
Obchody zapoczątkowała msza św., 
którą odprawił 7 czerwca w kolegiacie 
św. Anny ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś. 
Następnie odbyła się gala jubileuszowa, 
połączona z  otwarciem konferencji. 
Uroczysty przemarsz absolwentów, 
pracowników, studentów oraz przyja-
ciół Wydziału miał miejsce 9 czerwca. 
Trasa prowadziła spod budynku Fundacji 
Zespołu Pieśni i Tańca AGH Krakus do 
pawilonu A-4, siedziby WWNiG, gdzie 
została odsłonięta tablica pamiątkowa 

ku czci współtwórcy i pierwszego dzie-
kana Wydziału, prof. Jana Józefa Cząstki, 
a następnie do gmachu głównego AGH, 
w którym odbyło się spotkanie absol-
wentów. Zwieńczeniem głównych ob-
chodów 9 czerwca wieczorem był bal 
jubileuszowy w Kopalni Soli „Wieliczka”.

Jubileusz odbywał się pod hono-
rowym patronatem prezydenta RP 
dr. Andrzeja Dudy. Powołany został 
również Komitet Honorowy, któremu 
przewodniczył rektor AGH prof. Tade-
usz Słomka. W skład komitetu Honoro-
wego weszli: wicepremier, minister nauki 
i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, 
minister energii Krzysztof Tchórzewski, 
prezydent Krakowa prof. Jacek Maj-
chrowski, wojewoda małopolski Józef 
Pilch, marszałek województwa małopol-
skiego Jacek Krupa, starosta krakowski 
Józef Krzyworzeka.  

XXVIII Konferencja i Wystawa Drilling-
-Oil-Gas AGH 2017 zgromadziła prawie 

250 uczestników, przedstawicieli jed-
nostek naukowych i przemysłu z kraju 
i zagranicy.

Otwarcia i powitania uczestników kon-
ferencji dokonał prof. Rafał Wiśniowski, 
po czym przekazał prowadzenie sesji 
prof. Andrzejowi Wojtanowiczowi (Lo-
uisiana State University) oraz dr hab. inż. 
Barbarze Uliasz-Misiak (AGH).

W sesji głównej wygłoszono siedem 
referatów, strategię działania i plany 
rozwoju branży paliwowej przedstawił 
wiceprezes PGNiG SA Radosław Barto-
sik, a działalność Lotos Petrobaltic SA – 
dyrektor Sławomir Sochacki. Informa-
cje dotyczące działalności fi rm gazow-
niczych przekazali: dyrektor Krystian 
Liszka, który reprezentował Gaz-System 
SA, oraz dyrektor Tomasz Blacharski 
z Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Zapraszamy do obejrzenia relacji fi lmo-
wych z obchodów jubileuszu. 

Jubileusz 50-lecia 
Główne obchody jubileuszu 
50-lecia Wydziału Wiertnictwa, 
Nafty i  Gazu Akademii Górni-
czo-Hutniczej im. Stanisława 
Staszica w Krakowie odbyły się 
7–9 czerwca 2017 r. i  zostały 
połączone z XXVIII Konferencją 
Naukowo-Techniczną i Wystawą 
Drilling-Oil-Gas AGH 2017. 
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 § awarie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, przyczyny i konsekwencje,
 § stan techniczny sieci podziemnych (oceny i zarządzanie),
 § eksploatacja przewodów infrastruktury podziemnej,
 § monitoring sieci, badania diagnostyczne,
 § bezwykopowa budowa sieci podziemnych: HDD, mikrotunelowanie, przeciski 

i inne (przykłady realizacyjne),
 § bezwykopowa odnowa sieci podziemnych: naprawy, uszczelnienia, renowacje, 

rekonstrukcje, wymiany (przykłady realizacyjne),
 § rury stosowane w technologiach bezwykopowych,
 § materiały stosowane do napraw i renowacji przewodów oraz budowli infra-

struktury podziemnej,
 § urządzenia stosowane w technologiach bezwykopowych,
 § urządzenia do czyszczenia i diagnostyki sieci podziemnych,
 § zagadnienia związane z planowaniem i projektowaniem bezwykopowej budo-

wy i odnowy sieci podziemnych,
 § przepusty drogowe,
 § tunele wielkogabarytowe, m.in. przejścia podziemne dla pieszych, drogowe 

i kolejowe tunele komunikacyjne, metro,
 § geotechniczne aspekty związane z projektowaniem i wykonywaniem budowli 

podziemnych.

Firmy mogą zgłaszać udział w konkursie w 
I. Bezwykopowa budowa w latach 2016–2017
II. Bezwykopowa odnowa (naprawa, renowacja, rekonstrukcja, wymiana) 

w latach 2016–2017
III. Innowacyjne rozwiązanie w zakresie urządzeń, produktów lub technolo-

gii stosowanych w bezwykopowej budowie lub odnowie oraz diagnosty-
ce sieci podziemnych za lata 2016–2017.

KONFERENCJA
NO-DIG POLAND
Serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Międzynarodowej Konferencji Technologie Bezwy-
kopowe NO-DIG POLAND, która odbędzie się w dniach 18–19 kwietnia 2018 r. w Kielcach.
Konferencja organizowana jest od 2005 r. i odbywa się w cyklu dwuletnim, a w każdej 
z jej poprzednich edycji brało udział liczne grono uczestników krajowych i zagranicznych 
(także spoza Europy), w tym przedstawicieli środowiska naukowego, przedsiębiorstw wo-
dociągowo-kanalizacyjnych, firm projektowych i wykonawczych oraz producentów mate-
riałów i urządzeń stosowanych w technologiach bezwykopowych.

NAGRODY
EXPERT
W trakcie konferencji zostaną wręczone nagrody 
EXPERT 2018 firmom z branży technologii bezwy-
kopowych za innowacyjność ich produktów i techno-
logii z zakresu budowy i odnowy sieci podziemnych. 
W ten sposób nagradzane są zrealizowane innowa-
cyjne projekty i produkty wprowadzone na rynek 
w branży bezwykopowej. Zapraszamy wszystkie firmy 
i instytucje do wzięcia udziału w konkursie.

Tematyka planowanej konferencji obejmuje zagadnienia ściśle związane 
z wykorzystaniem technologii bezwykopowych w projektowaniu, budowie 
i odnowie przewodów infrastruktury podziemnej w branży wodociągowo-
-kanalizacyjnej, gazowej, drogowej oraz kolejowej, a także w bezwykopowej 
budowie tuneli infrastrukturalnych.
Konferencja jest doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń między 
pracownikami administracji publicznej, przedstawicielami świata nauki a fa-
chowcami, którzy pracują w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym.

O TYM BĘDZIEMY 
ROZMAWIAĆTEMATYKA
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 § monitoring sieci, badania diagnostyczne,
 § bezwykopowa budowa sieci podziemnych: HDD, mikrotunelowanie, przeciski 

i inne (przykłady realizacyjne),
 § bezwykopowa odnowa sieci podziemnych: naprawy, uszczelnienia, renowacje, 

rekonstrukcje, wymiany (przykłady realizacyjne),
 § rury stosowane w technologiach bezwykopowych,
 § materiały stosowane do napraw i renowacji przewodów oraz budowli infra-

struktury podziemnej,
 § urządzenia stosowane w technologiach bezwykopowych,
 § urządzenia do czyszczenia i diagnostyki sieci podziemnych,
 § zagadnienia związane z planowaniem i projektowaniem bezwykopowej budo-

wy i odnowy sieci podziemnych,
 § przepusty drogowe,
 § tunele wielkogabarytowe, m.in. przejścia podziemne dla pieszych, drogowe 

i kolejowe tunele komunikacyjne, metro,
 § geotechniczne aspekty związane z projektowaniem i wykonywaniem budowli 

podziemnych.
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I. Bezwykopowa budowa w latach 2016–2017
II. Bezwykopowa odnowa (naprawa, renowacja, rekonstrukcja, wymiana) 
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 § awarie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, przyczyny i konsekwencje,
 § stan techniczny sieci podziemnych (oceny i zarządzanie),
 § eksploatacja przewodów infrastruktury podziemnej,
 § monitoring sieci, badania diagnostyczne,
 § bezwykopowa budowa sieci podziemnych: HDD, mikrotunelowanie, przeciski 

i inne (przykłady realizacyjne),
 § bezwykopowa odnowa sieci podziemnych: naprawy, uszczelnienia, renowacje, 

rekonstrukcje, wymiany (przykłady realizacyjne),
 § rury stosowane w technologiach bezwykopowych,
 § materiały stosowane do napraw i renowacji przewodów oraz budowli infra-

struktury podziemnej,
 § urządzenia stosowane w technologiach bezwykopowych,
 § urządzenia do czyszczenia i diagnostyki sieci podziemnych,
 § zagadnienia związane z planowaniem i projektowaniem bezwykopowej budo-

wy i odnowy sieci podziemnych,
 § przepusty drogowe,
 § tunele wielkogabarytowe, m.in. przejścia podziemne dla pieszych, drogowe 

i kolejowe tunele komunikacyjne, metro,
 § geotechniczne aspekty związane z projektowaniem i wykonywaniem budowli 

podziemnych.

Firmy mogą zgłaszać udział w konkursie w następujących kategoriach:
I. Bezwykopowa budowa w latach 2016–2017
II. Bezwykopowa odnowa (naprawa, renowacja, rekonstrukcja, wymiana) 

w latach 2016–2017
III. Innowacyjne rozwiązanie w zakresie urządzeń, produktów lub technolo-

gii stosowanych w bezwykopowej budowie lub odnowie oraz diagnosty-
ce sieci podziemnych za lata 2016–2017.
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Konferencja organizowana jest od 2005 r. i odbywa się w cyklu dwuletnim, a w każdej 
z jej poprzednich edycji brało udział liczne grono uczestników krajowych i zagranicznych 
(także spoza Europy), w tym przedstawicieli środowiska naukowego, przedsiębiorstw wo-
dociągowo-kanalizacyjnych, fi rm projektowych i wykonawczych oraz producentów mate-
riałów i urządzeń stosowanych w technologiach bezwykopowych.

NAGRODY
EXPERT
W trakcie konferencji zostaną wręczone nagrody 
EXPERT 2018 fi rmom z branży technologii bezwy-
kopowych za innowacyjność ich produktów i techno-
logii z zakresu budowy i odnowy sieci podziemnych. 
W ten sposób nagradzane są zrealizowane innowa-
cyjne projekty i produkty wprowadzone na rynek 
w branży bezwykopowej. Zapraszamy wszystkie fi rmy 
i instytucje do wzięcia udziału w konkursie.

Tematyka planowanej konferencji obejmuje zagadnienia ściśle związane 
z wykorzystaniem technologii bezwykopowych w projektowaniu, budowie 
i odnowie przewodów infrastruktury podziemnej w branży wodociągowo-
-kanalizacyjnej, gazowej, drogowej oraz kolejowej, a także w bezwykopowej 
budowie tuneli infrastrukturalnych.
Konferencja jest doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń między 
pracownikami administracji publicznej, przedstawicielami świata nauki a fa-
chowcami, którzy pracują w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym.

O TYM BĘDZIEMY 
ROZMAWIAĆTEMATYKA

W trakcie konferencji zostaną wręczone nagrody 

w branży bezwykopowej. Zapraszamy wszystkie fi rmy 


