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Kielce wniosły w ostatnich 20 latach 

znaczący, wieloraki wkład w rozwój 

i promowanie technik bezwykopowych 

w Polsce, a także poza granicami kraju. 

Od 1986 r. w Katedrze Wodociągów i Ka-

nalizacji Politechniki Świętokrzyskiej 

w Kielcach prowadzone są prace nauko-

we dotyczące planowania i projektowania 

bezwykopowych technik budowy i odno-

wy sieci podziemnych oraz badania la-

boratoryjne i poligonowe związane z ich 

stosowaniem. Politechnika Świętokrzy-

ska realizuje dydaktykę z dużym udzia-

łem przedmiotów dotyczących technik 

bezwykopowych. Na uczelni ukazało się 

ponad 250 publikacji, w tym kilka ksią-

żek poświęconych technikom bezwy-

kopowym. W Kielcach organizowane są 

także cykliczne konferencje dotyczące 

problematyki technik bezwykopowych. 

Istotny wkład w diagnostykę bezwyko-

pową sieci podziemnych wniósł zespół 

badawczy Politechniki Świętokrzyskiej, 

który rozpoczął badania diagnostyczne 

sieci kanalizacyjnych techniką video już 

w 1991 r., a od 1998 r. kontynuuje je po-

przez firmę EuroKan.

W Kielcach powstała także w 1998 r. 

Polska Fundacja Technik Bezwykopo-

wych (PFTT), członek Międzynarodo-

wego Stowarzyszenia Technik Bezwy-

kopowych (ISTT), aktywnie promująca 

techniki bezwykopowe. Jeszcze wcześ-

niej, bo w 1991 r., powstało w Kielcach 

jedno z pierwszych w Polsce przed-

siębiorstwo RenoRurCentrum, które 

szczególnie w latach 1991–1992 zreali-

zowało szereg, jak na ówczesne czasy 

pionierskich, projektów bezwykopo-

wych.

Działalność naukowo-badawcza, orga-

nizacyjna i dydaktyczna Katedry Wodo-

ciągów i Kanalizacji

W 2006 r. przypada jubileusz 20-lecia 

działalności Katedry Wodociągów i Ka-

nalizacji na Wydziale Budownictwa i In-

żynierii Środowiska Politechniki Świę-

tokrzyskiej. W tym okresie powstało 

w Katedrze ponad 250 publikacji, które 

ukazały się w czasopismach krajowych 

i zagranicznych oraz w materiałach kon-

ferencyjnych i kongresowych, zarówno 

krajowych, jak i zagranicznych, a także 

osiem książek [2, 9–13, 16, 17], których 

tematyka w całości lub części jest po-

święcona problematyce technik bezwy-

kopowych. W przygotowaniu do druku 

znajdują się dwie kolejne książki.

Katedra Wodociągów i Kanalizacji po-

pularyzowała techniki bezwykopowe, 

organizując na przełomie lat 80. i 90. 

XX w. najpierw seminaria, a następnie 

– od 1996 r. do dzisiaj – cykliczne konfe-

rencje. W Katedrze zrealizowano łącznie 

10 grantów naukowych, przyznanych jej 

pracownikom przez Komitet Badań Na-

ukowych i Ministerstwo Nauki i Infor-

matyzacji, poświęconych w większości 

rozwiązywaniu problemów naukowych 

dotyczących technik bezwykopowych.

W laboratorium Katedry Wodociągów 

i Kanalizacji prowadzonych jest także 

szereg różnorodnych badań dotyczących 

technik bezwykopowych związanych 

z badaniami nośności rur, badaniem 

sztywności obwodowej powłok renowa-

cyjnych, a także badaniem innych włas-

ności i parametrów materiałowych rur.

Pracownicy Katedry Wodociągów 

i Kanalizacji współpracują z licznymi 

firmami w rozwiązywaniu problemów 

związanych z oceną stanu technicznego 

badanych rurociągów i kanałów, przy 

opracowywaniu strategii odnowy sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych w róż-

nych miastach, wykonywaniu lub wery-

fikacji projektów dotyczących bezwyko-

powej budowy lub odnowy sieci czy też 

wykonywaniu ekspertyz konstrukcyj-

nych przewodów wodociągowych i kana-

lizacyjnych.

Współpraca z firmami przynosi Wy-

działowi Budownictwa i Inżynierii Środo-

wiska Politechniki Świętokrzyskiej kon-

kretne efekty. Przykładowo dzięki m.in. 

stworzeniu przez firmę Wavin możliwości 

współudziału Urszuli Kubickiej w bada-

niach poligonowych ugięć rur PVC z uży-

ciem kosztownego sprzętu badawczego, 

powstała jej praca doktorska [1], wnoszą-

ca istotny wkład w projektowanie kon-

strukcji rur z tworzyw sztucznych.

Współpraca z wieloma firmami stosu-

jącymi bezwykopowe techniki budowy 

sieci podziemnych zaowocowała m.in. 

opracowaniem przez Agatę Zwierzchow-

ską pierwszych w Polsce książek [16, 17] 

w całości poświęconych bezwykopowej 

budowie sieci podziemnych.

Na duże uznanie zasługują dotychcza-

sowe cenne inicjatywy firmy KWH Pipe 

Polska w zakresie wyremontowania 

jednej z sal dydaktycznych i wyposaże-

nia jej w liczne eksponaty dydaktyczne, 

firmy Per Aarsleff Polska w zakresie 

przyznania najzdolniejszym studentom 

stypendiów naukowych oraz obu tych 

firm, a także wielu innych, wymienio-

nych w naszych książkach, za dofinan-

sowanie ich drukowania czy wspieranie 

finansowe organizowanych przez nas 

konferencji. Cenną inicjatywą jest finan-

sowanie przez niektóre firmy, np. Prefa-

bet Kluczbork lub Haba wycieczek stu-

denckich o tematyce technicznej.

Wydział Budownictwa i Inżynierii Śro-

dowiska Politechniki Świętokrzyskiej 

jest nadal zainteresowany zacieśnianiem 

współpracy z firmami w zakresie realiza-

cji prac naukowo-badawczych oraz in-

nych inicjatyw podobnych do wcześniej 

wymienionych. W laboratorium Kate-

dry Wodociągów i Kanalizacji znajduje 

się szereg cennych eksponatów, w tym 

m.in. pierwsza skonstruowana w Polsce 

w 1969 r. przez Warszawskie Zakłady Te-

lewizyjne kamera kanalizacyjna (rys. 1), 

a także kamera, którą od 1991 do 1997 r. 

Politechnika Świętokrzyska badała prze-

wody kanalizacyjne.

Rys. 1. Pierwsza polska kamera do badań inspekcyj-

nych kanałów techniką video (fot. ze zbiorów autora)

Są w nim także bardzo liczne ekspo-

naty materiałowe i urządzenia pozyska-

ne w trakcie realizacji badań inspek-

cyjnych czy wykonywanych ekspertyz. 

Aktualnie Katedra Wodociągów i Ka-

nalizacji poszukuje sponsora, który sfi-

nansowałby powstanie stałej wystawy 

w siedzibie Polskiej Fundacji Technik 

Bezwykopowych, mieszczącej się na 

Wydziale Budownictwa i Inżynierii Śro-

dowiska, poświęconej promowaniu tech-

nik bezwykopowych, a także sponsorów, 

którzy dofinansowaliby zakup aparatury 

badawczej poszerzającej zakres prowa-

dzonych dotychczas przez Katedrę prac 

badawczych.

Wydział Budownictwa i Inżynierii 

Środowiska Politechniki Świętokrzy-

skiej prowadzi aktywną działalność 

dydaktyczną w zakresie technik bez-

wykopowych. Na Wydziale istnieje 

unikalna w skali kraju specjalność 

– Inżynieria Komunalna, na której, jako 
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jedynej w Polsce, kształceni są specjali-

ści z zakresu technik bezwykopowych 

w ramach różnych przedmiotów, o łącz-

nym wymiarze ponad 300 godzin dydak-

tycznych. Corocznie powstaje ok. 25–30 

prac dyplomowych magisterskich z za-

kresu technik bezwykopowych.

Najnowsza inicjatywa Wydziału Bu-

downictwa i Inżynierii Środowiska 

Politechniki Świętokrzyskiej dotyczy 

uruchomienia wraz z Polską Funda-

cją Technik Bezwykopowych z dniem 

18 listopada 2006 r. pierwszego w Pol-

sce rocznego studium podyplomowego 

w liczbie 215 godzin dydaktycznych 

pod nazwą Technologie bezwykopowe 

w sieciach infrastruktury podziemnej, 

którego celem jest zapoznanie jego 

uczestników z najnowszym stanem wie-

dzy krajowej i zagranicznej odnośnie do 

stosowanych obecnie bezwykopowych 

technik budowy, naprawy, uszczelnień, 

renowacji i wymiany sieci podziemnych, 

a także problemami związanymi z pla-

nowaniem robót odnowieniowych sieci, 

ich projektowaniem i wykonawstwem 

w infrastrukturze podziemnej miast i na 

obszarach niezurbanizowanych.

Działalność badawcza PŚk w latach 

1991–1997 oraz firmy EuroKan w zakresie 

badania kanałów techniką video

W 1991 r. Politechnika Świętokrzyska 

zakupiła brytyjską kamerę firmy Pear-

point Ltd. (rys. 2) do badania przewo-

dów kanalizacyjnych w zakresie średnic 

50–1000 mm i w tymże roku rozpoczęła 

wykonywanie takich badań w różnych 

miastach na terenie całego kraju. Przy-

kładowo tego rodzaju badania we Wroc-

ławiu po raz pierwszy wykonała Poli-

technika Świętokrzyska i dotyczyły one 

kanałów ułożonych w rynku oraz na są-

siadującym z nim Placu Solnym.

Rys. 2. Kamera firmy Pearpoint Ltd. zakupiona przez 

Politechnikę Świętokrzyską (fot. ze zbiorów autora)

Z uwagi na fakt, iż kamera firmy Pear-

point rejestrowała stan techniczny kana-

łów wyłącznie w kolorze czarno-białym 

oraz nie posiadała głowicy obrotowej 

(była kamerą tzw. prostopatrzącą), ok. 

1996 r. zanikło zainteresowanie dalszym 

jej stosowaniem do badań diagnostycz-

nych. Gdy rok później kamera uległa 

uszkodzeniu, uznano za niecelowe jej 

naprawianie. Z uwagi na brak środków 

finansowych na Politechnice Święto-

krzyskiej na zakup kolejnej kamery, 

spełniającej ówczesne standardy, tj. ko-

lorowej i posiadającej głowicę obroto-

wą umożliwiająca obrót kamery o 270° 

w poziomie i 360° w pionie, a także wó-

zek zdalnie sterowany (dotychczasowa 

kamera była wpychana do kanału kab-

lem sprężystym), kamerę spełniającą te 

kryteria zakupili w firmie niemieckiej 

itv pracownicy Politechniki Świętokrzy-

skiej (rys. 3), którzy od 1998 r. do chwili 

obecnej kontynuują te badania poprzez 

firmę EuroKan. Był to bezprecedensowy 

przypadek zakupu bardzo kosztownej 

aparatury badawczej, łącznie z samo-

chodem dostawczym, na którym była 

ona transportowana, przez pracowników 

uczelni ze środków własnych.

Rys. 3. Kamera firmy itv, zakupiona przez firmę Eu-

roKan (fot. ze zbiorów autora)

Wiodący wkład w prowadzenie badań 

inspekcyjnych wniósł Dariusz Zwierz-

chowski, kierownik organizacyjny ze-

społu badawczego, który jak żaden inny 

pracownik akademicki miał okazję – po-

przez osobiste inspekcje wielu studzie-

nek kanalizacyjnych w trakcie prowa-

dzonych badań inspekcyjnych, a także 

wielu kanałów przełazowych – uzyskać 

wyjątkowo duży zasób wiedzy o sta-

nie technicznym sieci kanalizacyjnych 

w Polsce. Do końca 2005 r. zostało zbada-

ne łącznie ok. 133 km sieci kanalizacyj-

nych w oparciu o 203 zamówienia.

Prowadzone badania techniką video 

zaowocowały powstaniem w Katedrze 

Wodociągów i Kanalizacji ponad 60 pub-

likacji krajowych i zagranicznych po-

święconych bezwykopowym badaniom 

diagnostycznym kanałów, jednej pra-

cy doktorskiej [18] i dwóch kolejnych, 

obecnie finalizowanych. Niektóre wyni-

ki prowadzonych badań zostały zamiesz-

czone także w książkach [11, 13] wyda-

nych przez Wydawnictwo Politechniki 

Świętokrzyskiej.

Zainteresowani wspieraniem reali-

zacji badań mogą kierować zlecenia 

dotyczące inspekcji przewodów kanali-

zacyjnych techniką video pod następu-

jący adres: EuroKan, ul. Pomorska 168, 

25-349 Kielce, tel./fax 041 3446179 lub 

0-602-835-119. Wykonywanie takich ba-

dań przyczynia się w sposób istotny do 

rozwoju wiedzy o stanie technicznym 

sieci kanalizacyjnych.

Działalność PFTB w zakresie populary-

zacji technik bezwykopowych

Polska Fundacja Technik Bezwyko-

powych z siedzibą w Kielcach (PFTT, od 

skrótu Polish Foundation for Trenchless 

Technology) powstała w 1998 r. z ini-

cjatywy 12 osób, w tym m.in. Jerzego 

Adamskiego (pierwszego prezesa PFTT), 

Arkadiusza Bachana, Marka Banasika 

(kolejnego prezesa) i Włodzimierza Pali 

(wiceprezesa), którzy do dziś aktywnie 

działają w Fundacji.

Polska Fundacja Technik Bezwyko-

powych została w 1999 r. członkiem 

Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Technik Bezwykopowych (ISTT) z sie-

dzibą w Londynie, zrzeszającego orga-

nizacje członkowskie z ponad 30 krajów 

ze wszystkich kontynentów. Szczególną 

aktywnością w reprezentowaniu PFTT 

na forum międzynarodowym wykazał 

się Arkadiusz Bachan, który reprezen-

tował PFTT prawie na wszystkich co-

rocznie organizowanych przez ISTT 

międzynarodowych konferencjach. 

Spektakularnym polskim sukcesem na 

arenie międzynarodowej było zdobycie 

przez kierowaną przez niego firmę Per 

Aarsleff Polska w 2002 r. międzynarodo-

wej nagrody ISTT za najlepszy projekt 

renowacyjny na świecie. Został on zrea-

lizowany w Warszawie.

Z kolei z inicjatywy Benedykta Lip-

czyńskiego, wiceprezesa PFTT, w 2000 

r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodocią-

gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bytomiu 

otwarto stałą wystawę poświęconą tech-

nikom bezwykopowym, a także centrum 

informacyjne organizujące liczne szko-

lenia, wystawy i pokazy.

Podstawowymi celami Fundacji są 

m.in.: propagowanie informacji i wspie-

ranie wszelkich inicjatyw rozpowszech-

niających techniki bezwykopowe, infor-

mowanie społeczeństwa o korzyściach 

płynących z zastosowania technik bez-

wykopowych, przyczynianie się do roz-

woju oraz wspierania badań w tematyce 

technik bezwykopowych, a także współ-

praca z innymi organizacjami krajowymi 

oraz zagranicznymi zrzeszonymi w ISTT 

w zakresie wymiany informacji oraz pro-

pagowania technik bezwykopowych.

Za duży sukces można uznać wyda-

ny przez PFTT przewodnik technologii 

bezwykopowych Vademecum bezwyko-

powych technologii budowy, renowacji, 

napraw i wymiany rurociągów i insta-

lacji podziemnych, który w liczbie 7600 

egzemplarzy został rozprowadzony nie-

odpłatnie wśród zainteresowanych osób 

i instytucji. Aby zobrazować prowadzoną 

przez PFTT działalność, poniżej podano 

krótką informację o niektórych formach 

jej aktywności w ubiegłym roku, w okre-

sie, kiedy jej przewodnictwo objął autor 

tego opracowania.

W kwietniu 2005 r. PFTT była współ-

organizatorem wraz z Politechniką 

Świętokrzyską I międzynarodowej kon-

ferencji poświęconej technikom bezwy-

kopowym, która odbyła się w Kielcach. 

Wzięło w niej udział łącznie ok. 180 osób, 

w tym liczna grupa uczestników zagra-

nicznych, wśród których byli: prezes 
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ISTT (z USA) oraz prezesi organizacji 

członkowskich m.in. z Chin, Czech, In-

dii, Niemiec, Norwegii, Słowacji, Ukrai-

ny i Wielkiej Brytanii.

Polska Fundacja Technik Bezwykopo-

wych objęła w 2005 r. patronatem hono-

rowym Międzynarodowe Targi Infratech 

w Warszawie, Konferencję Inżynieria 

Bezwykopowa Live 2005 w Krakowie 

i Konferencję Infrastruktura Podziemna 

Miast we Wrocławiu. Fundacja zorgani-

zowała na własnym stanowisku na co-

rocznie organizowanej przez ISTT Mię-

dzynarodowej Konferencji NO-DIG 2005 

w Rotterdamie prezentację najciekaw-

szych osiągnięć polskich firm bezwyko-

powych, wspierających jej działalność.

PFTT dofinansowała wydanie książ-

ki Agaty Zwierzchowskiej Technologie 

bezwykopowej budowy sieci gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, pro-

mującej stosowanie bezwykopowych 

technik budowy. Wspiera także dzia-

łalność studenckiego Koła Naukowego 

„Krecik”, które działa na Politechnice 

Świętokrzyskiej w tematyce technik 

bezwykopowych. PFTT przyznała tak-

że w 2005 r. trzy nagrody za najlepsze 

prace dyplomowe magisterskie, pro-

mujące stosowanie technik bezwyko-

powych. Z inicjatywy Fundacji ukazały 

się w ubiegłym roku liczne publikacje 

dotyczące jej działalności w kilku cza-

sopismach technicznych, w tym głów-

nie dwóch współpracujących z PFTT, tj. 

w dwumiesięczniku „Nowoczesne Bu-

downictwo Inżynieryjne” i kwartalniku 

„Inżynieria Bezwykopowa”.

W najbliższym okresie Fundacja za-

mierza jeszcze bardziej aktywnie włączyć 

się w popularyzację polskich osiągnięć 

w zakresie technik bezwykopowych za 

granicą, a zagranicznych w kraju, oraz 

aktywnie przyczyniać się do nawiązania 

przez polskie firmy szerszej współpracy 

z firmami zagranicznymi. PFTT wraz 

z Politechniką Świętokrzyską zamierza 

co dwa lata kontynuować organizację kie-

leckich konferencji bezwykopowych jako 

międzynarodowych (w latach parzystych) 

naprzemian z dotychczas organizowany-

mi (w latach nieparzystych) krajowymi 

konferencjami dotyczącymi nowoczes-

nych urządzeń i materiałów w wodocią-

gach i kanalizacji.

Fundacja zamierza także podjąć sze-

reg innych inicjatyw, których powodze-

nie będzie zależeć także w dużym stop-

niu od aktywnego wsparcia jej działań 

przez darczyńców. Fundacja zaprasza 

firmy i instytucje do wsparcia jej aktyw-

ności poprzez np. przekazywanie daro-

wizn z przeznaczeniem na jej działal-

ność statutową lub wstąpienie w szeregi 

członków wspierających jej działalność. 

Członkowie wspierający PFTT uzyskują 

certyfikat członkowski oraz są aktywnie 

promowani przez PFTT zarówno w kraju 

(np. na targach WOD-KAN w Bydgosz-

czy), jak i za granicą (na konferencjach 

lub targach zagranicznych).

Bliższe informacje o PFTT można uzy-

skać pod adresem:

Polska Fundacja Technik Bezwykopo-

wych, Al. Tysiąclecia P.P. 7/A 420, 25-314 

Kielce, tel. 041 3622145 lub 0-600-328-

459, nr konta PFTT: 75 8493 0004 0010 

0076 2328 0001.

Nowe techniki bezwykopowej odnowy 

przewodów kanalizacyjnych – firma Reno-

RurCentrum

Dwa lata po przełomie ustrojowym 

w Polsce, stwarzającym nowe możliwo-

ści prowadzenia samodzielnej działal-

ności gospodarczej, powstała w Kielcach 

z inicjatywy Stanisława Rybińskiego fir-

ma z polskim kapitałem założycielskim 

o nazwie RenoRurCentrum Sp. z o.o., 

której prezesem został wyżej wymienio-

ny. Jednym z dwóch wiceprezesów tej 

firmy był autor tego opracowania.

Już w 1991 r. firma zrealizowała pierw-

szą bezwykopową renowację przewodów 

kanalizacyjnych w Tarnowie, opisaną 

m.in. w [3,13]. Był to pionierski projekt, 

uwzględniając ówczesny stan doświad-

czeń realizacyjnych w zakresie stosowa-

nia technik bezwykopowych. Renowacja 

odbyła się w technologii tzw. krótkiego 

reliningu z zastosowaniem krótkich mo-

dułów rur sprowadzonych drogą morską 

z fabryki KWH-Pipe w Finlandii (rys. 4).

Rys. 4. Zdjęcie krótkich modułów rur PE-HD firmy 

KWH-Pipe sprowadzonych w 1991 r. z Finlandii do re-

nowacji przewodów kanalizacyjnych w Tarnowie (fot. 

ze zbiorów autora)

Nowością w tym projekcie było tak-

że wypełnianie wolnej przestrzeni 

międzyrurowej spienionym betonem 

w oparciu o spie-

niacz zakupiony 

w niemieckiej 

firmie Neopor. 

Było to ówcześ-

nie liczące się 

osiągnięcie biorąc 

pod uwagę fakt 

iż nawet obecnie 

o d n o t o w y w a n e 

są przypadki awa-

rii rur użytych do 

renowacji [14]. 

Ich przyczyną jest 

brak umiejętno-

ści przez niektóre 

firmy wykonaw-

cze poprawnego 

wypełnienia prze-

strzeni międzyru-

rowych zaprawą 

cementową w trakcie realizacji robót re-

nowacyjnych z użyciem rur PE-HD.

Podobne projekty były kontynuowa-

ne przez RenoRurCentrum rok później 

w Tarnowie oraz m.in. w Nowym Sączu 

[4, 13], gdzie technikę krótkiego relinin-

gu zastosowano do uszczelniania nie-

szczelnych przewodów kanalizacyjnych.

Uzyskiwane przez RenoRurCentrum 

doświadczenia, zdobyte przy wdrażaniu 

technik bezwykopowych, były szeroko 

popularyzowane w licznych publika-

cjach m.in. w [5, 6].

Dużym sukcesem firmy RenoRurCen-

trum, także o wymiarze wykraczającym 

poza granice kraju, było w roku 1992 

bezwykopowe powiększenie betonowych 

i żeliwnych przewodów kanalizacyjnych 

ze średnicy 200 mm na średnicę 315 mm 

w Dębicy. Do tej realizacji zastosowano 

zakupione już w Polsce w firmie Wavin 

rury PE-MD, z których następnie Re-

noRurCentrum wykonało samodzielnie 

krótkie moduły rur z zamkiem zatrzasko-

wym (rys. 5), wyposażonym w uszczelki 

wyprodukowane przez polską firmę Sto-

mil Sanok. Realizacja ta została opisana 

m.in. w [7, 8, 13].

Rys. 5. Zdjęcie głowicy powiększającej oraz krót-

kich modułów wykonanych z rur PE-MD firmy Wavin 

zastosowanych w 1992 r. do bezwykopowego powięk-

szania przewodów kanalizacyjnych ze średnicy 200 

mm na średnicę 315 (fot. ze zbiorów autora)

Po tych pierwszych wdrożeniach firma 

zrealizowała szereg innych, bardzo inte-

resujących projektów wykonywanych 

także innymi niż wyżej opisane tech-

nologiami. Po odejściu w 1998 r. autora 

opracowania z firmy RenoRurCentrum 
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Rys. 6. Zdjęcie artykułu [5] z czasopisma „Tunneling&Trenchless Construction”





zmieniła ona nazwę na Przedsiębiorstwo 

Bezwykopowej Renowacji Sieci Pod-

ziemnych BRS, które nadal prowadzi 

działalność w zakresie bezwykopowej 

odnowy sieci podziemnych.

Polskie centrum technik bezwykopo-

wych

Miasto Kielce poprzez wiele pionier-

skich inicjatyw wniosło istotny wkład 

w rozwój i upowszechnienie technik 

bezwykopowych w Polsce. W wielu kra-

jach istnieją ośrodki przyczyniające się 

w sposób wiodący w rozwój technik bez-

wykopowych. W USA takim ośrodkiem 

jest Louisiana, gdzie funkcjonuje Cen-

trum Technik Bezwykopowych. W RFN 

najbardziej istotny wkład w rozwój tech-

nik bezwykopowych wnosi Oldenburg 

z corocznie organizowaną konferencją 

i targami poświęconymi technikom bez-

wykopowym.

Biorąc pod uwagę dotychczasowy doro-

bek różnych instytucji i firm kieleckich 

zaprezentowany w niniejszym opraco-

waniu, można z pełnym przekonaniem 

stwierdzić, iż polskim odpowiednikiem 

wymienionych ośrodków są Kielce, któ-

re zasłużyły sobie na nazwę polskiego 

centrum technik bezwykopowych.

Dorobek Kielc w zakresie technik 

bezwykopowych doceniany jest także 

poza granicami kraju. Jednym z ostat-

nich przykładów z listopada 2005 r. jest 

zastąpienie przez redakcję czasopisma 

„Tunneling&Trenchless Construction” 

(ukazującego się w ponad 110 krajach 

i wysyłanego do ponad 50 tys. odbior-

ców) zaproponowanego przez nas tytu-

łu referatu Stan techniczny sieci kana-

lizacyjnych w Polsce [5] na tytuł Kielce 

Kickstarts Poland`s Sewage Upgrade 

(Kielce rozpoczynają poprawę sieci ka-

nalizacyjnych w Polsce).
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