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Uczestników i przekazanie posterów Komitetowi Organizacyjnemu Konferencji / hotel check-in, Witek Hotel & Conference Centre,
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of the Conference
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Prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski; doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.

– Łabędzki L. Opady krytyczne zapobiegające niedoborom wody łatwo dostępnej w glebach ornych Polski / Precipitation preventing
a deficit of readily available soil water in arable soils in Poland
– Kocur-Bera K. Analiza inwestycji realizowanych w mikroskali w aspekcie zgodności z domenami zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich – analiza porównawcza działań po akcesji Polski do UE / A comparative analysis of local investment projects
implemented in Poland after its accession to the European Union to promote the sustainable development of rural areas
– Żyromski A., Biniak-Pieróg M., Świder K. Proces sublimacji oraz jego związki z innymi elementami agrometeorologicznymi
/ Sublimation process and its relation with other agrometeorological elements
– Pawłat-Zawrzykraj A., Podawca K. Utrzymanie łączności przyrodniczej rangi krajowej i regionalnej a polityka przestrzenna gminy
– na przykładzie gminy Wieliszew / Maintenance of natural connectivity of national and regional importance in terms of local
land-use planning and management – the case study of Wieliszew municipality
– Stasik R. Zastosowanie numerycznych indeksów terenowych do kartowania uwilgotnienia gleb na przykładzie Leśnego Zakładu
Doświadczalnego Siemianice / Application of digital terrain indices for forest habitats mapping – Siemianice Experimental Forest
Farm case study
– Pypeć-Grychnik K. Technologia odwadniania osadów w kontenerach SoilTain® – INORA sp. z o.o. (Sponsor)
– Tondera M. Systemy automatycznego monitoringu środowiska – INORA sp. z o.o. (Sponsor)
– dyskusja / discussion
– SESJA POSTEROWA / POSTER SESSION – Autorzy są proszeni o obecność przy swoich pracach w trakcie trwania sesji.
/ Authors are asked to be in the vicinity of their posters.
– uroczysta kolacja / gala dinner
th

Czwartek, 17 maja 2018 r. / Thursday - 17 May, 2018
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– śniadanie / breakfast
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Przewodniczący / Chairman:
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Prof. Olga Petrakovska DSc; Dr hab. inż. Marek Ryczek
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– Lizunova A. Compulsory purchase of land when placing objects of transport infrastructure
45
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– Jurík Ľ. Large-scale irrigation systems in Slovakia - is still an outlook?
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– Lejcuś K., Burszta-Adamiak E., Dąbrowska J., Śpitalniak M., Wróblewska K., Misiewicz J., Marczak D. Solutions and selection
criteria of sustainable drainage systems for roads
15
30
10 - 10
– Ziernicka-Wojtaszek A. Pluviothermal regionalization of Poland in light of present-day climate change
30
45
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– Stachura T., Krzyś M. Assessment of the possibility of using solar energy by photovoltaics using GIS in a small village near Krakow
45
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– dyskusja / discussion
00
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– przerwa kawowa / coffee break
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Przewodniczący / Chairman: Prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski; Dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek
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– Pawełczyk K. Ocena ryzyka wpływu zmian klimatu na teren pogórniczy a jego rekultywacja na przykładzie Kopalni Kruszywa
Naturalnego „Brzeziny” / Risk assessment of climate change impacts and the post-mining land reclamation on the example of
the “Brzeziny” Natural Aggregate Mine
– Biniak-Pieróg M. Struktura kropel epizodów opadowych / Droplet structure of rain events
– Petryk A. Epidemiologia wybranych schorzeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza w Krakowie / Epidemiology of selected
diseases related to air pollution in Krakow
– Kopcińska J., Skowera B., Wojkowski J., Zuśka Z. Struktura dni z opadem w różnych warunkach cyrkulacyjnych w Dorzeczu Górnej
Wisły (1981-2010) / Structure of days with precipitation in various circulation conditions in the Upper Vistula River (1981-2010)
– dyskusja / discussion
– obiad / lunch
– wyjazd autokarem spod hotelu - zwiedzanie Zamku Królewskiego na Wawelu (Komnaty Królewskie). Planowany powrót do hotelu
30
o godz. 18 . / travel by coach from the hotel - visiting the Wawel Royal Castle (including the State Rooms). Planned return
30
to the hotel at 18 . – Link do rejestracji
– kolacja / supper
th

Piątek, 18 maja 2018 r. / Friday - 18 May, 2018
00
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8 -9

– śniadanie / breakfast
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Prof. dr hab. inż. Leszek Łabędzki; Dr hab. inż. Mariusz Sojka

– Korpak J., Lenar-Matyas A., Łapuszek M., Mączałowski A. Wpływ układu bystrzy na intensywność transportu rumowiska
w korycie potoku górskiego / The riffles system impact on the intensity of sediment transport in the mountain stream channel
– Obroślak R. Zmienność przestrzenna wybranych wskaźników jakości wód gruntowych na terenach użytkowanych rolniczo
/ Spatial variability of selected indicators of groundwater quality in areas used for agriculture
– Jaskuła J. Ocena przydatności indeksów spektralnych do detekcji zarastania zbiorników retencyjnych / Assessment of different
spectral indices for detection overgrowing process in reservoirs
– Buśko M. Wpływ koagulantów stosowanych w rekultywacji zbiorników wodnych na zawartość barwników fotosyntetycznych
w liściach Hippuris vulgaris, Ceratophyllum demersum i Hydrocharis morsus-ranae / Effect of selected coagulants used in the lake
restoration on photosynthetic pigment content in the leaves of Hippuris vulgaris, Ceratophyllum demersum and Hydrocharis
morsus-ranae
– Bożym M. Ocena wymywalności metali ciężkich ze składowanych odpadów odlewniczych w czasie likwidacji hałd / Assessment of
leaching of heavy metals from the landfilled foundry waste during the liquidation of heaps
– Szwalec A., Lasota A., Kędzior R., Mundała P. Zróżnicowanie zawartości metali ciężkich w roślinności porastającej składowisko
odpadów poflotacyjnych rud cynku i ołowiu / Variation in heavy metal content in plants growing on a zinc and lead tailings dump
– dyskusja, podsumowanie i zakończenie Konferencji / discussion, summary of the Conference and Closing Ceremony
– wykwaterowanie z hotelu / hotel check out
– obiad / lunch

Do dyspozycji Referentów będzie zestaw multimedialny. Podczas dyskusji można zadawać pytania do wszystkich prac zamieszczonych
w materiałach konferencyjnych. / The multimedia kit will be available to the Participant. During the discussion, You can ask questions about all
the papers included in the Conference Proceedings Abstracts.

SESJA POSTEROWA / POSTER SESSION

 Adamska A., Napierała M., Mrozik K. Problematyka wyznaczania granic zlewni na obszarach podmiejskich / The issues of catchment boundaries
delimitation in a suburban area

 Biniak-Pieróg M. Olszewska B. Ocena zmienności opadów w dolinie Odry w półroczu letnim / Assessment of precipitation variability in the Odra
valley in summer half-year

 Biniak-Pieróg M., Chalfen M., Żyromski A., Świder K. Identyfikacja i weryfikacja parametrów dynamiki wilgotności gleby w okresach posusznych
/ Identification and verification of soil moisture dynamics during rainless periods

 Bogdał A., Kowalik T., Mielczarek W. Wieloletnie tendencje zmian jakości wód odpływających ze zlewni zurbanizowanej / Long-term trends of
changes in the quality of water flowing from the urbanized catchment

 Bogdał A., Kowalik T., Motowidło G. Wpływ zbiornika zaporowego na parametry jakości wód rzeki Łęg / The impact of dam reservoir on the
water quality parameters of the Łęg River

 Bojarski B., Jakubiak M., Bień M. Wpływ stawów rybnych na środowisko przyrodnicze / The influence of fish ponds on the natural environment
 Borek Ł. Wykorzystanie różnych wskaźników do oceny fizycznej jakości gleb aluwialnych w dolinie Odry / The use of different indicators
to evaluation of alluvial soils physical quality in the Odra River valley

 Brysiewicz A., Wolska M., Czerniejewski P., Wojciechowska A. Kształtowanie się struktury bezkręgowców dennych na tle wybranych
parametrów abiotycznych w małych ciekach / Formation of macrozoobenthos structure in relation to selected abiotic factors of small rivers
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 Chrobak G., Taborska P. Aspekty modelowania przemieszczeń jednostek w obszarze małego miasta / Agent-based modelling aspects of mobility
and activity in small urban areas

 Dąbrowska J., Borowski P., Moryl A., Kucharczak-Moryl E., Sobota M. Aktualne problemy związane z gospodarowaniem odpadami morskimi
/ Marine debris – current challenge in waste management

 Gawrońska G., Dymek D. Gawroński K. Wycena ekonomiczna obszarów przyrodniczo cennych na przykładzie Roztocza Środkowego / Economic
valuation of the natural valuable areas in the case of Middle Roztocze

 Głowski R. Laboratoryjne badania zmian dna poniżej urządzeń zrzutowych małego zbiornika wodnego / Laboratory studies on riverbed changes
below small water reservoir

 Gruchot A., Zydroń T., Zawisza E., Bembenek D., Szałucha Ł. Analiza procesów filtracyjnych przez ziemną budowlę hydrotechniczną / Analysis of


filtration processes by soil hydrotechnical structures
Grybauskiene V., Vyciene G., Rolbiecki R., Rolbiecki S., Ptach W., Jagosz B. The effects of social and meteorological characteristics to leachate
dynamic

 Grzywna A., Kowalczyk-Juśko A., Jóźwiakowski K. Wpływ regulowanego odpływu na wahania stanów wody powierzchniowej i gruntowej
/ The changes of surface and ground water level on the effect of regulated outflow

 Hachoł J. Wpływ zacienienia rzeki na stopień zarastania koryta / The impact of the rivers shading on the overgrowth rate of the of river channel
 Halecki W., Stachura T., Żarnowiec W., Rusnak M. Ocena możliwości wykorzystania metody MESS do oceny jakości wody z wykorzystaniem
technik GIS w górskiej zlewni rolniczej w Karpatach Zachodnich / Evaluating the applicability of MESS (Matrix Exponential Spatial Specification)
model to assess water quality using GIS technique in agricultural mountain catchment (Western Carpathian)

 Herbut P., Rzepczyński M., Angrecka S. Analiza sprawności i opłacalności inwestycyjnej instalacji solarnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej
w budynku wielorodzinnym / The analysis of efficiency and investment profitability of a solar water heating system in a multi-family building

 Húska D., Tátošová L., Novotná B., Bárek V., Kiss V. Wpływ zmian klimatycznych na produkcję rolną / The impact of climate change
on agricultural production

 Jakubiak M., Urbański K., Bojarski B., Panek E. Przekształcenia małych zbiorników wodnych w miastach na przykładzie Krakowa
/ Transformations of small water reservoirs in cities: a case study of Krakow

 Janicka E., Kanclerz J., Jany J., Adamska A., Murat-Błażejewska S. Ocena jakości wód oraz bilans biogenów Jeziora Rusałka / Water quality
assessment and nutrient balance of Rusałka Lake

 Kamińska K., Cholewa M., Baran P., Krupnik I. Wytrzymałość na ścinanie pyłu stabilizowanego cementem / Shear strength of silt stabilized
with cement

 Kanownik W. Policht-Latawiec A. Wpływ ścieków odprowadzanych z oczyszczalni na stan fizykochemiczny odbiornika / Influence of sewage
treatment plant on the water quality

 Kanownik W. Policht-Latawiec A. Żarnowiec W. Trendy zmian stężeń substancji biogennych w wodzie rzeki Wisłok przy ujęciu wody
przeznaczonej do zbiorowego zaopatrzenia ludności / The trends of changes in nutrient pollution concentrations in the Wisłok River water
at the intake of water intended for public supply

 Kędzior R., Szwalec A., Mundała P. Średnia biomasa osobnicza (SBO) biegaczowatych (Coeloptera, Carabidae) jako wskaźnik oceny procesów
sukcesyjnych w obszarach poprzemysłowych / Mean Individual Biomass (MIB) of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) as indicator of
succession processes in postindustrial areas

 Klatka S., Malec M., Kruk E., Ryczek M. Ocena możliwości przyrodniczego zagospodarowania wybranego składowiska powęglowej skały płonnej
/ Evaluation of possibility of natural management of chosen damp of coal waste rock
 Kopcińska J., Skowera B., Wojkowski J., Ziernicka-Wojtaszek A. Struktura ciągów dni z opadem w różnych warunkach cyrkulacyjnych
w Dorzeczu Górnej Wisły (1981-2010) / The structure of day strings with precipitation in various circulation conditions in the Upper Vistula River
(1981-2010)

 Kopeć B., Ziernicka Wojtaszek A., Skowera B., Wojkowski J. Próba wydzielenia regionów uprawy winorośli na obszarze Polski w aspekcie
postępującego ocieplenia / An attempt to separate regions for grapevine cultivation at the area of Poland in terms of progressive global warming

 Kowalik T., Bogdał A., Żarnowiec W., Ostrowski K. Dynamika zmian parametrów fizykochemicznych wód dopływających i odpływających
ze zbiornika Skrzyszów / Dynamics of changes of physicochemical parameters of water inflowing and outflowing from the Skrzyszów Water
Reservoir

 Król K. Zoom lens, dashboards, image viewers and charts: interaktywna prezentacja danych środowiskowych / Zoom lens, dashboards, image
viewers and charts: interactive presentation of environmental data

 Kruk E. Wpływ ścieżki technicznej na wybrane właściwości gleby stoku lessowego / Influence of technical road on chosen soil properties of loess
slope

 Kubicz J. Wpływ suszy na wielkość infiltracji efektywnej w wodach podziemnych Pomorza Zachodniego / Effects of drought on the effective
infiltration on groundwater in Western Pomerania

 Kulczyk-Dynowska A., Przybyła K. Ochrona przyrody w parkach narodowych – kontekst przestrzenny i finansowy / Nature protection in national
parks - spatial and financial context

 Kurowska K., Kryszk H. Ocena wpływu kopalni odkrywkowych na środowisko w regionie Warmii i Mazur / The assessment of the impact of
open-cast mines on the environment in the region of Warmia and Mazury

 Łapuszek M. Analiza i modelowanie zmienności koryta potoku Krzczonówka po renaturyzacji zapory przeciwrumowiskowej / Analysis
and modeling the streambed evolution after the check dam restoration: the case of Krzczonówka Stream

 Łapuszek M. Wolak A. Nowy sposób oceny stanu hydromorfologicznego rzek górskich / New method of assessing mountain rivers morphological
state
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 Łyczko W. Pola irygacyjne Osobowice – historia i teraźniejszość/ Osobowice irrigation fields – history and present time
 Malec M., Kotowski T., Klatka S. Wpływ narciarstwa na krajobraz dźwiękowy Bad Hofgastein (Austria) oraz Białki Tatrzańskiej (Polska) / Impact of
skiing on the Bad Hofgastein (Austria) and Białka Tatrzańska (Poland) soundscape

 Manina M., Halaj P. Selected water management issues on the Eastern Slovakian Lowland
 Markowicz F., Król G., Szymańska-Pulikowska A. Opakowania biodegradowalne – innowacyjne rozwiązanie czy źródło problemu
/ Biodegradable Package – Innovative Purpose or Source of the Problem

 Masłowska W. Analiza plonu wybranych odmian jabłoni w pierwszych latach po założeniu sadu / Analysis of the yield of selected apple varieties
in the first years after the establishment of the orchard

 Mika M. Kotlarz P. Gawronek P. Rola danych geodezyjnych w opracowaniach dla potrzeb ochrony środowiska / The role of geodetic data
in development for the needs of environmental protection

 Misiewicz J., Lejcuś K., Dąbrowska J., Garlikowski D., Śpitalniak M., Lejcuś I. Wpływ geokompozytów sorbujących wodę na wzrost sosny
zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) / The influence of water absorbing geocomposites on the growth of the Scots pine (Pinus sylvestris L.)

 Napierała M., Mrozik K. Wpływ przepustowości kanału zamkniętego na warunki hydrauliczne rowu melioracyjnego odprowadzającego wody
opadowe z terenów zurbanizowanych / The impact of closed channel’s capacity on hydraulic conditions of a drainage ditch collecting rainwater
from an urbanized area

 Nawalany G., Sokołowski P. Badania eksperymentalne kształtowania się warunków termicznych gruntu w otoczeniu tuneli foliowych
o zróżnicowanej konstrukcji / Experimental studies on development of thermal conditions ground beneath plastic tunnels of various construction

 Olczak B., Nawrotek B. Partycypacja społeczna w kształtowaniu przestrzeni centralnej wsi Jerzmanowice usytuowanej w otulinie Ojcowskiego
Parku Narodowego / Public participation in shaping the central space of the Jerzmanowice village located in Ojców National Park lagging

 Ostrowska R. Rynek nieruchomości na Polskim Spiszu / Real estate market on Polish Spisz
 Petrakovska O., Mykhalova M. Socio-economic and ecological aspects of land management
 Pęczkowski G., Szawernoga K., Orzepowski W. Odpływ i jakość wód z systemów dachów zielonych na Dolnym Śląsku / Run off and water quality
from green roof systems in Lower Silesia

 Plesiński K., Gruchot A., Zydroń T., Radecki-Pawlik A. Dobór umocnień brzegowych wspomagany modelem jednowymiarowym – przykład
z potoku Rogoźnik Wielki / Selection of river bank reinfocements using 1D stedy-flow hydrulic modelling (example from Rogoźnik Wielki river)

 Podawca K., Pawłat-Zawrzykraj A. Analiza dostępności społeczno-przestrzennej usług oświaty w gminach powiatu płockiego / Analysis of social
and spatial accessibility of education services in the communes of Płock poviat

 Pokładek R., Kowalczyk T., Orzepowski W., Żmuda R., Pęczkowski G. Wskaźnikowa ocena zapasów wilgoci w glebach o zróżnicowanych
właściwościach retencyjnych

 Pokrývková J., Jurík Ľ. Development of emission to air in Central Europe
 Policht-Latawiec A., Żarnowiec W. Hydrochemiczne warunki gospodarowania wodami Rawy / Hydrochemical conditions of water management
in the Rawa Stream

 Posiak B., Pijanowski J.M. Implementacja polityki środowiskowej w procesie scalenia gruntów w Polsce / Implementation of the environmental
policies in the land consolidation process in Poland

 Prus B., Król K. Środowiskowe aspekty zmian struktury użytkowania ziemi i struktury władania w gminach powiatu staszowskiego w latach


1995–2016 / Environmental aspects of changes in the structure of land use and the structure of wielding in the communes of the Staszów district
in the years 1995–2016
Ptak M., Sojka M., Nowak B. Tendencje zmian temperatury wody i pokrywy lodowej jeziora Śniardwy w latach 1972–2015 / Changes in water
temperature and ice cover of Śniardwy Lake from 1972 to 2015

 Rolbiecki S., Kasperska-Wołowicz W., Ptach W., Rolbiecki R., Stachowski P., Chmura K., Jagosz B., Figas A., Grybauskiene V., Dobosz K.
Potrzeby wodne klonu jesionolistnego (Acer negundo L.) w pierwszych trzech latach uprawy w nasadzeniach rekultywacyjnych w Polsce
/ Water needs of the ash-leaved maple (Acer negundo L.) in the first three years of cultivation in reclamation plantings in Poland

 Ryczek M., Kruk E., Klatka S. Porównanie wybranych metod empirycznych do wyznaczania wilgotności gleby w punkcie trwałego więdnięcia
/ Comparison of empirical methods for determination of soil moisture at Permanent Wilting Point

 Sojka M. Specjacja nieorganicznych form arsenu w osadach dennych zbiorników retencyjnych techniką HPLC-ICP-QQQ / Specialization of
inorganic forms of arsenic in bottom sediments of retention reservoirs by HPLC-ICP-QQQ technique

 Stachowski P., Kraczkowska K., Oliskiewicz-Krzywicka A. Agroklimatologiczna ocena opadów atmosferycznych okresu wegetacyjnego
 Szawernoga K., Pęczkowski G. Badania eksperymentalne właściwości cieplnych w pionowych systemach roślinnych w warunkach klimatu
Dolnego Śląska / Experimental tests of thermal properties in vertical plant systems in the climate of Lower Silesia

 W rejonie Kalisza / Agro-climatological assessment of the growing season rainfall in the Kalisz region
 Waligórski B. Ocena sposobu użytkowania wybranych zbiorników małej retencji na terenie Województwa Wielkopolskiego / Assessment of
selected reservoirs management located in the Wielkopolska Voivodeship

 Zając E., Zarzycki J., Ryczek M. Degradation of peat surface on an abandoned post-extracted bog and implications for re-vegetation
 Zydroń T. Gruchot A., Kluba M. Zróżnicowanie przestrzenne wzmocnienia gruntu systemami korzeniowymi młodych drzew robinii akacjowej
i topoli czarnej / Spatial variability of reinforcement provided by juvenile root systems of black locust and black poplar

 Zydroń T. Gruchot A., Konat P. Wpływ zbrojenia rozproszonego na wytrzymałość na ścinanie gruntów mineralnych/ Influence of dispersed
reinforcement on shear strength of mineral soils

 Żarnowiec W., Bogdał A., Kowalik T., Ostrowski K. Analiza związku ewaporacji z powierzchni lustra wody z wybranymi parametrami
meteorologicznymi / Analysis of relations between evaporation from water surface and selected meteorological parameters
4

