbyć żadna konferen-
cja branżowa. Białowieskie spotkanie 
wsparły firmy:
 – KanRo (maszyny i  urządzenia do 

kanalizacji);
 – Logic Synergy (Zintegrowane Syste-

my Informatyczne);
 – Aarsleff (technologie bezwykopowe);
 – Fusion Polska (kszta łtk i z  PE, 

oprzyrządowanie do zgrzewania 
elektrooporwego);

 – AVK (zasuwy).

Opiekę od strony naukowej przyję-
ła nad konferencją Politechnika Biało-
stocka, którą reprezentował osobiście 

Prawne i praktyczne aspekty 
zarządzania gospodarką 
wodno-ściekową
XIV Regionalna Konferencja Wodociągowa pt. „Prawne i praktyczne aspekty zarządzania gospodarką wodno-ściekową” została zor-
ganizowana w dniach 3-5 lutego 2016 r. w Hotelu Żubrówka w Białowieży przez Stowarzyszenie Wodociągi Podlaskie oraz Regional-
ne Stowarzyszenie Wodociągowe z siedzibą w Olsztynie. Stronę techniczno-organizacyjną powierzono w tym roku firmie Concept 
z Gdańska. Patronat honorowy nad konferencją sprawowała Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, oraz Wodociągi Białostockie, 
Wod-Kan Olsztyn, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Łomży, Wodociąg Marecki i Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji z Ełku. Natomiast patronat medialny sprawowało Wydawnictwo Seidel-Przywecki i Forum Eksploatatora.

JM Rektor PB, prof. dr hab. inż. Lech 
Dzienis, który wygłosił też referat pt. 
Wykorzystanie metody fotokataliczne-
go utleniania w procesie dezodoryzacji 
obiektów na oczyszcalni ścieków.

Oprócz niego program spotkania 
zawierał jeszcze niemal dwadzieścia in-
nych wystąpień, a wśród nich:
 – Energetyczne i surowcowe wykorzy-

stanie osadów ściekowych – dr hab. 
prof. PB Piotr Banaszuk,

 – Dyscyplinowanie procesu budowla-
nego w aspekcie zachowania para-
metrów eksploatacyjnych – prof. dr 
hab. inż. Ziemowit Suligowski,

 – Ekonomiczne aspekty zarządzania 
gospodarka wodną i  ściekową – dr 
Marek Brzozowski.

W trakcie konferencji, jak co roku, 
przyznano wyróżnienie „Żubr Tech-
nologii ” za promowanie nowocze-
snych technologii w zakresie budowy 
i eksploatacji sieci wod-kan w 2015 r. 
Otrzymali je:
 – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-

nalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie – 
Prezes Daniel Bogdan;

 – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi – Pre-
zes Zbigniew Cherek;

 – Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
w Sławnie – Wojciech Ludwikowski.

Tytuł Managera roku 2015 otrzymał 
Jerzy Pełka, Prezes Zakładu Gospo-
darki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze 
Kalwarii.

WodOscara Roku 2015 otrzymał 
prof. dr hab. inż. Lech Dzienis – Rek-
tor Politechniki Białostockiej.

Kanalarzem Roku 2015 został Pan 
Jerzy Leleniewski – były kierownik 
Zakładu Wodociągów i  Kanalizacji 
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Górze Kalwarii.

Natomiast Budowniczym Wodocią-
gów roku 2015 został Pan Prezes An-
drzej Wołosz.

W wolnym czasie uczestnicy ko-
rzystali, mamy nadzieję że nie po raz 
ostatni, z uroków Puszczy Białowie-
skiej. Podczas uroczystej kolacji czas 
umilał zespół De Marco pod kierow-
nictwem Marka Brzowskiego.

Kolejne spotkanie Stowarzysze-
nia Wodociągi Podlaskie już za rok. 
W imieniu organizatorów serdecznie na 
nie zapraszamy.

Redakcja 
na podstawie materiałów organizatora


