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Dlaczego wybrano właśnie Iławskie
Wodociągi? Profesor powiedział, że
wizytę tę polecił Wiceprezes
WFOŚiGW w Olsztynie, który już był w
iławskiej spółce.
— Takich wizyt odbywa się u nas sporo.
Byli już też studenci z Olsztyna. Jestem
przekonany, że dobrze jest zobaczyć
wszystko w praktyce i potwierdzić to, co
usłyszało się w teorii podczas wykładów
- mówi Andrzej Kolasiński, prezes
Iławskich Wodociągów. A Oczyszczal-
nia Ścieków w Dziarnach ma się czym
pochwalić... W ubiegłym roku otrzy-
mała bowiem prestiżową nagrodę eko-
logiczną PANTEON POLSKIEJ
E K O L O G I I
2012 za

działanie na rzecz środowiska, a
nie tylko mówienie o tym zagadnie-
niu. Nagrodę odbierał Piotr Kowalski,
kierownik oczyszczalni, który także
oprowadzał studentów po oczyszczalni.
Tego dnia jedynie pogoda zrobiła
psikusa i przywitała gości chłodem. Poza
tym atmosfera była fantastyczna.
Kierownik uprzedził także młodzież, że
nieprzyjemne zapachy to nieodzowny
element pobytu w oczyszczalni. Ale to
wszystko młodych naukowców nie
zniechęciło do aktywnego zwiedzania.

Są w trakcie pisania prac 
magisterskich i doktoratów

Gośćmi byli młodzi ludzie, którzy są 
w trakcie pisania pracy 

magisterskiej, inżynier-
skiej i doktorskiej. Zapoznali się w prak-
tyce z pracą oczyszczalni ścieków, od
momentu wejścia ścieków surowych do
momentu wyjścia oczyszczonych
ścieków, których parametry fizyko-
chemiczne (m.in. zawartość biogenów,
BZT5, CHZT, pH) odpowiadają nor-
mom wymaganym przez Unię Europe-
jską oraz mieli okazję zapoznać się z
nowoczesną technologią przetwarzania
osadów pościekowych. Tego samego
dnia studenci przyjechali do Iławy na
Stację Uzdatniania Wody, aby zapoznać
się z zastosowaną w Iławskich Wodocią-
gach technologią uzdatniania wody. Poz-
nali całą technologię – poprzez
napowietrzanie w ciśnieniowych
zbiornikach kontaktowych w celu
wytrącenia osadów żelaza, a następnie
odfiltrowaniu na filtrach pośpiesznych ze
złożem wielowarstwowym umożliwiają-
cym usunięcie żelaza, zmętnienie, amo-
niaku.

Pisemne podziękowaniado wiado-
mości burmistrza 
Miłym akcentem już dzień po wizycie stu-
dentów było nadesłane podziękowanie od
prof. Józefa Koc, skierowane do prezesa
Andrzeja Kolasińskiego i do wiadomości
burmistrza Iławy Włodzimierza
Ptasznika. Czytamy w nim: „Składam tą
drogą podziękowanie Panu Prezesowi za
umożliwienie przeprowadzenia zajęć dy-
daktycznych dla dyplomatów kierunku
ochrony środowiska z zakresu nowoczes-
nych rozwiązań gospodarki wodnoś-
ciekowej i utylizacji osadów ściekowych
do produkcji biogazu na terenie Iławskich
Wodociągów. Studenci dzięki
kierowanemu przez Pana przed-
siębiorstwu mogli zapoznać się również z
możliwością produkcji energii ze źródeł
odnawialnych jako metody obniżania
kosztów oczyszczania ścieków i zm-
niejszenia ujemnego oddziaływania na
środowisko oczyszczalni ścieków.”

We wtorek, 28 maja, Oczyszczalnię Ścieków w Dziarnach
i Stację Uzdatniania Wody w Iławie odwiedziła grupa 
studentów Wydziału Ochrony Środowiska Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego z kierownikiem Katedry Melioracji
i Kształtowania Środowiska prof. Józefem Koc.

Słowo wstępne przed 
zajęciami dydaktycznymi w Oczyszczalni Ścieków 

w Dziarnówku wygłosił prof. Józef Koc

Studenci zwiedzali obiekt także w środku

Studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
z Olsztyna zwiedzili Iławskie Wodociągi

Iławskie 
Wodociągi 
prezentowały się 
podczas Seminarium 
Pomorskiego Forum Wodociągowego
W czwartek i piątek 6-7 czerwca,
Iławskie Wodociągi brały udział w
seminarium zorganizowanym przez
Pomorskie Forum Wodociągowe.
Odbyło się ono w Hotelu Port 110 w
Iławie. Pierwszego dnia konferencji
uczestnicy wysłuchali i obejrzeli
prezentacje dwóch firm z Pomorza.
Tego samego popołudnia, korzystając
z pięknej pogody, uczestnicy wybrali
się na rejs statkiem po Jezio-
raku. Drugiego
dnia semi-
n a r -

ium swoją działalność zaprezen-
towała spółka Iławskie Wodociągi.
Prelekcję na temat modernizacji i
wykorzystania odnawialnych źródeł
energii na terenie oczyszczalni
wygłosił Piotr Kowalski, kierownik
Oczyszczalni Ścieków w Dziarnach.
Uczestnicy konferencji zwiedzili
oczyszczalnię ścieków, gdzie zapoz-
nali się z pracą zgarniaczy Zickerta

oraz odwiedzili Stację Uzdatni-
ania Wody w Iławie.

Uczestnicy konferencji Pomorskiego 
Forum Wodociągowego
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W seminarium wodociągowym
uczestniczyli m.in. burmistrz
Iławy Włodzimierz Ptasznik
(z mikrofonem) i Andrzej 
Kolasiński, prezes 
Iławskich Wodociągów 
(obok z lewej)
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