
PFTT zorganizowała we współpracy m.in. 

z Politechniką Świętokrzyską IV Między-

narodową Konferencję Naukowo-Szkole-

niową NO-DIG Poland 2010, która odbyła 

się w Kielcach 27–29 kwietnia 2010 r. przy 

wsparciu Międzynarodowego Stowarzy-

szenia Technik Bezwykopowych (ISTT).

Zespół Politechniki Świętokrzyskiej 

pod kierunkiem prezesa zarządu PFTT 

przygotował do druku książkę Technolo-

gie bezwykopowe w inżynierii środowiska, 

przeznaczoną głównie dla projektantów, 

inwestorów i wykonawców, będącą pierw-

szym polskim podręcznikiem akade-

mickim obejmującym swoim zakresem 

całościowo problematykę technologii 

bezwykopowych. W publikacji tej przed-

stawiono także osiągnięcia PFTT oraz 

zamieszczono informację zachęcającą za-

interesowane fi rmy, instytucje oraz osoby 

do współpracy z Fundacją.

Aktualizowano stronę internetową 

PFTT przez zamieszczanie m.in. infor-

macji o bieżących inicjatywach PFTT, 

konferencjach krajowych i  zagranicz-

nych oraz korzyściach wynikających ze 

stosowania technologii bezwykopowych. 

Na stronie internetowej promowani są 

członkowie wspierający PFTT.

Udzielono wsparcia organizacyjnego 

targom HydroSilesia 2010, które odbyły 

się 3–5 listopada w Sosnowcu przez udo-

stępnienie logo PFTT, zorganizowanie 

akcji informacyjnej wśród osób i fi rm 

związanych z PFTT oraz obecność na 

specjalnej sesji poświęconej technolo-

giom bezwykopowymi wiceprezesa za-

rządu PFTT Benedykta Lipczyńskiego 

i sekretarz Rady Fundacji Agaty Zwierz-

chowskiej.

PFTT włączyła się jesienią 2010 r. w re-

alizację międzynarodowego grantu fi nan-

sowanego przez Komisję Europejską. Jego 

celem jest opracowanie nowej technologii 

bezwykopowej odnowy przewodów wo-

dociągowych i kanalizacyjnych. PFTT jest 

jednym z 11 uczestników projektu, wśród 

których znajdują się m.in. stowarzysze-

nia bezwykopowe, instytuty naukowo-

badawcze oraz fi rmy z Włoch, Wielkiej 

Brytanii, Belgii, Grecji i Holandii.

Prezes zarządu PFTT i jego asystentka 

Anna Parka wzięli udział w corocznym 

posiedzeniu zarządu ISTT w Singapurze. 

Posiedzenie to zorganizowano w trakcie 

28. międzynarodowej konferencji NO-

DIG, organizowanej przez ISTT.

Polska Fundacja Technik Bezwykopo-

wych (PFTT) zaprasza zainteresowane fi rmy, 

a także osoby indywidualne do współpracy 

oraz wparcia jej działalności przez przeka-

zanie darowizny na konto Fundacji.

Firmy, które przekażą darowiznę nie 

mniejszą niż 3000 zł na cele statutowe 

Fundacji staną się na okres roku człon-

kami wspierającymi PFTT i otrzymają 

dodatkowo certyfi kat członkostwa wraz 

z prawem posługiwania się logo Fundacji 

przez rok. Będą w sposób szczególny pro-

mowane przez Fundację w kraju i za gra-

nicą oraz będą otrzymywały informacje 

od organizacji bezwykopowych z innych 

krajów skierowane do PFTT, dotyczące 

np. różnych cyklicznych serwisów inter-

netowych z zakresu tematyki technologii 

bezwykopowych. Na odwrocie pisma za-

mieszczone jest sprawozdanie z działalności 

PFTT za 2010  r.
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 ❚ prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski, prezes zarządu PFTT

W 2010 r. Polska Fundacja Technik Bezwykopowych (PFTT), zrzeszona w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Technik Bezwykopowych 
(ISTT), realizowała zadania wynikające z jej Statutu oraz wniosków zgłaszanych na posiedzeniach Rady Fundacji.

Posiedzenie zarządu ISTT, Singapur, 7 listopada 2010 r. (w środku dotychczasowy prezes ISTT dr Dec Downey, z prawej 

dotychczasowy wiceprezes ISTT, a obecnie nowy prezes ISTT dr Samuel Ariaratnam, z lewej nowo wybrany wiceprezes 

ISTT Derek Choi)


