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 Realizując kolejny numer kwartalnika Magazyn Firmowy ZISIRO za-
chęcam do zapoznania się z zamieszczonymi w środku artykułami. 

W nowym cyklu możemy przeczytać wywiad z Prezesem PSL Władysławem 
Kosiniakiem na temat „Polskiej rzeczywistości mniejszych Przedsiębiorstw z 
obecnymi Przedstawicielami Rządu”.  Od strony technicznej przygotowaliśmy 
dla Państwa specjalny artykuł dotyczący kwalifikowanych technologii spa-
wania, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12732+A1:2014. Nie zabraknie 
również ciekawych informacji z boiska sportowego z którym podzieliła się z 
nami jedna z zawodniczek drużyny MKS TAURON Dąbrowa Górnicza Eleono-
ra Dziękiewicz 

Dawid Szydlik

Słowo Wstępu
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PSZCZYNA  miasto  w położone 
w  województwie śląskim w Ko-

tlinie Oświęcimskiej, często nazywane  
Perłą Górnego Śląska. W średniowieczu 
miasto stanowiło lokalny ośrodek admini-
stracyjny. Mieściła się tutaj również siedzi-
ba kasztelanii . Przez wieki Pszczyna i jej 
okolice przechodziły zmienne koleje losu 
pod rządami poszczególnych władców. 
We wczesnym średniowieczu tereny wo-
kół Pszczyny należały do Małopolski, kasz-
telani oświęcimskiej. W roku 1178 r. ksią-
żę  Kazimierz Sprawiedliwy  podarował je 
księciu raciborskiemu,  Mieszkowi Pląto-
nogiemu i od tej chwili ziemia pszczyńska 
pozostała związana ze Śląskiej.  W czasach 
nowożytnych w wieku XVII w. Ziemia 
pszczyńska została bardzo spustoszona 
w wyniku działań wojennych i okupacji 
przez różne armie podczas wojny trzy-
dziestoletniej. W ówczesnych czasach o  

PSZCZYNA
tereny całego śląska spierały się Prusy i 
Austria. Obecnie Pszczyna zalicza się do 
obszarów niezanieczyszczonych. Chociaż 
leży w regionie mocno uprzemysłowio-
nym posiada dobry stan środowiska przy-
rodniczego z uwagi na silnie oddzielenie 
przez naturalną barierę rozległych lasów. 
Nazwa miasta – po polsku Pszczyna, po 
niemiecku Pless – doczekała się kilku teorii 
na temat swego pochodzenia. Niemiecka 
nazwa Pless wskazuje na dawniejsze pol-
skie Plszczyna[18].  Ezechiel Zivier  wysu-
nął hipotezę, że kiedyś właścicielem ziem 
był niejaki Pleszko (lub Leszko, mógł nim 
być Leszek, książę raciborski). Obecnie 
uważa się, że Pszczyna – przekształcona 
nazwa wcześniejszej formy Plszczyna – 
oznacza miejsce w okolicy obfitującej 
w wody, bagnistej i podmokłej: dawne 
słowiańskie słowo plszczyna to właśnie 
określenie miejsca, gdzie jest dużo wód.  

Do wielu urokliwych  miejsc jakie mo-
żemy obejrzeć w Pszczynie należy m.in. 
Park Pszczyński, który jest jednym z naj-
piękniejszych parków na Górnym Śląsku. 
Powierzchnia jego wynosi 156  ha. Park 
leży wzdłuż rzeki Pszczynki, która prze-

Perła Górnego Śląska
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pływa przez sztucznie utworzone stawy i 
kanały.  Początki parku wiążą się z rene-
sansową przebudową zamku w XVI w., 
wtedy w pobliżu zamku powstały ogrody 
warzywne w północno-zachodniej części 
parku zwierzyniec. Ten późnorenesanso-
wy park użytkowo-ozdobny został prze-
kształcony w II poł. XVIII w. Obecny kształt, 
czyli typ angielski, pochodzi z II poł. XIX w. 
 
Park podzielony jest na trzy części:

1. Park Zamkowy
– stanowi integralną część parku z 

rezydencją książęcą, rozpościera się na 
obszarze 48 ha

2. Park Dworcowy
– leży wzdłuż torów kolejowych i 

dworca
– znajduje się w nim skansen „Zagro-

da Wsi Pszczyńskiej” i Skatepark (w miej-
scu dawnego amfiteatru)

3. Park Zwierzyniec  (Dzika Prome-
nada)

– założona na przełomie XVIII i XIX w. 
na miejscu osuszonego Parku Miejskiego. 
W 2008 powstała tutaj Pokazowa Zagro-
da Żubrów w Pszczynie, w której na blisko 
10 hektarach są obecne poza żubrami: 
muflony, jelenie, daniele i sarny

W parku znajdują się wkomponowa-
ne elementy architektury:

- Pawilon herbaciany na wyspie (Her-
baciarnia),

- Brama chińska
- Mosty
- Dwór „Ludwikówka”
- Piwnica lodowa (Lodownia)
- Kapliczki
- Mosty łukowe
- Nekropolia Książąt Anhalt-Köthen-

-Pless z lat 1773 do 1841
- Groby członków rodu książęcego 

Hochberg von Pless z 1936 oraz 1938
Parkowe aleje prowadzą daleko poza 

miasto do:
- XVIII-wiecznego pałacyku  Bażantar-

nia w Porębie,
- zameczku myśliwskiego w 

Promnicach  (obecnie hotel „Noma  
Residence *****”).

Wśród licznych zabytków jakie miesz-
czą się w Pszczynie możemy zaliczyć:

- Rynek
- Brama Chińska
- Zamek Pszczyński, dawna rezyden-

cja książąt Hochberg von Pless

- Ratusz
- Brama Wybrańców
- Frykówka
- Dawna siedziba administracji książę-

cej „Palais”
- Kamienica Pod Okiem Opatrzności
- Kamienica Pod Murzynkiem
- Dom Pod Baranem
- Muzeum Zamkowe w Pszczynie
- Muzeum Prasy Śląskiej
- Muzeum Militarnych Dziejów Śląska.

O.J.
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na zdjęciu: Jerzy Borkowski, przedsiębiorca i polityk

     Nie ma 
 wolności bez 
przedsiębiorczości

Działalność gospodarcza to w isto-
cie przywilej bardzo głębokiego 

posunięcia wolności osobistej, w której 
człowiek – obywatel może realizować 
swoje aspiracje ekonomiczne, pracując 
na swój rachunek ma możliwość czerpać 
z tego korzyści jednakże musi liczyć się z 
ryzykiem niepowodzenia działalności – 
bankructwem.

Czy możliwa jest w ramach gospodar-
ki rynkowej polityka gospodarcza, która, 
miałaby cechy prospołeczne, kojarzone 
z myśleniem socjaldemokratycznym. 
Oczywiście, że jest możliwa, a nawet 
więcej, jest faktem, że Europa tej właśnie 
polityce zawdzięcza najlepsze lata swojej 
współczesnej historii, to 
znaczy okres „państwa 
dobrobytu” czy też 
„państwa socjalnego” w 
Niemczech czy krajach 
Skandynawskich. A pozwala na to model 
gospodarki, oparty na dążeniu do mak-
symalizacji zysków i akumulacji kapitału, 
oraz, po drugie, że wobec wymogów 
tej właśnie gospodarki zamilknąć mu-
szą wszelkie obiekcje dotyczące właśnie 
wspomnianych spraw społecznych.

Dochody są głównym miernikiem 
poziomu zamożności gospodarstw do-
mowych i podstawowym czynnikiem 
warunkującym zaspokojenie ich potrzeb 
a więc jak obywatel powinien się w tym 
wszystkim odnaleźć, dzisiaj w dwudzie-
stym pierwszym wieku o dobrą pracę z 
dobrym wynagrodzeniem pozwalającym 
na godne życie jest bardzo trudno ale 
przedsiębiorcą może zostać każdy kto 
tego zapragnie, trzeba mieć; doskonały 
pomysł, być pracowitym i dobre przyja-
zne prawo podatkowe dla przedsiębior-
ców.

Tylko że w dzisiejszych czasach kluczo-
wą rolę odgrywa  Polityka, to ona  jest na 
pierwszym miejscu, dlatego wymarzony 
sukces jest bardzo mocno uzależniony od 

Polityki, sam tego doświadczyłem będąc 
posłem sprawozdawcą kilku bardzo do-
brych ustaw gospodarczych, pro przed-
siębiorczych, niestety Polityka nie po-
zwoliła aby mogły wejść w życie - byłem 
posłem opozycji. Jedną z form pomocy 

dla przedsiębiorców po-
winno być stosowanie 
ulg i zwolnień podatko-
wych – zmniejszających 
okresowe obciążenia dla 

przedsiębiorców z tytułu ciężarów pu-
blicznych.

Rządzący poprzednich kadencji Sej-
mu i obecnej drapią się ze wszystkich 
stron w głowy deliberując w jaki sposób 
skutecznie pomóc polskim przedsiębior-
com. Problem jest poważny, bo wszyscy 
rozumni wiedzą że dzięki rozwojowi 
p r z e d s i ę b i o r c z o ś c i 
można zlikwidować 
problem bezrobocia a 
zarazem podnieść wpły-
wy do budżetu. Napraw-
dę jest o co walczyć i warto się wysilić 
nad tym problemem, gdyż przedsiębior-
cy – to węzłowe podmioty w gospodarce 
rynkowej, decydujące o jej kondycji i jej 
funkcjonowaniu.

Najskuteczniejszym sposobem na 
wsparcie polskich przedsiębiorców by-
łyby zmiany systemowe w zakresie opo-
datkowania. Po pierwsze podatek CIT, 
czyli płacony przez przedsiębiorców od 
dochodów należy całkowicie zlikwido-
wać dla małych i średnich przedsiębior-

ców (do określonego limitu obrotów), 
zastępując go właśnie podatkiem ob-
rotowym. W ten sposób skończą się 
machinacje, kombinacje i oszukiwanie 
państwa na podatku VAT, ponieważ ta 
najliczniejsza grupa przedsiębiorców za-
cznie funkcjonować w oparciu o samo-
dzielnie czyniony rachunek ekonomicz-
ny, do którego najzwyczajniej doliczy 
procent obrotowy dla państwa. W efek-
cie całe procedury związane z prowadze-
niem działalności ulegną szokującemu 
uproszczeniu, skończy się wszechwładza 
urzędów skarbowych i kłopoty z prawem 
podatkowym.

Po drugie podatek VAT i akcyzę należy 
opanować, wyliczyć stawkę efektywną 
podatku i do tej stawki – obniżyć i ujed-
nolicić. Będzie to oznaczało podwyżkę 

części produktów, ale 
dla innych z pewnością 
także obniżkę. Jeżeli 
mamy VAT wyższy niż 
w sąsiednich ultra bo-

gatych Niemczech – to nie możemy się 
normalnie rozwijać! W efekcie propono-
wanych zmian, uległoby uproszczeniu 
prowadzenie działalności gospodarczej 
przez małych i średnich przedsiębiorców.

Jerzy Borkowski
Przedsiębiorca, Polityk

Dochody są głównym  
miernikiem poziomu 

zamożności gospodarstw 
domowych

Najskuteczniejszym  
sposobem na wsparcie 

polskich przedsiębiorców 
byłyby zmiany systemowe 
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Kwalifikowanie technologii spawania, 
zgodnie z wymaganiami normy 

PN-EN 12732+A1:2014 
Jolanta Kucaba 

- specjalista ds spawalnictwa

Spawanie jest procesem, który stosowany jest powszechnie 
przy wytwarzaniu wyrobów zarówno prostych jak i złożo-

nych w swej formie konstrukcyjnej. Konstrukcje takie jak pojazdy 
transportowe, zbiorniki ciśnieniowe, kotły, dźwignice, mosty czy 
rurociągi nie sposób wytwarzać bez stosowania różnorodnych 
procesów spawania. Złożoność i odpowiedzialność konstrukcji 
spawanych w połączeniu ze specyfikacjami dotyczącymi kon-
kretnego wyrobu zobowiązuje wytwarzającego do spełnienia 
licznych wymagań systemowych, jakościowych jak również 
związanych z kwalifikowaniem procesów spawania. 

Niniejszy artykuł ogranicza się wyłącznie do przedstawie-
nia dodatkowych wymagań wynikających z normy PN-EN 
12732+A1:2014 ( Infrastruktura gazowa. Spawanie stalowych 
układów rurowych. Wymagania funkcjonalne ) w stosunku do 
wymagań powszechnie stosowanej normy PN-EN ISO 15614-
1:2008 ( Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania me-
tali – Badanie technologii spawania – Część 1 – Spawanie łukowe 
i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu)  dla 
grup materiału podstawowego 1, 2 i 3 wg ISO / TR 15608.

 Standardowo norma PN-EN ISO 15614-1 dla kwalifiko-

Rys. 1 Rys. 2

Rys. 4

Infrastruktura gazowa. 
Spawanie stalowych układów rurowych.

Wymagania funkcjonalne

wania technologii spawania na typowych złączach (rysunki 1- 4) 
wymaga programu badań zgodnego z Tabelą 1

W przypadku gdy kształty i wymiary standardowych złączy 
próbnych  podanych w PN-EN ISO 15614-1 nie odpowiadają złą-
czom, które mają być spawane w produkcji proces kwalifikowa-
nia powinien przebiegać w oparciu o normę PN-EN ISO 15613.

Można wtedy wykonać specjalne złącze próbne jedno lub wię-
cej, które będzie odpowiadało złączu produkcyjnemu we wszyst-
kich jego istotnych cechach, takich jak: wymiary, utwierdzenie, 
wpływ nagrzewania, ograniczenie dostępu, itp.

Złącza próbne, wykonane według PN-EN ISO 15613 o ile to 
możliwe, powinno być zbadane zgodnie z PN-EN ISO 15614-1.

Na ogół wykonuje się badania co najmniej w następującym 
zakresie:

 - badanie wizualne VT - 100 %;
- badania MT lub PT (dla materiałów niemagnetycznych tylko 

badania PT);
- badania twardości (nie wymagane dla materiałów podstawo-

wych ze stali ferrytycznych o Rm < 420 N/mm2 lub Re < 275 N/mm2 
- badania makroskopowe (liczba próbek zależna od geometrii 
konstrukcji).

Tyle co do normy PN-EN ISO 15614-1 i PN-EN 15613.  A jakie 
dodatkowe wymagania ustanawia PN-EN 12732+A1:2014 dla 
procesu kwalifikowania technologii spawania?

W przypadku gdy  kształty i wymiary standardowych złączy 
próbnych  podanych w PN-EN ISO 15614-1 nie odpowiadają złą-
czom, które mają być spawane w produkcji proces kwalifikowa-
nia powinien przebiegać w oparciu o normę  PN-EN ISO 15613.

 Można wtedy wykonać specjalne złącze próbne jedno 
lub więcej, które będzie odpowiadało złączu 
produkcyjnemu we wszystkich jego istotnych 
cechach, takich jak: wymiary, utwierdzenie, 
wpływ nagrzewania, ograniczenie dostępu, 
itp.

 Złącza próbne, wykonane według 
PN-EN ISO 15613 o ile to możliwe, powinno 
być zbadane zgodnie z PN-EN ISO 15614-1.

 Na ogół wykonuje się badania co naj-
mniej w następującym zakresie:

- badanie wizualne VT - 100 %;
- badania MT lub PT (dla materiałów niema-

gnetycznych tylko badania PT);
- badania twardości (nie wymagane dla ma-

teriałów podstawowych ze stali ferrytycznych 
o Rm < 420 N/mm2 lub Re < 275 N/mm2

- badania makroskopowe (liczba próbek za-
leżna od geometrii konstrukcji).

 Tyle co do normy PN-EN ISO 15614-1 
i PN-EN 15613.  A jakie dodatkowe wymaga-
nia ustanawia PN-EN 12732+A1:2014 dla pro-
cesu kwalifikowania technologii spawania?

 Zacznijmy od omówienia pewnych 
elementów przedmiotowej normy.

 Tabela 1 normy PN-EN 
12732+A1:2014 wiąże kategorie wyma-
gań jakościowych z zakresem ciśnień ro-
boczych, grupą materiału podstawowego 

Rys. 3
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Złącze próbne Rodzaj badania Zakres badań Uwagi

Złącze doczołowe zpełnym przetopem

VT 100% -

RT lub UT 100% a

MT lub PT 100% b

Próba rozciągania 2 próbki -

Próba zginania 4 próbki c

Próba udarności 2 zestawy d

100% wymagane e

Badanie makroskopowe 1 próbka -

Złącze teowe z pełnym  
przetopem, odgałęzienie rurowe z pełnym 
przetopem

VT 100% f

RT lub UT 100% b, f

MT lub PT 100% a, f, g

Badanie twardości wymagane e, f

Badanie makroskopowe 2 próbki f

Spoiny pachwinowe

VT 100% f

MT lub PT 100% b, f

Badanie twardości wymagane e, f

Badanie makroskopowe 2 próbki f

a) Badanie ultradźwiękowe nie powinno być stosowane dla t < 8 mm i nie dla grup materiałowych 8, 10, 41 do 48.
b) Badanie penetracyjne lub magnetyczno-proszkowe. Dla materiałów niemagnetycznych, badanie penetracyjne.
c) Badanie na zginanie, patrz 7.4.3 (PN-EN ISO 15614-1).
d) 1 zestaw dla metalu spoiny i 1 zestaw dla HAZ dla materiałów o grubości ≥ 12 mm mających określone właściwości udarnościowe. Normy dotyczące sto-
sowania mogą wymagać badania udarności dla grubości poniżej 12 mm. Temperatura badania powinna być wybrana przez producenta z uwzględnieniem 
zastosowania lub normy dotyczącej stosowania, nie powinna być jednak niższa niż wyszczególniona dla materiału podstawowego. Badanie dodatkowe, patrz 
7.4.5 (PN-EN ISO 15614-1).
e) Nie wymagane dla materiałów podstawowych: podgrupy 1.1 i grup 8, 41 do 48.
f ) Wyszczególnione badania nie dają informacji o własnościach mechanicznych złącza. Tam gdzie tego rodzaju własności są odpowiednie dla zastosowania, 
należy przeprowadzić dodatkowe kwalifikowanie, np. przez kwalifikowanie spoiny czołowej.
g) Dla rur o średnicy zewnętrznej ≤ 50 mm nie jest wymagane badanie ultradźwiękowe. Dla rur o średnicy zewnętrznej > 50 mm i kiedy nie jest technicznie 
możliwe wykonanie badań ultradźwiękowych, powinno być wykonywane badanie radiograficzne, pod warunkiem że kształt złącza umożliwia uzyskanie 
wiarygodnych wyników.

Tabela 1

Kategoria 
wymagań 
jakościo-

wych

Obszar zastosowania 
Ciśnienie robocze / Grupa materiału podstawo-
wego wg ISO TR 15608 / Granica plastyczności / 

Przykład zastosowania

B ≤ 5 bar / 1.1, 1.2 i 1.4 / Re0,5≤ 360 MPa / Rurociągi 
główne i pomocnicze w systemie dystrybucji, rurocią-
gi w stacjach

C > 5 bar i ≤ 16 bar / 1.1, 1.2 i 1.4 / Re0,5≤ 360 MPa 
/ Rurociągi wchodzące w skład instalacji w stacjach 
oraz systemie dystrybucji

D > 16 bar a)/ 1, 2 , 3 / Re0,5 – bez ograniczeń / Rurocią-
gi wchodzące w skład instalacji w stacjach oraz syste-
mie przesyłowym

a) Rurociągi o naprężeniu obwodowym przy ciśnieniu projektowym 
do 30% wyspecyfikowanej minimalnej granicy plastyczności Re0,5 
i pracujące przy ciśnieniu roboczym do 24 bar mogą być przypo-
rządkowane przez operatora rurociągu do Kategorii wymagań ja-
kościowych C.

wg ISO/TR 15608, granicą plastyczności oraz przykładowym 
zastosowaniem. Poniżej przedstawiono w uproszczonej formie  
Tabelę 1.

Z kolei w Tabeli 2 przedmiotowej normy są przypisane dla 
poszczególnych wymagań jakościowych między innymi normy 
dotyczące kwalifikowania technologii spawania. Poniżej przed-
stawiono w uproszczonej formie ten obszar Tabeli 2.

Analizując zapisy w Tabelach 1 i 2 widzimy, że norma  wpro-
wadza konieczność kwalifikowania technologii spawania i 
związanego z tym obowiązku stosowania określonych norm w 
powiązaniu z kategoriami wymagań jakościowych i obszarem 
działania.

W zakresie stosowania materiałów dodatkowych do spawania 
zaleca się stosowanie postanowień zawartych w Tablicy 3. Do-
datkowo dla rurociągów o MOP > 16 bar dla stali w gatunkach 
L485 oraz L555 (wg PN-EN ISO 3183) własności materiałów do-
datkowych muszą odpowiadać materiałom podstawowym.

Poniżej przedstawiono dalsze wymagania dodatkowe doty-
czące kwalifikowania technologii spawania dla rurociągów o 
MOP > 16 bar: 

1. Badania udarności wymagane są dla wszystkich rur o gru-
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Norma
Kategoria wymagań jakościowych

B C D

PN-EN ISO 15614-1 
Specyfikacja i kwalifikowanie technologii 

spawania metali – Badanie technologii spawania 
– Część 1 – Spawanie łukowe i gazowe stali oraz 

spawanie łukowe niklu i stopów niklu.

+ * *
PN-EN ISO 15610 

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawa-
nia metali - Kwalifikowanie na podstawie zbada-

nych materiałów dodatkowych do spawania

* - -
PN-EN ISO 15611 

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii 
spawania metali - Kwalifikowanie na podstawie 

wcześniej nabytego doświadczenia w spawaniu.

- - -
PN-EN ISO 15612* 

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spa-
wania metali  - Kwalifikowanie przez przyjęcie 

standardowej technologii spawania.

+ * *
PN-EN ISO 15613 

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawa-
nia metali - Kwalifikowanie na podstawie przed-
produkcyjnego badania spawania/ zgrzewania.

* * *
* Może to mieć również zastosowanie w kategorii D dla małych projektów lub materiałów o 
Rt 0,5 ≤ 360 N / mm².
    zalecane / + do wyboru / - niezalecane*

Tabela 2bości ścianki większej niż  5 mm a minimalne warto-
ści średnie / indywidualne KV  w spoinie oraz w SWC 
powinny odpowiednio wynosić:

- 27J / 20J – dla gatunków stali o wyspecyfikowanej 
minimalnej granicy plastyczności mniejszej lub rów-
nej 360 MPa;

- 40J / 30J - dla gatunków stali o wyspecyfikowa-
nej minimalnej granicy plastyczności większej od 360 
MPa oraz w przypadku przyjęcia reguł EPRG (Europej-
ska Grupa Badawcza ds. Rurociągów) Załącznik G pkt 
G3.

W celu dokonania przeliczenia wartości pracy ła-
mania na próbki pełnowymiarowe obowiązuje na-
stępujący wzór:

KV = (8 x 10 x KVp) / Sp
gdzie: 
KV – praca łamania dla próbek pełnowymiarowych w [J]  

KVp – zmierzona wartość pracy łamania,  
Sp – pole przekroju poprzecznego próbki pod karbem.

Temperatura badania podczas próby udarności 
powinna odpowiadać temperaturze projektowej lub 
minimalnej wartości, która może wystąpić. 

 2. Operator rurociągu powinien określić na podsta-
wie Tablicy 2 normę według której będzie kwalifiko-
wany proces spawania. 

Niezależnie od wymagań określonych w Tablicy 2 
kwalifikowanie technologii powinno być przeprowa-
dzone zgodnie z PN-EN ISO 15614-1 lub, jeżeli jest to 
określone w specyfikacji przez operatora rurociągu, 
zgodnie z PN-EN ISO 15613 w następujących przy-
padkach:

- dla grup materiałów, które nie są ujęte w PN-EN 
ISO 15612;

- dla specjalnych rozwiązań projektowych;
3. Urządzenia do spawania automatycznego lub 

zmechanizowanego wykorzystywane do wykonywa-
nia połączeń stali o minimalnej nominalnej granicy 
plastyczności Re 0,5 równej lub większej od 360 MPa 
powinny posiadać wzorcowane elektroniczne przy-
rządy rejestracji parametrów.

Norma PN-EN 12732+A1:2014 stawia również do-
datkowe wymagania dla specjalnych odgałęzień i 
tulei naprawczych o średnicy nominalnej ≥ DN 100 
oraz odgałęzień typu weldolets oraz threadolets o 
średnicy nominalnej ≤ DN 100 dla rurociągów spa-
wanych pod ciśnieniem. (Załącznik D - informacyjny)

I tak, kwalifikowanie technologii spawania prze-
prowadzane powinno być zgodnie z wymagania-
mi specyfikacji opracowanej przez operatora rurociągu. Zaleca 
się przeprowadzenie badań zgodnie z PN-EN ISO 15614-1 przy 
czym operator rurociągu może określić dodatkowe wymagania;

Dla materiału dodatkowego zaleca się spełnienie dodatko-
wych następujących warunków:

- minimalna granica plastyczności zgodnie ze specyfikacją ≤ 
400 MPa;

- wytrzymałość na rozciąganie 400 – 560 MPa;
- A5 ≥ 26%;
 - KV ≥ 47J / 32J przy czy temperaturę badań określa się w spe-

Specyfikacja stali 
wg PN-EN ISO 3183 a

Wymagania dla materiałów dodatko-
wych

O z n a c z e -
nie

Rt 0,5
N/mm2

Rm 
N/mm2

Rt 0,5 lub 
Rt 0,2 
N/mm2

Rm  
N/mm2 

KV
J

L210 210 335-475 355 440-570 47/32

L245 245-440 415 355 440-570

L290 290-440 415 355 440-570

L360 360-510 460 420 500-640

L415 * 415-565 520 460 530-680

L450 * 450-570 535 460 530-680

L485 * 485-605 570 500 560-720

L555 * 565-675 625 550
620

610-780
690-890

  * Dla ścian o grubości > 8 mm  materiał o niższej kategorii wytrzymałość może 
być stosowany do spawania warstwy graniowej i gorącego ściegu.

Tabela 3

cyfikacji operatora rurociągu;
- zawartość wodoru dyfundującego Hdm ≤ 5ml/100g. (mate-

riały dodatkowe powinny być pakowane próżniowo);
- świadectwo odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204;
Pamiętajmy, kwalifikując proces spawania sięgnijmy do normy 

wyrobu celem zidentyfikowania ewentualnych dodatkowych 
wymagań dla procesu kwalifikacji.

J. Kucaba 
Specjalista ds. spawalnictwa 
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Każdy wyjazd rodzi wiele pytań odnośnie tego co ze sobą 
zabrać (jakie kosmetyki, ubrania, jedzenie), w co się spako-

wać (plecak, walizka) i ile pieniędzy mieć pod ręką. Odpowiedź 
na te pytania jest zależna oczywiście od tego gdzie zamierzamy 
spędzić wakacje.

Jeżeli będziemy odpoczywali leżąc na plaży wcześniejsze przy-
gotowanie nie będzie nam potrzebne, jednak jazda na nartach 
lub inne rodzaje aktywnego spędzania urlopu powinny być 
poprzedzone odpowiednią dawką ćwiczeń fizycznych (basen, 
siłownia).

Wybierając się w góry warto spakować się w plecak, który ła-
twiej będzie nam przenosić. Jeśli będziemy podróżować samo-
lotem lepszym rozwiązaniem będzie oczywiście walizka. Należy 
pamiętać, że w trakcie lotu samolotem, czy jazdy autobusem 
nasz bagaż nam nie towarzyszy, więc warto przygotować sobie 
podręczną torbę lub plecak, do którego można spakować doku-
menty, jedzenie lub np. aktualnie zażywane leki.  

Jeśli planujemy spędzić wolny czas nad morzem warto zabrać 
ze sobą kosmetyki do opalania, które przydadzą się także w gó-
rach podczas szusowania na lodowcu. Należy bowiem pamiętać, 
że wysoko w górach słońce świeci bardzo mocno i łatwo o opa-
rzenia odsłoniętych partii skóry (twarz, szyja, ręce). Nie wolno też 
zapomnieć o okularach przeciwsłonecznych, które przydadzą się 
zarówno na plaży jak i na śniegu (promienie słoneczne odbijają-
ce się od śniegu mogą zaszkodzić naszym oczom).

Odpoczynek na plaży

Warto mieć pod ręką:
Kremy lub emulsje do opalania. W pierwszych dniach opa-

lania należy stosować kosmetyki z wysokim filtrem, później z 
coraz niższym. Osoby z jasną skórą muszą zacząć opalanie od 
kosmetyków z filtrem 20, lub 25-30 jeżeli skóra jest skłonna do 
podrażnień. Warto wiedzieć, że wyjeżdżając na wakacje w lipcu i 
sierpniu (miesiące najcieplejsze), bądź jadąc na południe Europy 
(silniejsze promienie słoneczne) należy zaczynać od preparatów 
z wyższymi filtrami.

Kosmetyki do stosowania po opalaniu- mają one działanie ła-
godzące i nawilżające, wpływając regenerująco na wysuszoną 
opalaniem skórę.

Preparaty na oparzenia- substancje o zwiększonej zawartości 
D- panthenolu i alantoiny, stosowane na zaczerwienioną i pie-
czącą skórę.

Należy pamiętać, że skóra dzieci jest znacznie bardziej wrażli-
wa na promienie słoneczne, należy więc ją smarować kremami o 
wysokich filtrach >25.

Preparaty te należy nakładać kilka razy w ciągu dnia oraz za 
każdym razem po wyjściu z wody. Powinno się unikać opalania 

między godziną 12-15, czyli w czasie najwyższych temperatur.
Wypada też zadbać o wystawione na ekstremalne warunki 

(piasek, słona woda, słońce) włosy i skórę głowy- stosując od-
powiednie szampony i balsamy, najlepiej „all in one” (wszystko 
w jednym). 

Przydać się może pomadka z filtrem UVA i UVB natłuszczająca 
usta i chroniąca je przed nadmiernym wysuszeniem.

- trzeba też pamiętać o uzupełnianiu niedoboru płynów i pić 
jak najwięcej wody.

Odpoczynek w górach 
(np. na lodowcu)

Ci, którym latem brakuje śniegu mogą wybrać się na narty 
lub snowboard na lodowiec. Ważne aby nie zapomnieć wtedy 
o szaliku, rękawiczkach i ciepłej czapce, ale nie mniej istotne są 
kosmetyki ochronne:

- kremy ochronne do twarzy,
- kremy natłuszczające do rąk,
- balsam do ust- nawilżający i zmiękczający,
- okulary przeciwsłoneczne,
- i oczywiście kremy (emulsje) do opalania- czasem na lodow-

cu można się opalić szybciej niż na plaży.
Wyjeżdżając na wakacje z dzieckiem oprócz rzeczy codzienne-

go użytku (zabawki, pieluchy), należy też zabrać książeczkę zdro-
wia dziecka, leki na biegunkę, uczulenie, przeziębienie i chorobę 
lokomocyjną.

Niezależnie od tego jakie miejsce jest celem naszej podróży 
musimy mieć pod ręką dobrze zaopatrzoną apteczkę, w której 
powinno się znaleźć miejsce na:

- plastry różnej wielkości,
- kompresy (opatrunek na rany),
- bandaż,
- opaskę elastyczną (zwichnięcia),
- nożyczki,
- spirytus salicylowy, wodę utlenioną- do dezynfekcji ran,
- preparaty na biegunkę (np. Nifuroksazyd),
- krople nawilżające do oczu (tzw. sztuczne łzy),
- preparaty przeciwalergiczne (np. Claritine),
- środki przeciwbólowe,
- preparaty na oparzenia.
Aby przeżyć niezapomniane chwile potrzebny jest też oczy-

wiście dobry humor i aparat fotograficzny, aby móc o nich pa-
miętać. 

Michał Domagała 
Specjalista Chorób Wewnętrznych

 Zamierzasz spędzić swoje upragnione wakacje nad polskim morzem? Albo w górach? A może 
wybierasz się do „ciepłych krajów”? Niezależnie od tego czy swój urlop spędzisz na piaszczystej plaży, w 
blasku słońca, jeżdżąc na nartach bądź snowboardzie po lodowcu, razem z rodziną lub bez towarzystwa, 
warto pomyśleć o paru rzeczach, które należy ze sobą zabrać oraz o zasadach których trzeba przestrzegać.
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Nowy rząd to z pewnością nowe albo kolejne zmiany. Przed 
jakimi wyzwaniami stoją Polscy Przedsiębiorcy? 

Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL: Największym wy-
zwaniem jest dalszy rozwój firm. W przypadku mikrofirm chodzi 
o rozwijanie działalności, zdobywanie kolejnych klientów, zwięk-
szanie zatrudnienia – tak by krok po kroku móc rywalizować na 
rynku ze średniej wielkości graczami. Z kolei średniej wielkości fir-
my potrzebują nowych, innowacyjnych rozwiązań i produktów, 
dzięki którym nie tylko nawiążą walkę o klientów z największymi 
korporacjami, ale też będą mogły wyjść ze swoimi usługami poza 
granice Polski. No i wreszcie ostatnia grupa – polskie korpora-
cje, które już są obecne na rynkach zagranicznych, budują swoją 
markę i z sukcesem rywalizują z międzynarodowymi firmami. Dla 
każdej z tych grup, państwo powinno mieć konkretną ofertę, któ-
ra ułatwi zdobycie postawionych przed sobą celów.

Czy firmy takie jak ZISiRO p. Zbigniewa Szydlik mogą czuć 
się zagrożone wobec obecnej rzeczywistości jaką szykują 
nowi przedstawiciele rządu?

WK-K: Nie zamierzam nikogo straszyć naszym następcami, 
chociaż część nieoficjalnych zapowiedzi przedstawicieli nowe-
go rządu budzi niepokój przedsiębiorców. Często pytają mnie 
na spotkaniach, co z obiecanymi w kampanii przez PiS niższymi 
podatkami dla firm. I co mam im odpowiedzieć? Chętnie popar-
libyśmy projekt obniżający obciążenia dla przedsiębiorców. Już 
od tego roku podatki dla małych firm miały spaść do 15%. Nie 
tylko nic takiego się nie stało, ale już słyszymy, że w przyszłym 
roku też nie ma na to szans. Słyszymy za to, że zwiększone zosta-
ną kontrole skarbowe przedsiębiorców. Jak w takich warunkach 
prowadzić biznes? 

  Rosnące wymagania wobec mniejszych firm nie ułatwiają 
stabilizacji na rynku. Jakie jest realne prawdopodobieństwo 
utrzymania się firm o mniejszym zakresie działalności?

WK-K: Polscy przedsiębiorcy pokazali w kryzysie, że potrafią 
sobie poradzić w każdych warunkach. Często wystarczy, żeby 
państwo im nie przeszkadzało. Dlatego PSL będzie protestować 
przeciwko wszystkim projektom rządowym, które nakładałyby 
dodatkowe obciążenia na przedsiębiorców. Na to naszej zgody 
nigdy nie będzie. Uważam jednak, że to plan minimum. Obo-
wiązkiem każdego rządu jest tworzenie jak najlepszych warun-
ków do rozwijania działalności gospodarczej. Dlatego nowy rząd 
powinien kontynuować politykę zapoczątkowaną przez PSL i 
krok po kroku likwidować bariery tłamszące przedsiębiorczość 
Polaków. Ludowcy na pewno będą takie propozycje składać w 
Sejmie.

Na jaką obecnie pewną pomoc mogą liczyć Przedsiębiorcy 
ze stron Państwa?

WK-K: To cały wachlarz rozwiązań. Z mojego punktu widze-
nia szczególnie ważne są te, których celem jest dalsze zwiększa-
nie zatrudnienia. W poprzedniej kadencji znacząco obniżyliśmy 
koszty pracy dla firm, które zatrudniają nowych pracowników. 
To m.in. zwolenienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz 
Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 
refundacja składek na ZUS, dofinansowanie do wynagrodzeń, a 
także bony – szkoleniowe, zatrudnieniowe, stażowe oraz na za-

siedlenie (jeśli pracowników musi przeprowadzić się z innego 
miasteczka).

Z kolei dzięki Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu pra-
codawcy mogą sfinansować podnoszenie kwalifikacji swoich 
pracowników – opłacić kontynuowanie nauki, studia podyplo-
mowe, kursy, szkolenia, niezbędne certyfikaty. Z wsparcia może 
skorzystać każdy pracodawca. Duże firmy pokrywają 20% kosz-
tów, resztę dopłaca KFS. Małym firmom fundusz finansuje pełny 
koszt kursów dla pracowników.

To oczywiście nie wszystko. Przyjęliśmy również ustawę o 
ochronie miejsc pracy, która pozwala firmom popadającym w ta-
rapaty finansowe, na odzyskanie oddechu. Z perspektywy czasu 
widać, że dobrym rozwiązanie było uelastycznienie czasu pracy. 
Z jednej strony pozwala firmom dopasować czas pracy do bie-
żących zamówień, z drugiej zaś pracownikom łatwiej jest godzić 
obowiązki zawodowe i rodzinne. 

Nie możemy też zapominać o sprawie fundamentalnej. Dzięki 
PSL do naszego prawa w ubiegłym roku wprowadzono zasadę, 
że wszystkie wątpliwości w sprawach podatkowych będą roz-
strzygane na korzyść przedsiębiorców. To krok milowy w podej-
ściu państwa do przedsiębiorczości w Polsce.

Pan jako minister pracy i polityki społecznej na pewno ma 
gotowe rozwiązania, które chronią pracowników a zarazem 
przedsiębiorców dających bezpieczeństwo pracodawcy i go-
dziwy zarobek pracowników. Co Pan proponuje dla wspólne-
go dobra na linii pracodawca pracowników?

WK-K: Zależmy mi na rozwijaniu jednego z naszych sztanda-
rowych projektów – programu „Praca dla młodych”. Przyjęliśmy 
go jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu. Skorzystać z niego 
mogą absolwenci szkół zawodowych, ponadgimnazjalnych i 
wyższych, którzy nie ukończyli 30 lat. Dostaną 2-letnią gwarancję 
zatrudnienia na umowie o pracę. 

Program jest również korzystny dla pracodawców. Przede 
wszystkim ogranicza koszty pracy. Firmy, które zatrudnią mło-
dych ludzi, mogą przez rok otrzymać miesięczne dofinansowa-
nie w wysokości płacy minimalnej wraz ze wszystkimi składkami. 
To 2173 zł miesięcznie. Przez cały rok firma na nowego pracowni-
ka może więc otrzymać ponad 26 tys. zł.

Chciałbym, aby ten program był dalej rozwijany przez nowy 
rząd. Chodzi nie tylko o dodatkowe finansowanie, ale przede 
wszystkim o programy informacyjne dla młodych i dla praco-
dawców, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się, że jest takie 
rozwiązanie, z którego prosto można skorzystać. Niestety nie wi-
dzę takiej chęci po stronie nowego rządu.

Wywiad przeprowadził Z. Szydlik

 Rozmowa z prezesem PSL 
Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem

- spotkanie w Sejmie
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FOXFITTINGS
FOX FITTINGS

FOX FITTINGS

Marka FOX -

-

-

-

-
Mufy 

-

FOX FITTINGS sp. z o.o.  sp.k.
@  
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Czym zajmuje się firma?
Krzysztof Czudec: Firma HEADS po-

wstała w 1995 roku. Od 1997 roku dyna-
micznie działamy na terenie Polski. Naszą 
podstawową działalnością jest produkcja 
wysokoaktywowanych bentonitów prze-
znaczonych na rynek HDD oraz dostawa 
urządzeń i osprzętu wiertniczego. Dzięki 
indywidualnie wypracowanym  wio-
dącą pozycję na rynku kierunkowych 
przewiertów horyzontalnych i mikrotu-
nelowania. Od szeregu lat specjalizujemy 
się również w doradztwie oraz działal-
ności seminaryjno-szkoleniowej. HEADS 
rozwija i unowocześnia swoje wyroby w 
oparciu o własne rozwiązania poparte 
długoletnimi doświadczeniami oraz te-
stami polowymi. Prowadzone są inten-
sywne badania, rozwijana współpraca 
z prężnymi środkami badawczymi. Jest 
to gwarancją najwyższej jakości ofero-
wanych produktów, kontrolowanych od 
fazy projektu aż do końcowego etapu 
produkcji. 

Co sądzi Pan o metodzie bezwykopo-
wej z zastosowaniem maszyn przewier-
towych?

KC: Pierwsze takie maszyny pojawiły 
się na początku lat 90- tych ubiegłego 
wieku. Dzięki nim zrewolucjonizowaniu 
uległa metoda wykonywania różnych 
instalacji podziemnych. Przeszkody, któ-
re wcześniej utrudniały, a nawet unie-
możliwiały położenie rurociągów, typu 
rzeka czy autostrada, przestały dzięki 
technologii przewiertów HDD stanowić 
znaczący problem. Zastosowanie ma-
szyn przewiertowych w znaczący sposób 
ułatwiło i skróciło czas wykonywania in-
stalacji podziemnych. W dniu dzisiejszym 
ta technologia tak się zadomowiła, że już 
nie wyobrażamy sobie innego sposobu 
układania instalacji podziemnych. 

Czym wyróżniają się maszyny TORO 
na tle konkurencji?

KC: Firma TORO jest wiodącym amery-
kańskim producentem specjalistycznych 
maszyn o ponad stuletniej historii. Wiert-
nice horyzontalne marki TORO bazują 
na ogromnym doświadczeniu firmy w 
budowaniu maszyn i charakteryzują się 

doskonałymi parametrami przy jedno-
czesnym zachowaniu prostoty ich kon-
strukcji, co przekłada się na wieloletnią i 
bezawaryjną pracę tych urządzeń.

Od 2015 roku wiertnice horyzontalne 
TORO są dostępne na rynku polskim. 

Jakiej klasy jakości jest stosowany 
przez Państwa bentonit?

KC: Jak wcześniej już wspomniałem, 
podstawową działalnością HEADS jest 
produkcja wysokoaktywowanych bento-
nitów. Jesteśmy firmą, która jako jedna z 
pierwszych w Europie zaczęła produkcję 
tego typu bentonitów dedykowanych 
na rynek HDD. Wprowadziliśmy produk-
ty bentonitowe takie jak TEQGEL HD, 
czy TEQGEL SPECIAL, które dzięki swoim 
unikalnym parametrom reologicznym 
stały się standardami w produkcji bento-
nitów aktywowanych, również dla innych 
producentów. Produkty naszej firmy jako 
jedyne bentonity aktywowane otrzyma-
ły w Polsce prestiżowe nagrody LIMBUR 
oraz TYTAN, przyznawany przez Inżynie-
rię Bezwykopową.

Czy planują Państwo sprzedawać 
urządzenia, które są w stanie odzyski-
wać bentonit?

KC: Do odwiercenia otworów horyzon-
talnych potrzebna jest płuczka wiertnicza, 
która składa się z materiału strukturotwór-
czego – bentonitu zdyspergowanego w 
wodzie. Płuczka pompowana jest przez 
żerdzie wiertnicze do otworu, urabia czo-
ło otworu, a przestrzenią pierścieniową 
powraca wraz z urobkiem – zwiercinami. 
Aby ponownie ja wykorzystać należy od-
separować zwierciny od płuczki wiertni-
czej. Do tego służą systemy oczyszczania 
płuczki.

Firma HEADS już od wielu lat jest pro-
ducentem takich systemów oczyszcza-
nia. Systemy te są standardem podczas 
wykonywania dużych przewiertów ho-
ryzontalnych, tj. wiertnicach o sile uciągu 
powyżej 50 ton. W ostatnich latach za-
ostrzeniu uległy wymogi dotyczące uty-
lizacji płuczki wiertniczej, a także nastąpił 
znaczący wzrost cen takich usług. Wzrost 
cen spowodował zapotrzebowanie u wy-
konawców małych przewiertów (wiertni-

ce o sile uciągu 10-20 ton) na zakup tego 
typu systemów.

Nasza oferta obejmuje także małe mo-
bilne systemy oczyszczania dla tej kate-
gorii wykonawców.

Jak długo firma HEADS działa na ryn-
ku polskim i czy swoją działalność roz-
ciąga również na rynek europejski?

KC: Jak wspomniałem na wstępie firma 
HEADS od 1995 roku z sukcesem prowa-
dzi swoją działalność na rynku europej-
skim i polskim. To jest już ponad 20 lat.

Czy prowadzicie Państwo serwis ma-
szyn przewiertowych?

KC: Tak. Prowadzimy serwis gwaran-
cyjny i pogwarancyjny, jak większość 
dostawców maszyn i urządzeń wiertni-
czych. Dobry serwis urządzeń wiertni-
czych to nie tylko skuteczna naprawa. W 
specyfice przewiertów horyzontalnych 
przede wszystkim liczy się czas reakcji na 
zgłoszenie awaryjne i kompetencja osób 
, które dokonują naprawy. Firma HEADS 
jak i TORO słynie z jakości serwisu. Biorąc 
pod uwagę opinie naszych klientów, je-
steśmy w tym bardzo dobrzy.

Czy świadczycie usługi z zakresu 
konsultacji dla firm przy wykonywaniu 
problematycznych przewiertów stero-
wanych?

KC: Konsultacje wiertnicze oraz prowa-
dzenie serwisu płuczkowego, poza pro-
dukcją bentonitu, są podstawową nasza 
działalnością. Możemy od początku do 
końca zaprojektować otwór wiertniczy, 
dobrać odpowiednią płuczkę wiertniczą, 
narzędzia oraz wiertnicę adekwatnie do 
złożoności warunków geologicznych 
oraz stopnia trudności projektu. Dotyczy 
to zarówno małych i dużych przewiertów 
horyzontalnych. Zapraszam do zapozna-
nia się z naszą listą referencyjną, która 
znajduje się na naszej stronie interneto-
wej. Są tam opisy wybranych przewier-
tów, w których firma HEADS brała udział. 
Znajdą tam Państwo również przewierty, 
które zostały uznane za rekordy światowe 
tak w kategorii długości, jak i wielkości 
średnicy.

Wywiad przeprowadził Z. Szydlik

Rozmowa z Krzysztofem Czudec 
 – Prezesem Zarządu Firmy Heads Sp. z o.o.
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O firmie

HEADS jest dynamicznie rozwijającą 
się firmą działającą na rynku euro-

pejskim od 1995 roku. W tym czasie dzię-
ki indywidualnie wypracowanym ory-
ginalnym technologiom osiągnęła ona 
wiodącą pozycję na rynku kierunkowych 
przewiertów horyzontalnych i mikrotu-
nelowania. Od początku istnienia firma 
oferuje produkty i usługi o niezmiennie 
wysokiej jakości. Stabilność, wiarygod-
ność i profesjonalizm firmy pozwoliły 
wspólnie z naszymi zleceniodawcami 
zrealizować najtrudniejsze projekty na 
rynku technologii bezwykopowych.

Systemy płuczkowe

HEADS dostarcza nowoczesną tech-
nologię z zakresu inżynierii wiertniczej 
popartej wieloletnimi doświadczeniami 
na terenie całej Europy. Obejmuje ona 
nie tylko doradztwo w zakresie inżynierii 
płuczkowej, ale także produkcję i dosta-
wę materiałów płuczkowych (bentonity, 
polimery, środki specjalne). HEADS jest 
producentem i dostawcą szerokiej gamy 
produktów bentonitowych takich jak: 

- TEQGEL HD – system jednoworkowy 

- BESTBORE – system jednoworkowy
- TEQGEL Special – system do instalacji 

rurociągów wielkośrednicowych na dłu-
gich dystansach, 

- PRIMEGELL – system płuczkowy MMH,
- GESO - system inhibitowany do wy-

konywania przewiertów w profilu aktyw-
nych warstw ilastych.

Systemy oczyszczania 
i sporządzania płynów

wiertniczych

Firma HEADS dostarcza urządzenia 
do oczyszczania płynów wiertniczych 
dostosowane do specyfiki technolo-
gii. Dostarczane są kompletne systemy 
jak i poszczególne podzespoły takie jak 
sita wibracyjne, hydrocyklony, wirówki 
i stacje flokulacyjne. Doskonałym tego 
przykładem jest najnowszy mobilny sys-
tem oczyszczania płynów wiertniczych 
RU300M, który został zaprojektowany z 
myślą o wierceniu urządzeniami mniej-
szymi w miejscach, gdzie występują 
trudności z ustawieniem sprzętu na 
placu budowy. RU300M charakteryzuje 
się kompaktową budową, a dodatkowo 
zamontowany jest na przyczepie, dzięki 
czemu możliwe jest użycie urządzenia 

nawet w zwartej zabudowie miejskiej.
Ponadto na potrzeby naszych klientów 

sprowadzane są profesjonalne pompy 
wirowe dostosowane do ciężkich warun-
ków pracy. W ofercie firmy znajdują się 
również systemy sporządzania płynów 
wiertniczych w zakresie objętości od 2 
do 30 m3 z napędem elektrycznym lub 
spalinowym.

Osprzęt wiertniczy

Dodatkowo firma HEADS oferuje na-
rzędzia i osprzęt wiertniczy, które zapro-
jektowane są specjalnie dla technologii 
kierunkowych wierceń horyzontalnych 
HDD. 

W ofercie znajdą Państwo m.in. żerdzie 
wiertnicze produkowane przez firmę 
ColliDrill z wykorzystaniem materiałów 
najwyższej jakości oraz nowoczesnych 
technologii produkcyjnych. Przewód 
poddawany jest specjalistycznej inspek-
cji przez doświadczonych specjalistów 

HEADS Sp. z o.o.
 Ul. Piastowska 21

30-065 Kraków
tel 12-269-05-68

HEADS Sp. z o.o.
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na każdym etapie produkcji. Posiadamy w 
ofercie również osprzęt wiertniczy produ-
kowany i dostarczany przez renomowanych 
dostawców takich jak:  Prime Horizontal, 
NOV oraz AT-BORETEC.  Dostarczamy dolny 
zestaw przewodu do wiercenia otworów pi-
lotowych w konfiguracjach umożliwiających 
wiercenie w luźnych i twardych formacjach. 
Narzędzia do poszerzania otworów typu ba-
ryłka, flycutter oraz hole opener w zakresie 
średnic do 72cali (1828,8mm), krętliki wiert-
nicze oraz głowice do instalacji.

Nasza firma jest przedstawicielem amery-
kańskiego producenta pomp płuczkowych 
FMC Technologies. Każda pompa przed wy-
syłką jest poddana wszechstronnym testom, 
aby odpowiadała standardom przemysłu i 
wymaganiom klienta.

Firma HEADS do każdego urządzenia 
wiertniczego jest w stanie dostarczyć do-
datkowy osprzęt wiertniczy taki jak: szakle, 
ostrza wiertnicze, klucze hydrauliczne do 
dokręcania/odkręcania elementów prze-
wodu wiertniczego, systemy do lokalizacji 
głowicy firmy DCI – Falcon F5, F2, a także 
osprzęt dla systemów Mark III-V i Eclipse oraz 
inne elementy niezbędne do wykonywa-
nia wierceń kierunkowych. W naszej ofercie 
znajdą Państwo osprzęt do urządzeń Ditch 
Witch, Vermeer, Tracto Technik, Case, Toro 
oraz American Augers.

Działalność naukowa

HEADS nie tylko jest producentem i do-
stawcą szerokiej gamy produktów. Od szere-
gu lat specjalizuje się również w doradztwie 
oraz działalności seminaryjno-szkoleniowej, 
propagującej jednocześnie rozwój techno-
logii bezwykopowych. Prowadzone są inten-
sywne badania własne, rozwijana współpra-
ca z prężnymi środkami badawczymi.

HEADS rozwija i unowocześnia swoje wy-
roby w oparciu o własne rozwiązania popar-
te długoletnimi doświadczeniami oraz testa-
mi polowymi. Jest to gwarancją najwyższej 
jakości oferowanych produktów, kontrolo-
wanych od fazy projektu aż do końcowego 
etapu produkcji. Indywidualnie wypracowa-
ne oryginalne technologie, kompleksowa 
obsługa klienta oraz sukces wielu skompli-
kowanych projektów wykonywanych przy 
udziale HEADS są najlepszym potwierdze-
niem obranej strategii działania, gdzie osią-
gnięcie profesjonalizmu w danej dziedzinie 
jest najpełniejsze, gdy łączy w sobie wiedzę, 
doświadczenie i pasję zawodową.
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Zbigniew Szydlik 
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tel./fax: (32) 260-78-57
kom.:  +48 510-132-530; +48 507-089-670;
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e-mail: biuro@szydlik.com.pl
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Interchem Tech Sp. z o.o.
Ul. Wojciecha 26
40-474 Katowice
tel. 32 - 209-76-94

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 Plastics

Autoryzowany Przedstawiciel
AGRU Kunststofftechnik GmBH na Polskę Południową
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Kaczmarek Tatara S.J.
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Panie Zbyszku jak należy serwisować 
kosiarkę?

Zbigniew Mrozek: Zanim zaczniemy 
kosić należy sprawdzić świecę, filtr, nóż 
tnący i co najważniejsze - wymienić olej.  
O kosiarkę należy dbać, tak samo jak o sa-
mochód, motor czy inne urządzenie. Jeśli 
nie zadbamy o te podstawowe kwestie, 
nie możemy liczyć na to, że nasza kosiar-
ka będzie nam służyła przez lata. Prawi-
dłowa eksploatacja i konserwacja urzą-
dzenia ma tu elementarne znaczenie.

Kiedy wymienić olej w kosiarce?
ZM: Olej w kosiarce należy wymienić 

zawsze z początkiem nowego sezonu. 
Jednak w przypadku długiej i częstej  
eksploatacji urządzenia, taka potrzeba 
pojawi się również w trakcie sezonu. War-
to pamiętać również, że w kosiarce na-
leży wlać świeże paliwo, ponieważ jego 
wartość spada po 30 dniach. Paliwo po 
takim czasie po prostu się rozwarstwia i 
tym samym może prowadzić do różnych 
usterek.

Jak wymienić olej w kosiarce?
ZM: Teoretycznie można to zrobić 

samodzielnie. Jednak ja polecam sko-
rzystać z usług serwisu, gdzie specjalne 
urządzenie bezproblemowo zassie pod 
ciśnieniem stary olej. Odbywa się to szyb-
ko i bez zagrożenia zalania kosiarki. Wy-
miana nie jest kosztowna, a mamy pew-
ność, że nic się złego z kosiarką nie stanie. 
Oczywiście znane są przypadku różnych 
akrobacji kosiarką, po to, żeby ten olej 
wylać. Jednak zalecałbym ostrożność  
i skorzystanie z pomocy fachowców.

Jak naostrzyć nóż kosiarki?
ZM: Na pewno nie zrobi tego osoba, 

która nie zna zasad funkcjonowania ko-
siarki. Samodzielne próby ostrzenia noża 
mogą skończyć się niepowodzeniem lub 
zranieniem. Warto pamiętać, że oprócz 
naostrzenia taki nóż musi być dobrze wy-

ważony. Żeby wyważyć nóż kosiarki trze-
ba użyć specjalnego urządzenia.  Dlatego 
w tej kwestii również polegałbym na pro-
fesjonalnym serwisie.

Kiedy zobaczymy, że z naszą kosiarką 
jest coś nie tak i jak temu zapobiec?

ZM: Najczęstszym problemem w ko-
siarce jest krzywy nóż, krzywy wał czy 
też problem z gaźnikiem po zimowa-
niu. Użytkownik dość szybko zorientu-
je się, że z jego kosiarką dzieje się coś 
niedobrego. Jeśli zauważy np. że jakość 
koszenia znacznie spadła, a na linii ko-
szenia pozostają nieskoszone kępy tra-
wy – prawdopodobnie winny będzie 
temu krzywy nóż. Jedynym rozwiąza-
niem zapobiegawczym jest zachowanie 
ostrożności podczas użytkowania. Nie 
należy podjeżdżać kosiarką do krawężni-
ka, a trawnik powinien być oczyszczony  

 Jest wiosna i każdy, kto ma trawnik musi liczyć się z tym, że wraz z poprawą pogody czeka go pierw-
sze cięcie. Bardzo często kosiarki po zakończonym sezonie są odstawiane do garażu bez żadnego zabezpie-
czenia  przed zimowaniem. Warto zatem wiedzieć jak przygotować kosiarkę spalinową do nowego sezonu  
i sprawdzić jak zapobiegać najczęstszym usterkom urządzenia. Porady udzieli nasz fachowiec, wieloletni pracownik 
serwisu SLET – Pan Zbigniew Mrozek.

JAK PRZYGOTOWAĆ KOSIARKĘ 
SPALINOWĄ DO SEZONU

rozmowa z serwisantem firmy SLET

z wszelkich kamieni, cegieł oraz wystają-
cych korzeni drzew. Jeśli natomiast poja-
wią się drgania kosiarki, albo problem z 
odpalaniem to w razie braku szybkiej re-
akcji i zignorowaniu problemu możemy 
narazić się na wysokie koszty naprawy.

Co jest przyczyną spadku obrotów 
lub dużych drgań kosiarki?

ZM: Na to i inne pytania znajdziecie 
Państwo odpowiedź na naszej stronie 
www.slet.pl w dziale aktualności w kate-
gorii nasz serwis.

W naszym serwisie świadczymy pro-
fesjonalne usługi naprawy gwarancyjnej 
i pogwarancyjnej kosiarek, pilarek spali-
nowych, myjek, elektronarzędzi, maszyn i 
urządzeń budowlanych. Siłą naszej firmy 
jest wykwalifikowana i doświadczona ka-
dra serwisantów.

42-503 Będzin 
ul. Stanisława Staszica 2 
tel. 32 761  17 71
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ul. Sobieskiego 4A,          41 – 300 Dąbrowa Górnicza          tel/fax 32 262 65 77
www.kancelaria2000.pl          kontakt@kancelaria2000.pl

KRS 0000521456          NIP 6292470074

Gołębie serce, to książka, jakiej jeszcze nie było! To porusza-
jąca, intrygująca i wzruszająca, niezwykła opowieść o od-

wiecznej przyjaźni człowieka i gołębia pocztowego. 
Rozpoczyna się w pobliżu góry Ararat w chwili, gdy gołąb 

przynosi Noemu wiadomość o końcu potopu, kończy w roku 
2009 w Londynie, gdzie gołębie pocztowe pełnią funkcję... sa-
nitariuszy. 

Pomiędzy tymi skrajnymi datami i wydarzeniami Czytelnik 
znajdzie niewiarygodne wprost, pełne heroizmu epizody z 
pierwszej i drugiej wojny światowej, w których bohaterskie gołę-
bie ratowały życie tysiącom żołnierzy. Znajdzie też historie ludzi, 
którzy swoje życie poświęcili tym wspaniałym ptakom, historie 
hodowców, dla których gołąb pocztowy stał się życiową pasją! 

 Gołębie serce, to również opowieść o tych, dla których przygo-
da z gołębiem zakończyła się pamiętnej styczniowej nocy 2006 
roku pod gruzami hali w Chorzowie podczas 56. Ogólnopolskiej 
Wystawy Gołębi Pocztowych. To hołd złożony tym, którzy zginęli 
i świadectwo dotknięcia płaszcza Pana Boga przez tych, którzy 
zostali cudownie ocaleni!  

 Aż trudno uwierzyć, że w XXI wieku w największych 
armiach świata, obok najbardziej wyrafinowanych urządzeń 
elektronicznych, wciąż służą... gołębie! Niewielu wie, że przy 
Park Lane w Londynie znajduje się pomnik bohaterskich zwie-
rząt, wśród których są pocztowe gołębie. Na białej, portlandowej 
ścianie widnieje przejmujący napis: 

Zwierzętom na wojnie.
 Pomnik ten jest poświęcony wszystkim zwierzętom,
 które we wszystkich czasach służyły i ginęły u boku 

sił brytyjskich i sprzymierzonych 
podczas wojen i kampanii.

 Nie miały wyboru.

Gołębie serce, to niezwykła opowieść o odwiecznej przyjaźni 
człowieka i gołębia pocztowego, która zakończy się z końcem 
świata!

  Gołębie serce
- Janusz Rautszko
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METAL-SPAW Sp. z o.o.                  
43-600 JAWORZNO                                                                        
ul. Rejtana 5
tel. 602-51-80-51 
tel / fax.(032) 7529493
NIP: 632-201-40-05                                                                      
email:  metalspaw@interia.pl
 www.metalspaw.com.pl

Firma
GAS-ENGINEERING

Jerzy Heider

działa w branży: działalność w zakresie inżynierii 
i związane z nią doradztwo techniczne. Projektuje-
my 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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ZISiRO 
sponsorem 
   strategicznym 
 Gryfa
  Szczecinek!
Ci co tak mówią, z pewnością mają rację: nic nie dzieje się 

przypadkiem! Oto bowiem po wizycie w Szczecinku siat-
karskiej drużyny Orlen Ligi MKS Dąbrowa Górnicza, która ro-
zegrała mecz pokazowy z siatkarkami MKS-u Gryf Szczecinek, 
doszło do reaktywacji kobiecej siatkówki w Szczecinku! Dzięki 
sponsorowi strategicznemu, jakim okazał się Zakład Instalacji 
Sanitarnych i Robót Ogólnobudowlanych Zbigniewa Szydlika z 
Dąbrowy Górniczej i kilku innym sponsorom, drużyna siatkarek 
MKS-u Gryf Szczecinek została zgłoszona do rozgrywek o mi-
strzostwo III ligi! 

W niedzielę, 6 grudnia 2015 roku, w Hali Sportowej „Wiatracz-
na” w Szczecinku rozegrany został mecz ligowy, w którym szcze-
cinecki Gryf zmierzył się ze Spójnią Stargard Szczeciński. Zawod-
niczki Gryfa wystąpiły w nowych kostiumach, ufundowanych 
przez sponsora z Dąbrowy Górniczej, który był również funda-
torem upominków dla zawodniczek z obu klubów oraz statuetki 
MVP dla najlepszej zawodniczki Gryfa.

Wśród organizatorów meczu znalazła się również szczecinec-

ka Samorządowa Agencja Promocji i Kultury oraz Nadleśnictwo 
Szczecinek, które ufundowało nagrody dla kibiców.

Po zaciętej i momentami bardzo wyrównanej walce, Gryf 
Szczecinek uległ faworyzowanej Spójni Stargard Szczeciński 1:3, 
wciąż zachowując szanse na udział w barażach, premiujących do 
awansu do II ligi kobiecej siatkówki w Polsce. Warto dodać, że or-
ganizacja meczu, a zwłaszcza dopingu dla drużyny ze Szczecinka 
była na tyle porywająca i profesjonalna, że mógłby jej pozazdro-
ścić niejeden klub Orlen Ligi! 

Janusz Rautszko 
Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Ogólnobudowlanych Zbi-

gniew Szydlik składa podziękowanie dla  Pana Janusza Rautszko 
Nadleśnictwo Szczecinek za miłą atmosferę i  organizację na naj-
wyższym poziomie całego przedsięwzięcia.
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Zaczynała Pani swoja karierę w AZS 
Gdańsk – jak wspomina Pani ten klub ?

Eleonora Dziękiewicz: To było już 
tak dawno temu że niewiele pamiętam 
z tamtych czasów. Mam ogromny sen-
tyment do miasta i do młodych lat, które 
tam spędziłam między innymi ze szkoła, 
pierwszymi treningami i z nauką siatków-
ki

Jak wspomina Pani współpracę z tre-
nerem Marco Bonitta w roku 2007 i po-
wołanie do  Reprezentacji Polski?

ED: To chyba czas moich największych 
sukcesów sportowych chwile przed po-
wołaniem do kadry zdobyłam złoty me-
dal Mistrzostw Polski. Ten okres wspomi-
nam jako naprawdę wzmożonej pracy 
mimo, że miałam już wtedy 27 lat to cały 
czas był to moment rozwoju siatkarskie-
go. Dziś z perspektywy czasu dostrze-
gam, że ta praca zaowocowała bo udało 
się zdobyć sporo nagród indywidualnych 
które też motywowały do dalszego wytę-
żania swoich sił. 

Biorąc udział w  turnieju   Grand Prix 
2007, została Pani uznana za najlepszą 
blokującą. To kolejny sukces w Pani ka-
rierze. Jak Pani wspomina ten okres?

ED: To wynik naprawdę ciężkiej pracy.  
Pamiętam , że nie było mnie poł roku w 
domu , ciągłe podróże, treningi i ograni-
czony kontakt z najbliższymi . Ale z dru-
giej strony widziałam miejsca , których 
sama bym nie odwiedziła . Chiny i Japo-
nia są wyjątkowe , chętnie wybrałabym 
się tam jeszcze raz . 

W roku 2007 Reprezentowała Pani 
Drużynę Polski na Mistrzostwach Euro-
py w Belgi. Zajęliśmy wtedy 4 miejsce po 
przegranym meczu z Rosją. Może nam 
Pani opowiedzieć trochę o tym meczu i 
własnych wrażeniach ?

ED: Ciężko mi dokładnie przypomnieć 
sobie tamten okres. To z pewnością było 
dla nas wielkie rozczarowanie bo liczy-
łyśmy na to, że będziemy grać w finale. 
Miałyśmy bardzo dobry początek tego 
turnieju wyszłyśmy z pierwszego miej-
sca z grupy gdzie udało nam się wygrać 
ze wszystkimi zespołami natomiast póź-
niej w tej najważniejszej fazie dostaliśmy 
zimny prysznic. W takich momentach 
nieuniknione jest rozczarowanie i rozgo-
ryczenie. Kiedyś usłyszałam takie mądre 
zdanie „ ja nie przegrywam - ja się uczę „ 
więc idąc tą drogą mogę powiedzieć , że 
porażki nauczyły mnie więcej niż sukcesy.

Jak współpracuje się Pani z obecnym 
trenerem Juan Manuel Serramalera 
oraz Magdaleną Śliwa?

ED: Z Magdą znamy się już napraw-
dę wiele lat. Razem miałyśmy okazje 
grać wspólnie w Sopocie a co dziwnie 
bo była już moim trenerem w kadrze 

         Wywiad z 
          Eleonorą
        Dziękiewicz 
           - kapitanem 
   drużyny siatkarskiej
       MKS Tauron 
Dąbrowa Górnicza
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narodowej. Współpraca układa się nam 
wszystkim jak najlepiej a świadczy z 
pewnością o tym to, że jestem tutaj w 
Dąbrowie już ponad trzy lata czuję się 
naprawdę zadowolona. Myślę, że to jest 
duże szczęście bo zawsze trafiam na tre-
nerów którzy są bardzo wymagający i 
wyciskają wszystko co najlepsze z zawod-
ników. Właśnie tak samo wymagającym 
trenerem jest Juan .

Jak ocenia Pani obecny skład MKS 
Tauron Dąbrowa Górnicza?

ED: To jest na pewno świetne połącze-
nie doświadczenia z młodością. Dużo jest 
młodych dziewczyn bardzo ambitnych, 
bardzo zdolnych. Mam też  nadzieje ze 
z roku na rok będzie ich przybywać. Jako 
zespół wywalczyłyśmy grę w pierwszej „4” 
ale cały czas stawiamy sobie wewnętrz-
nie wyższe cele i na pewno tym celem 
jest brązowy medal.

Jak ocenia Pani wsparcie firmy Pana 
Zbigniewa Szydlik ZISIRO Zbigniew Szy-
dlik dla drużyny MKS Tauron Dąbrowa 
Górnicza 

ED: Na początki sezonu dzięki Panu 
Szydlikowi wyjechaliśmy do Szczecin-
ka. Myślę ze można to potraktować jako 
wyjazd integracyjny dla drużyny. Cos na-
prawdę wyjątkowego bo gram już wiele 
lat a takich wyjazdów integracyjnych 
przeżyłam niewiele. To jest świetny spo-
sób na to, żeby się bliżej poznać szczegól-
nie przed rozpoczęciem sezonu. Wspar-
cie każdego Sponsora to nieodzowny 
element bez którego nie byłoby sportu.

Jak spędza Pani wolny czas poza siat-
kówką?

W czasie sezonu jest to bardzo trudne 
żeby spędzać jakkolwiek czas niż odpo-
czywając ale jak tylko kończy się sezon 
kiedy jest trochę cieplej uwielbiam jeź-
dzić na rowerze, chodzić po górach i 
bardzo dużo spędzam wolnego czasu na 
powietrzu. 

Czy nie męczą Panią takie ciągłe  
wyjazdy – tzw. życie na walizkach ?

ED: To jest sprawa bardzo indywidu-
alna. Miałam to szczęście, że w każdym 
miejscu w którym grałam był ze mną mój 
mąż i tzw. zycie na walizkach nie jest dla 
mnie aż tak uciążliwe , mogę nawet po-
wiedzieć , że je lubię . Tym bardziej doce-
niam moją „przystań”. Wracam do domu 
nawet jak mam pół dnia wolnego i na-
wet w wakacje jest to dla mnie najlepsze 
miejsce do odpoczynku .

Czy może nam Pani zdradzić swoje 
największe spełnione marzenia?

ED: Mam to szczęście , że prawie 
wszystko  co sobie wymarzyłam będąc 
młodym sportowcem spełniło się czyli 
zdobyte medale Mistrzostw Polski , Pu-
chary Polski a także medal na Mistrzo-
stwach Europy. Bardzo chciałam zagrać 
na olimpiadzie ale to nie było mi dane 
mimo że wywalczyłam z reprezentacją 
kwalifikację na ten turniej. To jest jedyne 
marzenie którego nie udało mi się osią-
gnąć jako Sportowcowi może uda się w 
przyszłości jako Trenerowi 

Czy nie marzyła Pani o graniu w za-
granicznym klubie ?

ED:  Miałam takie marzenia ale jest to 
związane z tym, że nie wyobrażam sobie 

życia bez rodziny i kiedy postawiłam na 
szali z jednej strony wyjazd za granicę a 
z drugiej strony rozłąkę z najbliższymi no 
to jednak nie kalkulowało mi się to do 
końca. Miałam dużo szczęścia ze grałam 
i nadal gram w Polsce w tych najlepszych 
latach dla siatkówki gdzie pracują dobrzy 
trenerzy a siatkówka jest wysokim pozio-
mie. Myślę, że ten rozwój siatkarski nie 
ucierpiał w moim przypadku ale tak jak 
wcześniej wspomniałam rodzina jest dla 
mnie ważniejsza i na pewno nie zawsze 
pieniądze czy zespół zagraniczny był tym 
decydującym czynnikiem.

Dziekujemy za wywiad i życzymy dal-
szych sukcesów na boisku sportowym 

O. Jaśko
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Gryf Szczecinek, sponsorowany przez Zakład Instalacji 
Sanitarnych i Robót Ogólnobudowlanych Zbignie-

wa Szydlika z Dąbrowy Górniczej rozegrał w niedzielę, 24 
stycznia 2016 r. mecz o Mistrzostwo III Ligi w piłce siatkowej 
kobiet. Rywalem Gryfitek była drużyna ze Szkoły Mistrzo-
stwa Sportowego w Policach, trenowana przez znaną z pol-
skich parkietów siatkarkę Marię Liktoras, mistrzynię Europy 
z 2003 roku i uczestniczkę Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. 
Dziewczyny ze Szczecinka, pomimo niezwykle ambitnej i 
walecznej postawy, uległy w trzech setach (12-25, 21-25, 
24-26)  Policzankom, przewyższającym je niemal w każdym 
siatkarskim elemencie. Jedynie zagrywka, z której Gryfitki, 
a zwłaszcza Izabela Malanowska, potrafiły zdobywać seria-
mi punkty była na dobrym poziomie. Właśnie Iza została 
MVP meczu drużyny Gryfa i otrzymała ufundowaną przez 
Zbigniewa Szydlika statuetkę. Dodatkową nagrodą była 
puchata wiewiórka, której fundatorem było Nadleśnictwo 
Szczecinek. 

W przerwie meczu organizatorzy pomyśleli również o 
kibicach, dla których przygotowano konkurs zagrywki do 
celu. Oprócz leśnych pluszaków, zwycięzca otrzymał sprzęt 
AGD ufundowany przez ZISiRO!

Sędziowie meczu, z Koszalina, stwierdzili, że takiej orga-
nizacji, oprawy i prowadzenia meczu może Szczecinkowi 
pozazdrościć niejeden klub Orlen Ligi!

Janusz Rautszko

Gryf Szczecinek
vs 

SMS Police
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www.szydlik.com.pl e-mail: biuro@szydlik.com.pl

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



KONTAKT

Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Ogólnobudowlanych

Zbigniew Szydlik
ul. Laski 193

41-303 Dąbrowa Górnicza

Tel. / fax 32 260 78 57
Tel. kom. 510 132 530, 797 580 138

E-mail: biuro@szydlik.com.pl
www.szydlik.com.pl

PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, 
SIECI GAZOWE, WODOCIĄGOWE, 

PRZEWIERTY STEROWANE


