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 Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer Magazynu Firmowego 
Zakładu Instalacji Sanitarnych i Robót Ogólnobudowlanych Zbi-

gniew Szydlik. Głównym celem działalności naszej Firmy jest budowa, mo-
dernizacja, naprawa sieci gazowych i wodociągowych. Oferujemy również 
usługi projektowe w zakresie wyżej wymienionych prac. Wychodząc naprze-
ciw stale rosnącym wymaganiom na rynku gazowniczym od kilku lat świad-
czymy również usługi z zastosowaniem nowatorskiej metody bez wykopo-
wej która umożliwia na wykonywanie przewiertów sterowanych wysokiej 
klasy Wiertnicą Horyzontalną firmy Ditch Witch.
 Dodatkowo bardzo ważne jest dla nas utrzymanie niezmiennie wyso-
kiej jakości świadczonych usług. Dbanie o dobre relacje z wieloma firmami 
umożliwia rzetelne wywiązywanie się z aktualnych i przyszłych zobowiązań.

 W związku z nadchodzącymi świętami Wielkanocnymi życzymy 
Państwu radości, ciepła i niepowtarzalnej rodzinnej atmosfery.

Dawid Szydlik

Słowo wstępu
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Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Ogólnobudowlanych Zbigniew Szydlik powstał we wrześniu 1995r w Dąbrowie Górniczej. Od po-
czątku istnienia firma zajmuje się wykonywaniem sieci i instalacji gazowych i wodociągowych. Oprócz prac budowlanych zajmuje-

my się również projektowaniem. Swoją działalność poszerzyliśmy dodatkowo o wykonywanie przewiertów sterowanych. W roku 2010 Firma 
uzyskała Certyfikat Wdrożenia Systemu Za-
rządzania Jakością zgodny z normą PN-EN 
ISO 9001:2009 w zakresie projektowania, 
budowy sieci instalacji gazowych, grzew-
czych, wodociągowych oraz kanalizacyj-
nych nadany przed UDT-CERT. Rok później 
ZISIRO uzyskał Certyfikat Systemu Jakości 
w Spawalnictwie zgodnie z normą PN-EN 
ISO 3834-2:2007 czym potwierdził stosowa-
ną technologię łączenia rur stalowych.

Chcąc sprostać rosnącym wymaga-
niom jakościowym i technologicz-

nym rynku gazowniczego w wykonywanych 
przez nas inwestycjach stosujemy materiały 
oferowane przez producentów o ugrunto-
wanej pozycji na rynku. Nieustannie podle-
gamy procesowi samodoskonalenia poprzez 
ciągłe podnoszenie kwalifikacji zatrudnio-
nych Pracowników oraz terminową realizację 
powierzonych zadań. Zapewnienie zadowo-
lenia klienta w precyzyjnym określeniu jego 
wymagań. 

O FIRMIE
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Ścisła współpraca z renomowanymi firmami na rynku gazowniczym pomaga w dążeniu do 
profesjonalizmu w każdym wspólnie zrealizowanym zadaniu.WSPÓŁPRACA
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Dąbrowa Górnicza położona jest we 
wschodniej części Wyżyny Śląskiej 

nad Czarną i Białą Przemszą. W woje-
wództwie śląskim Dąbrowa Górnicza jest 
największym powierzchniowo miastem. 
Nazwa prawdopodobnie wywodzi się ze 
środowiska przyrodniczego jak również 
istniejącej przed wiekami działalności 
gospodarczej. Według pierwotnego tłu-
maczenia pierwszy człon miasta „dąbro-
wa” oznacza las. Drugi człon „górnicza” 
odnosi się do dziedziny pracy jaką wcze-
śniej zajmowali się osiedleni ludzie. Pra-
wa miejskie Dąbrowa Górnicza uzyskała 
w roku 1916 i w tym samym czasie po-
wstał pierwszy herb, który dziś składa się 
z trzech pól: 1. pole wizerunek orła w ko-
ronie, 2. pole trzy żołędzie 3. pole młot.
Wśród zabytków możemy wyróżnić:
• Dom Freja- dawny budynek mieszkal-

ny w Okradzionowie
• Zajazd Hubertus- budynek na styl za-

kopiański z początku XXw.
• Muzeum Sztygarka wzniesiony w la-

tach 1837-1842
• kościół p.w. Narodzenia NMP i św. 

Antoniego na Wzgórzu Gołonoskim 
z 1678r.

• sztolnia – kopalnia ćwiczebna z 1927r 
przy Muzeum Sztygarka

• Pałac Kultury Zagłębia 1951-1958 r.
Dąbrowa Górnicza posiada trzy parki: 
Hallera, Zielona, Podlesie o łącznej po-
wierzchni 180 ha. Jednak największym 
atutem miasta są cztery jeziora o nazwie 
Pogoria. Pogoria I, powstała w 1943 r jej 
powierzchnia zajmuje 75 ha . Jest otoczo-
na lasami oraz różnymi ośrodkami wypo-
czynkowymi, pensjonatami i hotelami. 
Do niedawna było to główne miejsce 
letniego urlopu mieszkańców Zagłębia 
Dąbrowskiego i Górnego Śląska. Pogoria 
I była dawniej szkołą dla żeglarzy i kajaka-
rzy. Trenował tutaj na swoich ślizgaczach 

wielokrotny mistrz świata –  Waldemar 
Marszałek. Na Pogorii I wciąż jeszcze kon-
centruje się główne życie żeglarskie re-
gionu. Działają tu 4 kluby żeglarskie: KSW 
Hutnik, KSW Fregata, PTTK TKŻ Trampi KW 
LOK Zefir. Pogoria II, zajmuje powierzch-
nię. ok. 25 ha,. Jezioro jest otoczone wyjąt-
kowo bujną roślinnością, ale jest i płytkie 
– maksymalne głębokości nie przekracza-
ją 2,5 m. Przy wschodnim brzegu można 
spotkać tu łęg wierzbowy z dominującą 
wierzbą kruchą, bliźniaczo podobny do 
naturalnych lasów zalewowych dolin 
rzecznych. We wschodniej części akwe-
nu znajduje się niewielka wyspa. Od 
2002 roku jezioro wraz z otoczeniem 
stanowi użytek ekologiczny „Pogoria II 
zajmuje powierzchnię 40 ha. Na zbiorniku 
od lat obowiązuje zakaz kąpieli i pływa-
nia środkami pływającymi. Dużym zain-
teresowaniem cieszy się tutaj wędkowr-
stwo. Pogoria III, zajmuje powierzchnię 

DĄBROWA GÓRNICZA
...miasta „dąbrowa” oznacza las ...„górnicza” odnosi się do dziedziny pracy...
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szczególnie w okolicy zachodniego brze-
gu znajdują sie rozległe płycizny. Akwen 
ma spełniać rolę przeciwpowodziową 
i przechwytywać ewentualną falę wez-
braniową Czarnej Przemszy.
Warto wspomnieć, że w Dąbrowie Górni-
czej stawia się cały czas na rozwój i ciągłą 

modernizację. Miasto posiada za sobą już 
sporo inwestycji które znajdują wielkie za-
dowolenie wśród mieszkańców. Wszelkie 
podziękowania za tak widoczne zmiany, 
które dostrzegamy i które zapewne będą 
nadal stopniowo pojawiać się w mieście 
należą się Panu Prezydentowi Z. Podraza.

205 ha jeszcze do niedawna największy 
z zalanych zbiorników.. Stanowi rezer-
wowe ujęcie wody dla Huty Katowice. 
Pogoria III stanowi oazę windsurfingow-
ców całego regionu, od lat służy również 
żeglarzom. Jezioro posiada czystą wodę, 
filtrowaną przez liczne małże – racicznice 
zmienne. Przejrzystości wód sprzyja też 
fakt położenia wśród przepuszczalnych 
piasków polodowcowych oraz braku po-
ważniejszych źródeł zanieczyszczeń. Jest 
ważnym miejscem na nurkowej mapie 
Polski. Największe głębokości na zbiorni-
ku dochodzą do 18 m. Na jeziorze dzia-
ła Jacht Klub Pogoria 3. W lecie odbywają 
się liczne regaty – największe to InterPu-
char Zagłębia w klasach młodzieżowych 
(m.in. Optimist, Laser Radial ).Na terenie 
jeziora znajduje się niedawno zbudowa-
ne molo wypożyczalnia sprzętu wodne-
go, rozległa plaża miejska z boiskiem do 
siatkówki plażowej, strzeżone kąpielisko, 
a także liczne punkty gastronomiczne. Je-
zioro otoczone jest ścieżkami rowerowymi. 
Pogoria IV, pow ok. 560 ha, dł. ok. 8 km, 
szer. ok. 3 km, pojemność ok. 52 mln. m³, 
oficjalnie nazywana Zbiornikiem Kuźnica 
Warężyńska. Pogoria IV to najmłodszy 
i największy akwen Pojezierza Dąbrow-
skiego . Jezioro zajmuje najniższą część 
wyrobiska popiaskowego, w najszerszym 
miejscu jego szerokość dochodzi do 3000 
metrów. Znajdują się tu liczne wysepki, 
z których największa o powierzchni kilku 
hektarów jest oddzielona od zachodnie-
go brzegu jedynie wąskim kanałem. Pół-
nocna część jeziora to przepastne głębie, 
dochodzące do 23 metrów. Natomiast 
część południowa jest znacznie płytsza, 
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Firma LONG spółka jawna została założona w 1990 r.Kapitał firmy jest w 100 % polski
Firma posiada dwa oddziały : w Dąbrowie Górniczej przy ul. Budowlanych 2
oraz w Sosnowcu przy ul. Borowej 11. Firma prowadzi hurtową i detaliczną sprzedaż 
materiałów instalacyjnych i budowlanych oraz świadczy usługi w zakresie montażu 
wewnętrznych instalacji ciepłowniczych , wodnych i kanalizacyjnych. Sprzedajemy 
materiały do instalacji sieci domowej we wszystkich stosowanych technologiach , 
kotłów gazowych i na paliwa stałe , grzejników oraz elementów techniki sanitarnej. 
W zakresie sprzedaży mamy również elementy instalacji przemysłowych takie jak rury, 
kolana , kołnierze , zawory , zasuwy itp.
Prowadzimy również sprzedaż materiałów do zewnętrznych sieci wodociągowych , ka-
nalizacyjnych i gazowych. Można u nas również nabyć materiały budowlane takie jak 
materiały wiążące, papa ,
wełna mineralna , chemia budowlana i wiele innych. Staramy się naszym klientom ofe-
rować towary dobrej jakości w przystępnych cenach. Przez ćwierć wieku działalności 
nasza firma wypracowała sobie kontakty z czołowymi producentami sprzedawanych 
towarów. Obsługujemy zarówno duże jak i mniejsze firmy wykonawcze oraz klientów 
indywidualnych. Oferujemy dla stałych sprawdzonych klientów dogodne warunki 
płatności za sprzedawane towary. Nasi doświadczeni sprzedawcy służą doradztwem 
technicznym oraz pomocą przy doborze towarów. Nasza firma jest członkiem grupy 
zakupowej Polskie Hurtownie Instalacyjne.

Hurtownia 
LONG spółka jawna
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Budowlanych 2
tel. 32-260-17-13 , 260-17-53
e.mail : long@long.com.pl
www. long.com.pl
NIP : 629-00-06-906
KRS : 0000022895
Oddział Sosnowiec
41-200 Sosnowiec
Ul. Borowa 11

Hurtownia 
LONG spółka jawna
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Firma Irex-gaz powstała w 1991 roku. Począt-
kowo pod nazwą GAZBUD s. c. zajmowała się 
sprzedażą i montażem punktów redukcyjno-
-pomiarowych. W 1994 roku zmieniła nazwę 
na Irex-Gaz s.c. i rozpoczęła produkcję stacji 
gazowych. W 2001 roku została przekształcona 
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 
i przeniosła się do nowo wybudowanej siedzi-
by w Chorzowie na ulicę Kochłowicką 10, gdzie 
funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
Główną gałęzią działalności firmy jest pro-
dukcja stacji gazowych I i II stopnia redukcji, 
zespołów i punktów gazowych. Firma zajmuje 
się także budową instalacji, przyłączy i sieci ga-
zowych oraz kotłowni gazowych.
Ponadto firma posiada w swojej ofercie:
• całoroczną obsługę stacji gazu oraz kotłow-

ni obejmującą serwis 24 h/dobę,
• przeglądy i konserwację stacji, zespołów 

oraz punktów gazowych,
• przeglądy oraz montaż systemów bezpie-

czeństwa gazowego,
• kontrole szczelności instalacji gazowych,
• serwis urządzeń gazowych i stacji,
• usługi projektowe oraz doradztwo tech-

niczne,

• kompleksową realizację robót gazowych, 
w tym przygotowanie odkupu do gazowni.
 Firma Irex- gaz sp. z o. o. zajmuje się rów-

nież sprzedażą armatury i urządzeń gazowych 
m.in.:
• gazomierzy i przepływomierzy,
• filtrów gazowych,
• zaworów kulowych,
• reduktorów,
• zaworów upustowych,
• przeliczników i rejestratorów,
• manometrów różnicowych i tarczowych,
• kołnierzy stalowych oraz kształtek,
• systemów detekcji gazu.
Od 2015 r. firma prowadzi także sprzedaż wła-
snych wyrobów, które produkuje w nowo wy-
budowanej hali przy ul Leśnej 28 w Chorzowie 
takich jak:
• obudowy kontenerowe
• obudowy blaszane malowane proszkowo 

oraz z blachy nierdzewnej
• filtry gazu
• szafki telemetrii,

 Irex-gaz sp. z o. o. świadczy usługi na te-
renie całego kraju. Dotychczas przez firmę 
zrealizowane było około 1100 stacji i punktów 

gazowych. Wśród najważniejszych wymienić 
można wykonanie:
• stacji redukcyjno-pomiarowej I-go i II-go st. 

Q=30.000 Nm3/h w Sosnowcu na ul. Miko-
łajczyka,

• stacji redukcyjno-pomiarowej gazu I-go 
i II-go st. Q=15.000 Nm3/h dla Huty Cynku 
w Miasteczku Śląskim

• stacji redukcyjnej I-go st. Q=6.300 Nm3/h 
dla Elektrociepłowni w Rzeszowie,

• stacji redukcyjno-pomiarowej Q=6.000 
Nm3/h w Gierałtowicach na ul. Bojkowskiej

• stacji redukcyjnej I-go st. Q=6.000 Nm3/h 
w Dąbrowie Górniczej Tworzeń,

• stacji redukcyjno-pomiarowej gazu II-go st. 
Q=3.000 Nm3/h w Żorach przy ul. Średni-
cowej.

• stacji pomiarowej Q=2.500 Nm3/h dla za-
kładu produkcyjnego Danone zlokalizowa-
nego w Bieruniu,

• stacji redukcyjnej gazu II-go st. Q=1.400 
Nm3/h dla zakładu produkcyjnego Mokate 
w Żorach.

IREX-GAZ SP. Z O.O.

41-506 Chorzów,
ul. Kochłowicka 10

tel.\32\ 345 71 76 - 78
fax \32\ 345 71 79

e-mail: irex@irexgaz.pl
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1. Jakie były początki zespołu Under-
ground?

A.B.: POCZĄTKI ZESPOŁU SIĘGAJĄ KOŃCA 
LAT 90tych UBIEGŁEGO STULECIA! (śmiech) 
POŁĄCZYŁA NAS „PĘKNIĘTA BLACHA” Dzi-
siejsi członkowie Underground grali w tym 
czasie w 2 różnych zespołach. Oba zespo-
ły dzieliły pomieszczenie prób oraz per-
kusję. Kiedyś bębniarz z mojego zespołu 
został posądzony o uszkodzenie jednego 
z talerzy perkusyjnych -chcieli nas nacią-
gnąć (śmiech). Wynikła z tego kłótnia po 
której nie mieliśmy gdzie grać prób. W nie-
miłej atmosferze rozstaliśmy się z kolegami 
z tego drugiego zespołu. Minęło kilka mie-

sięcy a do drzwi mojego domu zapukał Olek 
(ten sam gość, który wtedy nas wykiwał 
z kanciapą) (śmiech). Mówił o swoim no-
wym projekcie muzycznym i zaproponował 
żebym w nim uczestniczył jako wokalista. 
Z chęcią zgodziłem się.

2. Skąd wzięła się nazwa zespołu? 
Czy w jakiś sposób oddaje klimat 
Waszej muzyki?

A.B.: W pewnym sensie nazwa jest dzie-
łem przypadku. Uznałem, że „Undeground” 
to fajna i chwytliwa nazwa dla rock-bandu 
-myliłem się! (śmiech) -jak wpiszesz do inter-
netu tę frazę to zostaniesz zasypany setkami 

wyników wyszukiwania a nas nie znajdziesz. 
Jednak krótko po tym zorientowałem się, 
że ta nazwa jednak do nas pasuje. Stanowi 
pewną spójność z miejscem, z którego po-
chodzimy i jego klimatem. Underground to 
podziemie, to kopalnie, w których pracowali 
wszyscy nasi przodkowie a nawet my sami, 
to stan umysłu w którym zawiera się nasza 
muzyka oraz również miejsce, gdzie obec-
nie znajduje się muzyka rockowa na polskim 
rynku muzycznym.

3. Czy zespół sam tworzy teksty 
i muzykę?

A.B.: Z początkiem naszej działalności grali-

Wywiad z zespołem 
U N D E R G R O U N D
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śmy tzw covery -utwory popularnych wyko-
nawców rockowych. Mieliśmy jednak więk-
sze ambicje i potencjał, któremu chcieliśmy 
dać ujście. Po kilku miesiącach do naszej 
set-listy koncertowej sukcesywnie dodawa-
liśmy kolejne utwory, które były już w pełni 
własnymi kompozycjami. Dziś wykonujemy 
utwory skomponowane przez Olka z więk-
szością moich tekstów.

4. Od razu nasuwa się następne py-
tanie: czy są jakieś wzorce muzycz-
ne, na jakich bazujecie? Skąd czer-
piecie inspiracje?

A.B.: Wykonując utwory innych wykonaw-
ców, jak wspominałem o naszych począt-
kach, były swoistym ujściem naszych fa-
scynacji muzycznych -graliśmy to co sami 
lubiliśmy, co nas kręciło. Zespoły te, ich 
muzyka, filozofia i interpretacja stały się 
tym samym inspiracją do naszych poczynań 
w studio i na scenie. Dość długo byliśmy 
kojarzeni z nurtem muzycznym nazwanym 
przez dziennikarzy muzycznych „grun-
ge”  (fonet. grandż -to możesz usunąć)  i ze-
społami takimi jak Pearl Jam, Soundgarden 
czy Nirvana, ale mamy to już jakiś czas za 
sobą. Cechuje nas nasz własny styl w nurcie 
rockowym.

5. Który koncert czy też wydarzenie 
muzyczne uważacie za największe 
osiągniecie zespołu?

A.B.: Przede wszystkim koncerty, na których 
dostajemy energię od publiczności, dają 
nam najwięcej satysfakcji, radości i spełnie-
nia. Nadaje to sens naszej działalności. War-
to jednak wspomnieć o kilku wydarzeniach, 
które były również sympatyczne jak: występ 
przed 300 tys publicznością na Przystanku 
Woodstock, występy w programie telewi-
zyjnym Kuby Wojewódzkiego, Maćka Rocka, 
czy kilkakrotnie w TVP. Zagraliśmy również 
w legendarnym studio im. Agnieszki Osiec-
kiej w Radiowej Trójce oraz udział w mu-
zycznym show „Must Be The Music”.
Jednak największym osiągnięciem dla nas 
jest to, że w ogóle z sobą wytrzymujemy 
przez tych kilkanaście lat! (smiech).

6. Czy występ w półfinale programu 
„Must be the music” był jakimś prze-
łomem, punktem zwrotnym dla Wa-
szego zespołu?

A.B.: Od początku traktowałem udział 
w tym TV Show jako zło konieczne. Osobi-
ście nie lubię takich programów. Nie trawię 
ocen i zachowań jury „pod publiczkę”, nawet 
czasem udawanych kłótni. Wielu artystów 
nie przechodzi do kolejnego etapu kon-
kursu, bo nie pasują do profilu danej edycji 
-szkoda. Podsumowując jednak nie żałuję. 

Mimo wszystko była to fajna przygoda, po-
znaliśmy ciekawych ludzi i trochę się powy-
głupialiśmy. Wielkiego przełomu dla nas nie 
było, ale na pewno staliśmy się bardziej roz-
poznawalni, zagraliśmy więcej koncertów, 
udzieliliśmy więcej wywiadów, sprzedaliśmy 
więcej płyt i under-gadżetów . Przewrotnie 
do moich odczuć udział w MBTM pomógł 
nam w lepszym, trafniejszym do-samookre-
śleniu stylistycznym.

7. Czy udział w imprezie, którą spon-
sorował Pan Zbigniew Szydlik to 
jednorazowe wydarzenie, czy też 
częściej bierzecie udział w tego typu 
wydarzeniach?

A.B.: Udział w prezentacjach drużyn spor-
towych nie jest dla nas czymś nowym, na-
tomiast bez wątpienia wystąpienie na tej 
samej scenie z drużyną siatkarek MKS Dą-
browa Górnicza pozostawiło w naszej pa-
mięci niezapomniane estetyczne doznania 
(śmiech). Sama zaś impreza, organizacja 
oraz rozmach zrobiły na mnie bardzo po-
zytywne wrażenie. Było nam bardzo miło 
uczestniczyć w tej imprezie.w

8 Praca z zespołem, wyjazdy, kon-
certy oraz życie rodzinne – jak Wam 
udaje się to wszystko zorganizować?

A.B.: Cóż, łatwo nie jest, ale nasze żony, 
partnerki przywykły do takiego życia. Takimi 
nas poznały więc wiedziały chyba co biorą 
(śmiech). Doceniają to, że realizujemy własną 

pasję. Zawsze nam kibicują i nie raz są pierw-
szymi recenzentami naszych pomysłów.

9. „Underground” to zespół o ugrun-
towanej pozycji na rynku muzycz-
nym, któremu nieobce są meandry 
świata show biznesu, promocji i re-
klamy; Jakiej rady mógłbyś udzie-
lić początkującym zespołom, które 
dopiero zaczynają swoją przygodę 
w muzyczno – estradowym świecie?

A.B.: Oczywiście nie ma jednej recepty na 
sukces, bo tak zwany „sukces” jest pojęciem 
względnym i wielowątkowym. Dla jednych 
sukcesem będzie otrzymać platynową płytę, 
dla innych zagranie rocznie 300 koncertów, 
innych interesuje wyłącznie zysk finanso-
wy a dla innych najważniejsze są  inne miłe 
aspekty grania w kapeli (śmiech). Ja mam 
w zasadzie jedną radę: tworzyć i wykony-
wać taką muzykę, która powoduje ciarki na 
plecach jak grasz z kumplami w kanciapie 
a nagrań z tego spotkania odsłuchujesz już 
samochodzie wracając z próby do domu. 
Potem za godzinę dzwonisz do kumpla 
z kapeli i gadacie przez 3 godziny o solówce 
i refrenie oraz o przyszłości zespołu. To jest 
to co zwie się pasją. Nie rezygnować z wła-
snych fascynacji na rzecz trendów, mód 
i tego co mainstream’owe i jest popularne 
w radio czy tv. Bycie muzycznie szczerym 
i autentycznym -to się zawsze obroni i za-
wsze jest doceniane przez publiczność.

Wywiad przeprowadził S.M.

Firma
GAS-ENGINEERING

Jerzy Heider

działa w branży: działalność w zakresie inżynierii 
i związane z nią doradztwo techniczne. Projektujemy 

instalacje gazowe, sieci gazowe wodociągowe,
kanalizacyjne, C.O., kotłownie itp.

Adres firmy: 
Ul. Generała Hallera 20

41-709 Ruda Śląska
Telefon: 695-730-012

e-mail: jerzy.heider@wp.pl
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Barbara Nowacka
(Polityk,Kanclerz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych)

„Jakie szanse, zagrożenia stoją przed Polskimi Przedsiębiorcami w nowej rzeczywistości politycznej z nowym rządem PIS-u”
B.N.: Dziś Przedsiębiorcy zastanawiają się na ile inwestycje i handel międzynarodowy nie są zagrożone ponieważ niestabilna sytuacja politycz-
na nie sprzyja dalszym inwestycjom. Wiadomo już, że część tego kapitału zagranicznego ma wahania. Co prawda rok 2016 jest absolutnie nie 
zagrożony ponieważ plany biznesowe były zrobione. Kolejną obawą która powstała w związku ze zmianą władzy i nowym prawem dotyczącym 
inwigilacji w Internecie jest bezpieczeństwo informacji handlowych bo przepisy które zostały wprowadzone nie dają nam żadnej gwarancji, że 
dane nasze dotyczące kontrahentów, umów itp. Nie będą inwigilowa-
ne wręcz przeciwnie Prawo pozwala inwigilować właściwie każdego 
dając bardzo wysokie uprawnienia władzy także do inwigilacji można 
praktycznie wyznaczyć prawie każdego. Możemy założyć sytuację, 
że to konkurent Przedsiębiorcy lub współpracujący z Przedsiębiorcą 
z różnych powodów zostanie uprawniony do monitorowania jego 
korespondencji. Oczywiście to jest przykład bardzo przerysowany ale 
zagrożenie tej tajemnicy handlowej dziś przy ustawie inwigilacji ist-
nieje. Kolejna rzecz, która w życiu codziennym utrudnia na początek  
pracę Przedsiębiorcy to jest niestabilność w Urzędach, brak ciągłości 
informacji, brak ciągłości kadrowej również wiedzy oraz ta gwałtow-
na wymiana kadr którą proponuje Prawo i Sprawiedliwość powodu-
je, że bardzo często spotykamy się z niekompetencją Urzędników 
ich brakiem wiedzy i doświadczenia. Konsekwencją tego jest to, że 
dłużej stoimy w kolejkach do okienka interesantów, dłużej jesteśmy 
obsługiwani a co za tym idzie wydłuża to nasze codzienny procesy 
funkcjonowania i działania. 

„Rozumiem że i firmy takie jak firma ZISiRO pana Zbignie-
wa Szydlika mogą czuć się zagrożone poprzez nadmierną 
inwigilację , nadmuchaną biurokrację . Będą miały problem 
z utrzymaniem się na rynku?”

B.N.: Jest program Kornela Morawieckiego dość interesujący i jeśli 
rzeczywiście udałoby się zgromadzić fundusze co oczywiście stoi pod 
wielkim znakiem zapytania to byłoby to też wsparcie dla Przedsię-
biorców. Z drugiej strony ustawy dotyczące Prawa Handlowego ude-
rzają w małych i średnich Przedsiębiorców bo korporacje i Przedsię-
biorstwa zagraniczne, wielkie sklepy poradzą sobie natomiast małe 
sklepy, ”bardzo często funkcjonujące firmy rodzinne” będą padały. 
Nałożenie dodatkowych opłat czy wzrost podatków będą powodo-
wały kolejne problemy. A co do przytoczonej tu  Firmy Pana Szydlika, 
która istnieje już ponad 20 lat stawiając na ciągły rozwój w inwesto-
wanie park maszynowego, instalowanie sieci gazowych cały czas 
napotyka problemy i trudności, które wynikają z wielu rzeczy. Rząd 
obiecał, „że pomoże takim właśnie Przedsiębiorcom a okazuje się że 
to tylko obietnice wyborcze” dlatego też coraz trudniej będzie można 
uzyskać kredyt, jeszcze trudniej będzie go spłacić i coraz trudniejszy 
będzie dostęp do środków unijnych.

„Przedsiębiorco radź sobie sam! nie możesz liczyć na po-
moc państwa!?”

B.N.: Przede wszystkim Państwo powinno być sprawne i przyjazne względem Pracownika ale i względem Pracodawcy a dziś tak naprawdę 
w żadnej z tych sfer nie widzimy realnych rozwiązań. Uważam, że głównym zagrożeniem będzie problem z koniunkturą i rynkiem finansowym. 
Wystarczyłoby, żeby wszelkie przepisy były dobrze realizowane i przestrzegane czyli np. jeśli Urzędnik ma obowiązek odpowiedzieć w okre-
ślonym terminie to po prostu trzyma się tego terminu który został na niego nałożony. Szczególnie warto zwrócić uwagę na te małe i średnie 
Przedsiębiorstwa, które napędzają naszą gospodarkę dając  lokalnym miejsca pracy powinni mieć sensowne wsparcie od strony Państwa 
a przede wszystkim, żeby im w tym nie przeszkadzali.

Dziękuję za rozmowę.
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Centrum Motoryzacyjne SZYMAŃSKI
Al. Piłsudskiego 2H,

41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. \32\ 261 11 30

e-mail: biuro@szymanski-auto.pl
www.szymanski-auto.pl

ul. Sobieskiego 4A,          41 – 300 Dąbrowa Górnicza          tel/fax 32 262 65 77
www.kancelaria2000.pl          kontakt@kancelaria2000.pl

KRS 0000521456          NIP 6292470074
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Firma HEADS sp. z o.o. jest dy-
namicznie rozwijającą się firmą działającą 
na rynku europejskim od 1995 roku. Od 
1997 roku wspieramy i szeroko propagu-
jemy rozwój technologii bezwykopowych 
w Polsce. HEADS dostarcza nowoczesną 
technologię z zakresu inżynierii wiertni-
czej popartej wieloletnimi doświadcze-
niami na terenie całej Europy. Obejmuje 
ona nie tylko doradztwo w zakresie inży-
nierii płuczkowej, ale także produkcję 
i dostawę materiałów płuczkowych (ben-
tonity, polimery, środki specjalne).  

Dodatkowo firma HEADS oferuje 
narzędzia i osprzęt wiertniczy renomo-

wanych firm, które zaprojektowane są 
specjalnie dla technologii kierunkowych 
wierceń horyzontalnych HDD. Dzięki 
indywidualnie wypracowanym oryginal-
nym technologiom osiągnęliśmy wiodącą 
pozycję na rynku kierunkowych przewier-
tów horyzontalnych i mikrotunelowania. 

Od roku 2015 firma HEADS jest 
wyłącznym przedstawicielem marki 
TORO® Underground (USA) na terenie 
Polski. Firma TORO® jest producentem 
maszyn i urządzeń o ogólnoświatowym 
zasięgu, istniejącym od 1914 roku. Zakła-
dy produkcyjne mieszczą się w Tomah 

(Wisconsin, USA), a oddziały firmy roz-
mieszczone są na całym świecie.  

Z szerokiej gamy produktów 
marki TORO®, firma HEADS oferuje 
wiertnice horyzontalne (HDD) wraz 
z osprzętem w postaci systemów płucz-
kowych, żerdzi i narzędzi wiertniczych. 
HEADS prowadzi szkolenia, serwis gwa-
rancyjny i pogwarancyjny oraz dostarcza 
części zamienne. W 2013 r. firma TORO® 
zaprezentowała dwa modele wiertnic: 
DD 2024 oraz DD 4045. Są to urządzenia, 
które łączą zarówno tradycje, jak 
i najnowsze zdobycze techniki. 

 

 

Wiertnice TORO® DD 2024 i DD 4045 

Fot. 1. TORO® DD 2024 

– wymiary (D x S x W) 526 x 131 x 188 cm 
– ciężar 3856 kg (bez żerdzi) 
– pompa płuczkowa KERR 113,6 l/min, 103 bar 
– max moment obrotowy 3354 Nm 
– siła pchania/uciągu 89kN (9 ton) 
 

Fot. 2. TORO® DD 4045 

– wymiary (D x S x W) 653 x 216 x 219 cm 
– ciężar 7920 kg (bez żerdzi) 
– pompa płuczkowa KERR 265 l/min, 90 bar 
– max moment obrotowy 6101 Nm 
– siła pchania/uciągu 178 kN (18 ton) 
 

Fot. 5. TORO DD 4045, wersja z kabiną Fot. 4. Pierwszy patent TORO® 06.06.1920r. Fot. 3. Schemat przewiertu HDD 
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Cezary Kucaba,
dyrektor Oddziału UDT 

w Katowicach

Urządzenia gazowe należy łączyć z re-
duktorem ciśnienia gazu na butli przewo-
dem elastycznym o długości nieprzekra-
czającej 3 m i wytrzymałości na ciśnienie 
co najmniej 300 kPa. Urządzenia gazowe 
o mocy cieplnej przekraczającej 10 KW nale-
ży łączyć z przewodem elastycznym lub rurą 
stalową o długości co najmniej 0,5 m. Mię-
dzy butlą a urządzeniem promieniującym 
ciepło należy zachować odległość minimum 
1,5 m. Wyjątek stanowią zestawy urządzeń 
gazowych z butlami. Między butlą a urzą-
dzeniem iskrzącym musi być zachowana 
odległość co najmniej 1 m. Bardzo ważnym 
czynnikiem bezpieczeństwa jest sprawdza-
nie szczelności instalacji gazowej zasilanej 
gazem płynnym po każdej wymianie butli 
(za pomocą roztworu mydlanego lub spe-
cjalnego preparatu w sprayu, nigdy za po-
mocą płomienia) oraz po każdej wymianie 
lub remoncie instalacji gazowej. Nigdy nie 

należy naprawiać urządzeń gazowych sa-
modzielnie. Podłączenie butli do urządze-
nia, które ma być zasilane LPG, może być 
dokonane przez użytkownika lub służby 
firm zajmujących się dystrybucją. Podczas 
podłączania urządzeń nie wolno palić. Przed 
podłączeniem butli należy upewnić się, że 
butla jest prawidłowo napełniona i zapo-
znać się z instrukcją eksploatacji urządzenia, 
które ma być zasilane gazem.

Warunki atmosferyczne
Przywiezioną do domu butlę, która dłu-

go stała na mrozie należy przez kilka godzin 
przed podłączeniem „aklimatyzować”. Nie 
można narażać butli gazowych na gwał-
towne zmiany temperatury. Temperatura 
w pomieszczeniu, w którym butla będzie 
użytkowana nie powinna przekraczać 35 
st. C. Butle należy instalować bezwzględnie 
w pozycji pionowej i zabezpieczyć przed 
możliwością uszkodzeń mechanicznych, 
np. sprawdzić czy wąż gumowy (przewód 
elastyczny użyty do podłączenia) nie dotyka 
nagrzanych elementów kuchenki. Po zdję-
ciu foliowej plomby z zaworu butli należy 
sprawdzić uszczelkę reduktora ciśnienia lub 

zaworu. Jeśli jest zużyta lub uszkodzona, 
należy wymienić ją na nową. Podczas pod-
łączania reduktora do butli nie wolno otwie-
rać butli ani pokrętła reduktora, dopóki nie 
zostanie prawidłowo zamontowany.

Wymiana przewodu i reduktora
W przypadku stosowania elastyczne-

go przewodu do połączenia pojedyncze-
go urządzenia gazowego z reduktorem 
ciśnienia gazu na butli, należy sprawdzać 
graniczną datę jego użytkowania. Jeżeli 
minęła, trzeba przewód wymienić na nowy. 
Wytwórcy reduktorów powinni podawać 
maksymalne daty ich użytkowania.

Okres eksploatacji
Możliwość eksploatacji butli zależy 

przede wszystkim od ich stanu techniczne-
go, który musi gwarantować bezpieczeń-
stwo użytkowania. Stan techniczny butli 
sprawdza się w trakcie badań okresowych 
oraz w napełnialniach przed, w trakcie i po 
napełnieniu. W obiegu są jeszcze butle wy-
tworzone przed przystąpieniem Polski do 
UE, a więc mające ponad 10 lat. Każda pra-
widłowo napełniona butla gazowa powin-

butli LPG

Podstawowe zasady

bezpiecznej eksploatacji
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na mieć kolor inny niż czerwony, który jest 
zastrzeżony wyłącznie dla gaśnic. Farba 
powinna pokrywać całą powierzchnię butli. 
Każdy legalnie działający w Polsce dystry-
butor ma jeden, zastrzeżony dla siebie ko-
lor butli, z którym można go identyfikować. 
Możliwość eksploatacji butli jest poświad-
czona na tabliczce fabrycznej przez nanie-
sienie daty badania okresowego (np. 02/15 
– miesiąc/rok) oraz roku następnego bada-
nia. Przed datą badania powinna znaleźć się 
cecha inspektora, a dla butli oznaczonych 
znakiem Π przed cechą inspektora numer 
JN (Jednostka Notyfikowana) wykonującej 
badanie okresowe. Nie zwalnia to jednak 
osoby bezpośrednio eksploatującej butlę 
od obowiązku poinformowania dostawcy 
o jakichkolwiek obawach co do stanu tech-
nicznego butli lub zakłóceniach dotyczą-
cych jej eksploatacji.

Badania okresowe butli
Badania okresowe butli przeprowadza 

się co 10 lat, chociaż na rynku znajdują się 
także butle dla których badania okresowe 
przeprowadza się w cyklach 15-letnich. 
Muszą one jednak spełniać dodatkowe 
wymagania, określone w przepisach umo-
wy europejskiej dotyczącej międzynaro-
dowego przewozu drogowego towarów 
niebezpiecznych (ADR). Obecnie w obiegu 
są butle z LPG wytworzone przed przystą-
pieniem Polski do UE w zakładach upraw-
nionych przez Urząd Dozoru Technicznego, 
zgodnie z obowiązującymi w tym okresie 
polskimi przepisami i warunkami technicz-
nymi UDT. Te urządzenia są regularnie (co 
10 lat) badane przez UDT jako jednostkę 
inspekcyjną, działającą na podstawie usta-
wy o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 
122 poz. 1321., t.j.) Butle wytwarzane po 
przystąpieniu Polski do UE podlegają już 
regulacjom wspólnotowym. Urządzenia te 
są objęte jedną z dyrektyw tzw. nowego 
podejścia - 2010/35/UE Ciśnieniowe urzą-
dzenia transportowe (TPED) i oznaczane 
znakiem Π. (Implementacja TPED do prawa 
polskiego: Rozporządzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 26 sierpnia 2004 r. w spra-
wie ciśnieniowych urządzeń transporto-
wych, ze zm., Dz. U. 2004 nr 200 poz. 2054). 
Dyrektywy nowego podejścia obejmują 
zwykle urządzenia na etapie ich wytwarza-
nia, formułując tzw. zasadnicze wymagania 
bezpieczeństwa. Dyrektywa TPED ma cha-
rakter szczególny, ponieważ formułuje dla 
urządzeń nią objętych zasadnicze wyma-
gania bezpieczeństwa, także na etapie ich 
eksploatacji. W związku z tym ocenę zgod-
ności butli z wymaganiami dyrektywy TPED 
przeprowadza tzw. jednostka notyfikowana, 
czyli upoważniona do tych czynności przez 
polski rząd i zgłoszona do Komisji Euro-
pejskiej. UDT jest jednostką notyfikowaną 
m.in. do dyrektywy TPED, więc UDT wyko-
nuje także badania okresowe butli wytwo-
rzonych zgodnie z prawem UE. Butle, które 
znajdują się w eksploatacji, podlegają obo-
wiązkowym próbom okresowym w zakresie 

przewidzianym w ADR (6.2.1.6) to znaczy: 
rewizji zewnętrznej (stan wyposażenia butli 
i oznakowań zewnętrznych) , rewizji we-
wnętrznej (w tym w pewnych przypadkach 
sprawdzenie minimalnej grubości ścianek), 
sprawdzeniu gwintów i zaworów butlowych 
oraz próbie ciśnieniowej. Po badaniach 
przeprowadzonych z wynikiem pomyślnym 
na butle nanoszone jest stosowne oznacze-
nie umożliwiające ustalenie terminu na-
stępnego badania. Butle w fazie eksploatacji 
przed każdym napełnieniem są sprawdzane 
w napełnialniach, zgodnie z normą PN-EN 
1439:2008 Wyposażenie i osprzęt LPG - Pro-
cedury sprawdzania butli do gazów LPG 
przed, w czasie i po napełnieniu.
Dlatego dla bezpieczeństwa eksploatacji 
butli na gaz bardzo ważne jest napełnianie 
ich w napełnialniach spełniających okre-
ślone przepisami wymagania. Stan butli na 
gaz LPG powinien być także monitorowany 
w trakcie codziennego użytkowania przez 
eksploatującego, a eksploatacja powinna 
być zgodna z instrukcją użytkowania butli, 
która jest zwykle nanoszona przez wytwór-
ców na powierzchnię butli przy pomocy 
techniki sitodruku.

Uszkodzenia butli a bezpieczna eksplo-
atacja

Zwykłe zadrapania, nieszkodliwe obicia 
lub pojawiająca się na podstawce butli rdza 
nie mają wpływu na bezpieczeństwo eks-
ploatacji urządzenia. Każdorazowo przed 
napełnieniem, stan urządzenia ocenia oso-
ba z uprawnieniami uzyskanymi w UDT. 
Cała powierzchnia butli jest wówczas ba-
dana pod kątem występowania niedo-
puszczalnych niezgodności. Do uszkodzeń 
niedopuszczalnych należą: wybrzuszenia, 
wgniecenia kołnierza szyjkowego, pęknię-
cia, rozwarstwienia, perforacje, przypalenia 
łukiem lub palnikiem spawalniczym, uszko-
dzenia spowodowane działaniem ognia, 
uszkodzenie osłony, uszkodzenie stopy butli 
(jeśli butla jest niestabilna). Przy ocenie sta-
nu powierzchni butli pod kątem występo-
wania korozji zwraca się szczególną uwagę 
na miejsca, w których podczas eksploatacji 
może zbierać się wilgoć lub woda (dolna 
część butli, spoiny stopy, osłony, tablicz-
ki). Przed napełnieniem sprawdza się także 
integralność całego wyposażenia na stałe 
związanego z butlą oraz kompletność i czy-
telność obowiązkowych trwałych oznaczeń 
butli.

Naprawy
Naprawy butli są uregulowa-

ne w wymienionej w ADR normie EN 
1440:2008+A1:2012. Powinny być one 
wykonywane zgodnie z wymaganiami do-
tyczącymi produkcji i badań, zawartymi 
w odpowiednich normach dotyczących 
projektowania i budowy. Naczynia ciśnie-
niowe, w tym omawiane butle na LPG, nie 
mogą być naprawiane (ADR 4.1.6.11) wów-
czas, gdy stwierdzono pęknięcia lub inne 
uszkodzenia spoin, pęknięcia ścianek, prze-

cieki lub uszkodzenia w materiale ścianki, 
pokrywy lub dna.

Kwalifikacje osób napełniających butle
Osoby zajmujące się napełnianiem 

butli w napełnialniach muszą posiadać od-
powiednie uprawnienia uzyskane w UDT. 
Sprawę tę reguluje Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie 
trybu sprawdzania kwalifikacji wymaga-
nych przy obsłudze i konserwacji urządzeń 
technicznych (Dz. U. nr 79, poz. 849), zmie-
nione rozporządzeniem z dnia 20 lutego 
2003 roku. (Dz. U. nr 50, poz. 426), wydane 
na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o dozorze 
technicznym.

Wymagania dla zakładów napełniają-
cych butle gazem

Opróżnione butle na LPG powinny być 
napełniane wyłącznie w napełnialniach, 
których urządzenia znajdują się pod dozo-
rem UDT. Można je także wymieniać na peł-
ne w stacjach autogazu. Ważne jest, aby gaz 
pochodził wyłącznie z legalnych źródeł, od 
legalnie działających dystrybutorów. Wyma-
gania odnoszące się do zakładów napełnia-
jących zbiorniki na LPG określa wiele aktów 
prawnych. Najważniejsze z nich to Instruk-
cja pakowania P200 ADR, Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy magazynowaniu, napełnianiu i rozpro-
wadzaniu gazów płynnych (Dz. U 1999 nr 75 
poz. 846 ze zm.) oraz Rozporządzenie Mini-
stra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać bazy i stacje paliw 
płynnych, rurociągi dalekosiężne do trans-
portu ropy naftowej i produktów naftowych 
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 243, poz. 2063 
z 2005 r. ze zm.). Instrukcja pakowania P200 
ADR mówi, że napełnianie naczyń ciśnienio-
wych może być dokonywane jedynie w od-
powiednio wyposażonych ośrodkach, przez 
wykwalifikowany personel stosujący odpo-
wiednie procedury, które nakazują spraw-
dzanie zgodności z przepisami dotyczący-
mi naczyń i ich wyposażenia, ich zgodność 
z przewożonym produktem, braku uszko-
dzeń wpływających na bezpieczeństwo, 
właściwego stopnia lub ciśnienia napełnia-
nia oraz wymaganego oznakowania i cech 
identyfikacyjnych. LPG stosowany do napeł-
niania musi spełniać wymagania w zakresie 
ograniczonej korozyjności, określone w nor-
mie ISO 9162:1989. Zakłady napełniające 
zbiorniki na gaz LPG muszą spełniać także 
przepisy innych aktów prawnych, w tym 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 
08 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wy-
magań dotyczących bezpieczeństwa i higie-
ny, związanych
z możliwością wystąpienia w miejscu pracy 
atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138 
poz. 931).

Artykuł opublikowano pierwotnie
w magazynie UDT „INSPEKTOR”
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FOXFITTINGS
Polski producent produktów do sieci 
gazowych i wodnych. Oferta zawiera m.in.

•  zawory PE
•  zgrzewarki
•  kształtki elektrooporowe i doczołowe 
•  akcesoria do zgrzewania 

Więźniów Oświęcimia 50, 43-330 Wilamowice
T +48 33 845 70 23 | F +48 33 845 94 46 

FOX FITTINGS sp. z o.o.  sp.k.
office@foxfittings.com | foxfittings.com
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TEKS Materiały Budowlane
Kaczmarek Tatara S.J.
ul. Rzemieślnicza 1
41-400 Mysłowice
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PROJEKTOWANIE
WYKONAWSTWO

SIECI GAZOWE
WODOCIĄGOWE

PRZEWIERTY STEROWANE

Zakład Instalacji Sanitarnych
i Robót Ogólnobudowlanych

Zbigniew Szydlik 

ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I ROBÓT
OGÓLNOBUDOWLANYCH ZBIGNIEW SZYDLIK

ul. Laski 193, 41-303 Dąbrowa Górnicza
NIP: 629-101-10-22, REGON: 272673314

tel./fax: (32) 260-78-57
kom.:  +48 510-132-530; +48 507-089-670;

+48 797-580- 138; +48 515-142-947
e-mail: biuro@szydlik.com.pl

www.szydlik.com.pl
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Interchem Tech Sp. z o.o.
Ul. Wojciecha 26
40-474 Katowice

W ofercie:
• Kształtki PE doczołowe i elektrooporowe produkcji AGRU Kunststofftechnik GmBH
• Kształtki PE polifuzyjne do zgrzewania polifuzyjnego
• Kształtki i rury PP, PVDF produkcji AGRU Kunststofftechnik GmBH
• Kołnierze PP z wkładką stalową
• Przyłącza domowe i przejścia PE/STAL do gazu i wody
• Rury PE do gazu i wody – w tym rury w prostych odcinkach 5m w zakresie od d20 do d75
• Płyty, pręty, wałki z tworzyw PE, PP, PVDF
• Armatura żeliwna do wody i gazu (Jafar, AVK, Hawle)
• Kołnierze stalowe galwanizowane

Oraz
• Studnie betonowe
• Żeliwo drogowe (PAM)
• Separatory tłuszczu
• Osadniki
• I wiele innych.

Gwarantujemy :
• Najwyższą jakość obsługi
• Wiedzę i doświadczenie
• Terminowość dostaw
• KONUKRENCYJNE CENY

Worldwide Competence
in PlasticsAutoryzowany Przedstawiciel

AGRU Kunststofftechnik GmBH na Polskę Południową
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ORLEN LIGA 
W SZCZECINKU!

W sobotę, 12 września 2015 roku 
w Hali Sportowej „Wiatraczna” 

w Szczecinku doszło do niecodziennego 
wydarzenia, jakim był mecz piłki siatkowej 
kobiet trzecioligowego MKS-u Gryf Szcze-
cinek z drużyną Orlen Ligi MKS Dąbrowa 
Górnicza. Dąbrowianki, pod wodzą trene-
rów: Juana Serramallery i Magdaleny Śliwy, 
przyjechały do Szczecinka w najsilniejszym 
składzie z Leną Dziękiewicz, Joanną Sta-
niuchą-Szczurek i Krystyną Strasz na czele, 
wspierane przez Amerykanki, które MKS za-
siliły w tym sezonie. Wiadomo, że tego typu 
wydarzenia mogą mieć miejsce dzięki spon-
sorom – ludziom zakochanym w siatkówce! 
Tak więc głównymi mecenasami pobytu 
Dąbrowianek w Szczecinku byli: Nadleśnic-
two Szczecinek, które od kilku już sezonów 
wspiera siatkarki MKS-u wilczymi talizma-
nami, szczecinecka Samorządowa Agencja 
Promocji i Kultury oraz Zakład Instalacji Sa-
nitarnych i Robót Ogólnobudowlanych Zbi-
gniewa Szydlika z Dąbrowy Górniczej. Pobyt 
w Szczecinku rozpoczął się dzień wcześniej, 
od uroczystej kolacji powitalnej na szcze-
cineckim Zamku z XIV w. Wszyscy byli pod 

wrażeniem zarówno wystroju, jak i serwo-
wanych potraw!
 Sam mecz, w sobotni poranek, rozpoczął 
się od historycznego prowadzenia Gryfa, ale 
potem punkty zdobywały prawie wyłącznie 
Dąbrowianki, wygrywając pewnie w trzech 
setach. Wspólny obiad obu drużyn był oka-
zją do wymiany doświadczeń i nawiązania 
przyjacielskich kontaktów.

Gospodarzem sobotniego popołudnia 
i wieczoru było Nadleśnictwo Szczecinek, 
które najpierw zaprosiło ekipę z Dąbro-
wy na wieżę obserwacyjno-widokową 
w leśnictwie Spore (blisko 50 metrów wy-
sokości) a następnie zorganizowało grę 
terenową z udziałem zawodniczek, sztabu 
szkoleniowego i VIP-ów, polegającą na po-
szukiwaniach drewnianych grzybów. Zaba-
wa dostarczyła wszystkim niezapomnianych 
emocji a zwycięska drużyna nagrodzona zo-
stała leśnymi pluszakami! Leśna biesiada za-
kończyła ten niezwykły dzień, który Goście 
z Dąbrowy długo będą wspominać!

Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Ogólnobudowlanych 
z ramienia Pana Zbigniewa Szydlika składa serdeczne 
podziękowania dla Pana Janusza Rautszko Nadleśnictwo 
Szczecinek za wkład w bardzo dobrą organizację całego spotkania.

Wspólny spacer po Szczecinku, jaki miał 
miejsce w niedzielne przedpołudnie i pa-
miątkowe zdjęcie przed szczecineckim Ra-
tuszem, zakończył to przyjacielskie spotka-
nie MKS-u Dabrowa Górnicza z kochającymi 
siatkówkę Przyjaciółmi z Grodu Warcisława, 
pomorskiego księcia na Szczecinku!

Janusz Rautszko
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1. Jak długo gra Pani w zespole MKS 
Tauron Dąbrowa Górnicza i jak uda-
ło się Pani dotrzeć do klubu?

K.S.: Dąbrowa jest moim pierwszym i jak do 
tej pory jedynym klubem. Do grupy dziew-
czyn które trenowały od podstawówki do-
łączyłyśmy już definitywnie w 2 klasie gim-
nazjum. Mówię dołączyłyśmy ponieważ całą 
tą drogę, przechodziłam wraz z moją siostrą 
bliźniaczką.
W momencie gdy kończyłyśmy szkołę pod-
stawową, nasza szkoła przekształciła się 
w gimnazjum i liceum o profilu sportowym. 
Uwielbiałam sport w każdej postaci, wiec 
bardzo mnie to cieszyło. Po pół roku pani 
od wychowania fizycznego zaproponowała 
nam, abyśmy poszły sprawdzić się na tre-
ning siatkarski naszej grupy wiekowej , którą 
trenował Waldemar Kawka. Tak zaczęła się 
moja przygoda z siatkówką.

2. Jak wspomina Pani swoje początki 
w MKS Tauron Dąbrowa Górnicza?

K.S.: Jeśli chodzi o rozgrywki młodzieżowe 
to bardzo pozytywnie. Miałyśmy waleczny 
i fajny zespół. Jako pierwsze w Dąbrowie 
sięgnęłyśmy po tytuł Mistrza Polski kadetek. 
Później były kolejne sukcesy zarówno na 
hali jak i na plaży. To utwierdziło nas w prze-
konaniu, że idziemy dobrą drogą. Można 
powiedzieć, że zakochałyśmy się w siatków-
ce. Był to czas, gdy najchętniej całe dnie, 
spędzałybyśmy na hali.
Jeśli chodzi o początki w seniorskiej druży-
nie, to na pewno wspominam to jako duże 
wyróżnienie, oraz spory stres. W seniorkach 
byłam najmłodsza i dość mocno onieśmie-
lona. Zajęło mi chwile czasu zanim „zado-
mowiłam” się w drużynie. Na szczęście mo-
głam liczyć na pomoc i wsparcie starszych 
koleżanek.

3. Z pewnością od tamtego czasu 
sporo się zmieniło. Co uważa Pani 
za swój największy sukces na prze-
łomie ostatnich kilku lat?

K.S.: Wszystkie sukcesy MKS Dąbrowa 
Górnicza wspominam z sentymentem. Po-
cząwszy od pojedynczych, trudnych meczy, 
a kończąc na zdobytych pucharach polski 
i medalach mistrzostw polski. Zarówno mi, 
jak i Dąbrowie brakuje jeszcze jednego, zło-
tego medalu. Mam ogromną nadzieję, że 
kiedyś wspólnie będziemy się z niego cie-
szyć.

4. Drużyna MKS Tauron Dąbro-
wa Górnicza została wzbogacona 
o nowe zawodniczki. Jak wyglą-
da obopólna współpraca na boisku 
i poza nim aby zespół był w pełni 
zgrany?

K.S.: Skład został dość mocno przebudo-
wany. Na pewno będą się przytrafiały błędy 
wynikające z niezgrania. Pracujemy jednak 
bardzo ciężko na treningach, żeby jak naj-
szybciej je wyeliminować. Mam nadzieję, że 
z każdym meczem będzie nam się ich przy-
trafiało coraz mniej.

Krystyna
Strasz

Siatkarka MKS Dąbrowa Górnicza
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5. Nowy sezon to z pewnością nowe wyzwania. Jakie 
szczególne cele wyznaczyła sobie Pani w tym sezonie?

K.S.: Bardzo ciężko pracuję nad wyeliminowaniem swoich manka-
mentów technicznych jak i tych siedzących w psychice. Jest to ciężka 
praca i zarazem mój główny cel na ten sezon. Poza tym bardzo ważna 
w drużynie jest atmosfera. Zarówno ja, jak i koleżanki robimy wszyst-
ko, żeby była ona jak najlepsza.

6. Jak wsparcie i doping ze strony kibiców motywuje na 
meczach i podczas rozgrywek?

K.S.: Ktoś kiedyś powiedział, że kibice są dodatkowym zawodnikiem 
na boisku. Zgadzam się z tym stwierdzeniem. Doping publiczności 
oraz życzliwość z ich strony, nie raz podnosiła nas z kolan, bądź po-
zwalała popłynąć na fali zwycięstwa.

7. Jak ocenia Pani współpracę z obecnym trenerem?
K.S.: Współpraca układa się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że przez 
cały sezon będzie tak wyglądać. Zarówno w dobrych momentach, 
gdy będziemy wygrywać, jak i tych gorszych, gdy przytrafi nam się 
porażka, bądź słabszy mecz. W zespole najważniejszy jest kolektyw. 
Jeśli nie ma dobrego klimatu, to nawet największe gwiazdy będą 
miały problem z osiągnięciem dobrego wyniku. Wszystkie sukcesy 
po jakie udało nam się sięgnąć w Dąbrowie, były dzięki ciężkiej pra-
cy całego zespołu. Rozumiałyśmy się dobrze, zarówno na boisku jak 
i poza nim. Żeby to osiągnąć, trener, sztab i każda z dziewczyn, musi 
się mocno przyłożyć. Mam nadzieję, że w tym sezonie kibice będą 
mogli oglądać prawdziwy, waleczny ZASPÓŁ.

8. Nad czym drużyna MKS Tauron Dąbrowa Górnicza po-
winna jeszcze popracować aby ten sezon zakończyć zwy-
cięstwem?

K.S.: Myślę, że przede wszystkim nad zgraniem i wyeliminowaniem 
tej masy błędów jaka nam się przytrafia. Potrafimy grać na prawdę 

bardzo dobrą siatkówkę. Niestety zdecydowanie zbyt często, przytra-
fiają nam się gorsze momenty. Niedokładnej, niepewnej i brzydkiej 
siatkówki. Pracujemy ciężko, żeby wyeliminować te ciemne stronę 
zarówno fizycznie, technicznie, jak i mentalnie. Zrobimy wszystko, 
żeby po rundzie play off znaleźć się w pierwszej 4. W tym sezonie 
poza zdecydowanie górującym Chemikiem jest bardzo wyrównany 
poziom. Myślę, że między 2 a 6 miejscem może być bardzo ciasno 
w tabeli. Dzięki temu liga robi się bardzo emocjonująca i ciekawa.

9. Wiemy, że we wrześniu drużyna wyjechała na weekend 
do Szczecinka. Jak udał się wyjazd i przez kogo był zorga-
nizowany?

K.S.: Wyjazd zorganizowany był przez jednego z naszych najwier-
niejszych kibiców. Pana Janusza Rautszko. Zorganizowany był na 
najwyższym poziomie. Pan Janusz i jego przyjaciele z Nadleśnictwa 
Szczecinek zrobili co mogli, żebyśmy dobrze czuły się w tym mieście. 
Najważniejsze jest to, że im się udało. Chętnie w wolnym czasie, po 
sezonie,wrócę do tego pięknego miejsca i niesamowicie sympatycz-
nych ludzi.

10. Od 2 lat firma ZISiRO Zbigniew Szydlik wspiera druży-
nę MKS Tauron Dąbrowa Górnicza. Jak ocenia Pani pomoc 
i wsparcie Sponsorów

K.S.: Jest tak na prawdę nieoceniona. Sponsorzy w sporcie są bardzo 
ważni. Dzięki takim ludziom jak pan Zbigniew Szydlik MKS może grać 
w najwyższej lidze juz kolejny rok z rzędu. Sama jestem Dąbrowianką 
i jest to dla mnie bardzo ważne. Gdy siatkówka zaczęła się rozwijać 
w Dąbrowie, na nasze mecze przychodziła garstka ludzi. Teraz wy-
gląda to całkiem inaczej. Możemy dostarczać naszym kibicom wiele 
emocji. Oby w tym sezonie górowały te pozytywne. Tego z całego 
serca życzę sobie, zespołowi, kibicom, sponsorom i wszystkim dzia-
łaczom.

Wywiad przeprowadziła:
Olga J.
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Przed meczem 15. kolejki Orlen Ligi pomię-
dzy Impelem Wrocław, a Chemikiem Police 
delegacja składająca się z Pana Marcina 
Babczyka, wydawcy portalu Siatkówka24.
com oraz Pana Zbigniewa Szydlika, wła-
ściciela Zakładu Instalacji Sanitarnych 
i Robót Ogólnobudowlanych z Dąbrowy 
Górniczej, który jest sponsorem i współor-
ganizatorem Plebiscytu Kibiców wręczyła 
Helenie Havelkovej nagrodę MVP paz-
dziernika, którą przyznali sami kibice. Była 
także okazja, żeby zadać kilka pytań przyj-
mującej Mistrza Polski - Chemika Police.

1 Dostałaś historyczną, pierwszą na-
grodę MVP Plebiscytu Kibiców, którą 
przyznali poprzez głosowanie SMS 
nasi czytelnicy. Na pewno w rewan-
żu chcieliby dowiedzieć się co Ty 
myślisz o nich – polskich kibicach, 
a przede wszystkich kibicach Che-
mika Police.

H.H.: Przede wszystkim dziękuję bardzo za 
tą nagrodę! Jest to dla mnie olbrzymi za-
szczyt, tym bardziej że dostałam ją za paź-
dziernik czyli tuż po przyjeździe do Polski. 
Naprawdę jest to dla mnie niesamowite. 
Polscy kibice siatkówki są jednymi z najlep-
szych na świecie! Bardzo wiele ludzi ogląda 
w Polsce siatkówkę co odczuwalne jest gdy 
gramy przy tak licznej publiczności. Atmos-
fera na meczach jest świetna. Kilka dni temu 
graliśmy mecz Ligi Mistrzyń przy pełnej hali, 
naprawdę to jest bardzo fajne że tyle ludzi 
przychodzi nam kibicować.

2. Odważysz się porównać polskich 
kibiców do Czeskich?

H.H.: Bez wątpienia w Polsce jest dużo 
więcej kibiców siatkarskich niż w Czechach 
i bardziej bawią się na trybunach.. co sama 
nie wiem czy jest dla mnie dobre jako Czesz-
ki (śmiech).

3. Wcześniej grałaś w Turcji, Wło-
szech, Rosji. Jak porównasz tamtej-
szą kulturę kibicowania do Polski? 
Czy tam też grywałaś w pełnych ha-
lach jak tu w Polsce?

H.H.: We Włoszech kultura kibicowania siat-
kówce podobna jest do tej w Polsce. Włosi 
tak jak Polacy potrafią bawić się na meczach 
ale tam nigdy nie dostałam takiej nagrody 
od kibiców! Jest to dla mnie miłe wyróżnie-
nie

4. A co powiesz o Polsce jako o kraju 
do życia? Czy coś Cię tu zaskakuje?

H.H.: Nie mogę powiedzieć, że coś mnie tu 
zaskakuje bo jestem z Czech więc wszystko 
jest bardzo podobne. Poza tym nie mamy 
zbyt wiele czasu na jakieś aktywności poza 
siatkówką bo gramy co 3 dni i dużo podró-
żujemy ale bardzo podoba mi się w Polsce 
i chętnie zostałabym tu na przyszły sezon.

5. A co z pozostałymi krajami, w któ-
rych grałaś? Czy tam było coś co Cię 
pozytywnie lub negatywnie zasko-
czyło?

H.H.: Nie przypominam sobie. W Rosji bar-
dzo dużo podróżowaliśmy, zresztą tak jak 
tutaj w Polsce, tylko że tam do najbliższego 
dużego miasta mieliśmy 2 godziny lotu sa-
molotem.

6. Znalazłaś w Polsce czeską restau-
rację?

H.H.: Tak, nawet bardzo blisko. Mamy 
w Szczecinie restaurację serwującą czeską 
kuchnię i często tam chodzę.

7. Co myślisz o poziomie Orlen Ligi?
H.H.: Są cztery, pięć bardzo dobre zespoły, 
które walczą o pierwsze miejsce. Poza tym 
jest bardzo dużo młodych zawodniczek, 
które mogą się ogrywać i zdobywać do-
świadczenie rywalizując z tymi najlepszymi 
dzięki czemu liga oraz polska reprezentacja 
co roku powinna być mocniejsza.

8. Czy zatem Polska to dla Ciebie 
krok do przodu w Twojej siatkarskiej 
karierze?

H.H.: Oczywiście. Dziś w siatkówce nie jest 
łatwo znaleźć silny, stabilny klub, który 
oferowałby wszystko czego profesjonalny 
sportowiec potrzebuje, a takim klubem jest 
właśnie Chemik.

Wywiad przeprowadził 
Marcin Babczyk

HELENA HAVELKOVA
– CHEMIK POLICE
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ZISiRO Zbigniew Szydlik 
wspiera siatkarki z klubu 

MKS Tauron Dąbrowa Górnicza. 
Drużyna jest czołowym zespołem polskiej ekstraklasy:

• 3 x Medal Mistrzostw Polski,
• 2 x Puchar Polski,
• 2 x Superpuchar Polski
• 5x Liga Mistrzów i Puchary Europejskie.

Ponadto nasza firma często uczestniczy w zorganizowanych akcjach pomocy poszczególnym placówkom sfery budżetowej. 
Z naszej pomocy skorzystały takie placówki jak:

• Klub Sportowy Mydlice Dąbrowa Górnicza
• NSZOZ Panaceum – Zespół Domowej Opieki Paliatywnej Dąbrowa Górnicza
• Przedszkole Nr 15 Dąbrowa Górnicza
• Przedszkole nr 32 Słupsk
• Stowarzyszenie dla dzieci słabowidzących i niedowidzących „Razem do celu” Dąbrowa Górnicza
• Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu

Od roku 2015
Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Ogólnobudowlanych 

Zbigniew Szydlik
wspiera drużynę kobiet w siatkówkę – Gryf Szczecinek
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