Szanowni Państwo,
W 2021 roku Izba inicjuje nowy cykl nieodpłatnych konferencji technicznych #must have branży wod-kan
– Wodociągowcy Wodociągowcom, który realizowany jest pod patronatem Kwartalnika „Wodociągi
Polskie”.
Pierwsze wydarzenie z tego cyklu poświęcone będzie tematyce strat wody.
Założeniem konferencji jest pozyskiwanie wiedzy w oparciu o doświadczenia innych, bowiem cały cykl
przygotowywany jest w oparciu o ideę dialogu. Celem konferencji ma być wyrażenie idei „Wodociągowcy
Wodociągowcom” – kto, jeśli nie kolega z branży i jego doświadczenie może być najlepszym źródłem wiedzy
i najlepiej weryfikować rynek urządzeń i technologii?
W konferencji wystąpią cztery przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, które przedstawią problem
niwelowania, redukowania strat wody w kilku krokach, a do każdej z tych prelekcji słowo uzupełnienia
dodadzą Partnerzy konferencji – Firmy, które proponują gotową receptę redukcji strat wody.
Opiekunem merytorycznym konferencji jest Pan Tomasz Cichoń, Dyrektor Sprzedaży, Wodociągi Miasta
Krakowa SA.
W imieniu IGWP serdecznie zapraszam do udziału w tej konferencji. Jestem przekonana, że proponowany
program kwietniowego wydarzenia uznają Państwo za interesujący, a także spodziewam się gorącej dyskusji,
która wieńczyć będzie nasze spotkanie.
Dorota Jakuta
Prezes IGWP

Partnerzy konferencji

Patronat medialny

AGENDA
10:00-10:10
Rozpoczęcie konferencji
Tomasz Cichoń, Dyrektor ds. Sprzedaży, Wodociągi Miasta Krakowa
Anna Lembicz, Redaktor naczelna kwartalnika "Wodociągi Polskie"
10:10-10:30
Odczyt stacjonarny, straty wody a świadomość klienta końcowego
Grzegorz Górka, Kierownik Działu Sprzedaży, Sądeckie Wodociągi
10:30-10:45
Rozwiązania DIEHL Metering
Marek Nowak, Centrum Rozwiązań dla Klienta, Diehl Metering
10:45-11:05
Wzrost wartości przedsiębiorstwa poprzez eliminację strat wody. Kluczowe kroki
Łukasz Gajowniczek, Kierownik Zespołu, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Siedlcach
11:05-11:20
Jak zapobiegać nie leczyć? Inteligencja modułów IoT jako wskaźnik strat wody
Marcin Milewski, Business Development Specialist, Project Manager Rynku Wody, Plum Sp. z o.o.
11:20-11:30
Przerwa
11:30-11:50
Sposoby naprawy połączeń kielichowych rurociągów dużych średnic a straty wody
Jakub Andrzejewski, Zastępca Kierownika Wydziału Sieci Wodociągowej, PWIK Gorzów Wielkopolski
11:50-12-05
Sposoby monitorowania i redukcji strat wody – rozwiązania w ofercie Hawle
Marek Grabski, Doradca Techniczny, Hawle Sp. z o.o.
12:05-12:25
Nowe możliwości analizy strat wody po wdrożeniu systemu GIS z modelem hydraulicznym sieci
oraz strefowym opomiarowaniem sieci
Tomasz Stybaniewicz, Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Komunalne Tuchola
12:25-12:40
Wykorzystanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego firmy Unisoft do analizy strat wody
Wojciech Gębski, Manager projektu, Unisoft
12:40-13:30
Debata

Moderator konferencji: Anna Lembicz, Redaktor naczelna kwartalnika IGWP "Wodociągi Polskie"

Formularz rejestracyjny na stronie
https://igwp.clickmeeting.com/konferencja-online-must-have-branzy-wod-kan-straty-wody/register
Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732, i.wlodarek@igwp.org.pl
Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne
ze standardowym oprogramowaniem, głośnikami oraz dostępem do internetu.

