Drodzy Stowarzyszeni!
Interesujące mini-artykuły na stronach internetowych:
W maju ruszają kolejne Targi WOD-KAN!
kierunekwodkan.pl
https://www.kierunekwodkan.pl/artykul,90310,targi-wod-kan.html
XXVIII Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN
2022” 10-12 maja 2022 r. w bydgoskim Myślęcinku. Organizator: Izba Gospodarcza
„Wodociągi Polskie”.
7.6 mln zł z NFOŚiGW
portalkomunalny.pl
https://portalkomunalny.pl/7-6-mln-zl-z-nfosigw-434014/
Dofinansowanie projektów z zakresu modernizacji infrastruktury zaopatrywania w wodę pitną
przez NFOŚiGW ze środków krajowych.
Dlaczego Wodociągi Kieleckie nie podnoszą cen za wodę i ścieki
kierunekwodkan.pl
https://www.kierunekwodkan.pl/artykul,90321,dlaczego-wodociagi-kieleckie-nie-podnoszacen-za-wode-i-scieki-film.html
Zbiornik Kleczew wypełni się do 2023 roku!
PGW Wody Polskie
https://wody.gov.pl/aktualnosci/2486-zbiornik-kleczew-wypelni-sie-do-2023-roku
Rekultywacja terenów pokopalnianych i odbudowa zasobów wodnych we wschodniej
Wielkopolsce.
--Przedkładam też informacje o ciekawych szkoleniach:
16 marca 2022 r., godz. 13.00 – 14.00 (bezpłatne)
Firma AVK Armadan Sp. z o.o.
Co trzeba wymienić, a co porządnie naprawić - armatura naprawcza
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=i8CD46hTRkWn86zrazyqoIzyK3By_T
hNsJXqT8V0E6JUNVRGSFQ4VktaRUFFUkZTSUhGUkU3RVRUVC4u
17 marca 2022 r., godz. 10.00 – 12.00 (PŁATNE)
Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie
OCHRONA SYGNALISTÓW - obowiązki pracodawców na gruncie przepisów
ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa
https://www.igwp.org.pl/wydarzenie/ochrona-sygnalistow-obowiazki-pracodawcow-nagruncie-przepisow-ustawy-o-ochronie-osob-zglaszajacych-naruszenia-prawa-2/
22 marca 2022 r., godz. 09.00 – 14.30 (PŁATNE)
Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie
Katalog praktyk przedsiębiorstw wod-kan: Klimat dla wody
https://www.igwp.org.pl/wydarzenie/katalog-praktyk-przedsiebiorstw-wod-kan-klimat-dlawody-konferencja-naukowo-techniczna/
O aspektach gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi.

22-24 marca 2022 r., 22 III, godz. 10.00 – 24 III, godz. 12.00 (PŁATNE)
Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie
Kierownik/mistrz oczyszczalni ścieków: Bydgoszcz
https://www.igwp.org.pl/wydarzenie/kierownik-mistrz-oczyszczalni-sciekow-bydgoszcz/
Tematyka:
Podstawy prawa pracy BHP w eksploatacji oczyszczalni ścieków i urządzeń wod-kan
Podstawy dokumentacji w zakresie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków
Budowa sieci kanalizacyjnej
Pompownie i tłocznie kanalizacyjne
Podstawy eksploatacji sieci kanalizacyjnej
Rodzaje ścieków i ich skład
Stopień oczyszczania ścieków
Oczyszczanie ścieków
Przeróbki i unieszkodliwiane osadów ściekowych
Problem pienienia i puchnięcia osadów
Układy osadu czynnego: układ przepływowy i układ SBR
Automatyzacja w oczyszczalni ścieków
Eksploatacja oczyszczalni ścieków
Ochrona urządzeń ściekowych przed korozją
Podstawowe wiadomości z elektrotechniki maszyn i urządzeń
24 marca 2022 r., godz. 09.30 – 11.00 (bezpłatne)
Akademia Technologii C&C
Nowoczesne Zintegrowane Systemy Zabezpieczeń dla Zakładów Oczyszczania
Ścieków i Przetwarzania Odpadów oraz dla Przedsiębiorstw Wodociągowych
https://www.ccpartners.pl/szkolenia/280
28 marca 2022 r., godz. 10.00 – 14.00 (PŁATNE)
Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie
Prowadzenie ewidencji odpadowej za pośrednictwem BDO, ze szczególnym
uwzględnieniem komunalnych osadów ściekowych
https://www.igwp.org.pl/wydarzenie/prowadzenie-ewidencji-odpadowej-za-posrednictwembdo-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-komunalnych-osadow-sciekowych-2/
Tematyka:
1. Informacje ogólne dotyczące pracy z platformą BDO.
2. Ewidencja odpadowa – obowiązki przedsiębiorców.
3. Warsztaty z prowadzenia ewidencji odpadowej za pośrednictwem BDO obejmujące
następujące przypadki.
4. Przetwarzanie odpadów.
5. Przepisy regulujące zasady sporządzania sprawozdania o wytwarzanych odpadach i
gospodarowaniu nimi.
29-31 marca 2022 r., 29 III, godz. 11.00 – 31 III, godz. 12.00 (PŁATNE)
Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie
Instalator sieci wodociągowo-kanalizacyjnej: Bydgoszcz
https://www.igwp.org.pl/wydarzenie/instalator-sieci-wodociagowo-kanalizacyjnej-bydgoszcz/
Tematyka:
1. Czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji,
rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznej i technologicznej.
2. Przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych.
3. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Ochrona Przeciwpożarowa oraz Ochrona Środowiska.

