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 W kolejnym numerze naszego kwartalnika możemy zapoznać 
się nową serią artykułów z dziedziny technicznej ale nie tylko 

bo cały czas na bieżąco śledzimy boisko sportowe Polskich Siatkarek. W tym 
wydaniu zachęcamy do przeczytania artykułu Radcy Prawnego Jacka Pytel 
dotyczącego pułapek związanych z umowami w konsorcjum, świeży temat 
Brexitu którym interesuje się cała Europa, nowoczesnej metodzie bezwy-
kopowej jak również ciekawych wywiadów z Siatkarkami z dwóch różnych 
klubów. Ceniąc sobie współpracę z wieloma firmami zachęcamy również do 
bliższego poznania rzetelnych firm świadczących usługi jak również szeroki 
asortyment produktów w branżach technicznych.

Dawid Szydlik

Słowo Wstępu
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Czy Eurosceptycy powinni się cie
szyć? Odpowiadam NIE!! bo Brexit 

to nie jest koniec Europy, to nie jest ko
niec Wielkiej Brytanii ale ten wstrząs był 
potrzebny bo Brytyjskie referendum 
połączyło nas w niezwykłej „wspólnocie 
troski” o Europę.(myślę w imieniu wła
snym i wszystkich zwolenników UE) To 
bezcenne doznanie, które warto pielę
gnować niezależnie od tego jak skoń
czy się brytyjski dreszczowiec. To jest 
wielka zmiana dla Unii Europejskiej , ta
kiej Unii jaką znaliśmy, do której wcho
dziliśmy. To jest też wielka zmiana dla 
Brytyjczyków,
 

 Europa nie może reagować 
nerwowo, nie może obrażać się na Wiel
ką Brytanię; tu trzeba dużo dystansu 
i dobrego pomysłu, jak minimalizować 
straty wynikające z tej decyzji, jest duże 
zagrożenie ponieważ prawicowe partie 
będą chciały iść drogą Wielkiej Brytanii. 
Myślę, że ważne będą te pierwsze dni, 
ważne jest też miejsce Polski, rola pol
skiej polityki zagranicznej, naszych tych 
pierwszych sygnałów po ogłoszeniu 
wyników, minister Waszczykowski  mar
twi się i podkreśla  ”  Wszyscy chcemy 
utrzymać Unię Europejską, tylko pyta
nie w jakim kształcie” – ja mu nie wierzę 
bo to Eurosceptyk!
 

 Oczywiście nie można prze
chodzić obojętnie wobec faktów że to 
jest strata  olbrzymia dla Unii. Odchodzi 

kraj, który ma 16 proc. PKB Unii Euro
pejskiej, więc jedną szóstą, i 13 proc. 
populacji, czyli jedną ósmą. Na dzień 
dzisiejszy sama Polska wysyła do Wiel
kiej Brytanii towary o wartości ponad 
10mld.euro rocznie, musimy odnaleźć 
się w tej nowej sytuacji bardzo dużą 
rolę do odegrania ma przewodniczący 
PE Martin Schulz szef rady UE Donald 
Tusk oraz obecny rząd RP. Dla wspól
nego dobra nie powinniśmy zaprzepa
ścić szansy ewentualnych renegocjacji. 
Oczywiście nie wszyscy myślą o tym, co 
jest na szali tak samo, ale nacjonaliści 
czy narodowcy, którzy w Polsce, Fran
cji czy Holandii kibicowali Brexitowi, 
prowadząc swoją kampanię w sieci in
stynktownie wyczuli, że wyjście Bryta
nii z UE byłoby momentem zwrotnym, 
przekreślającym przekonanie o nie
odwracalności integracji europejskiej 
.Euforia po ogłoszeniu wyników utwier
dziła ich w przekonaniu że Brexit może 
być kamieniem węgielnym pod nową, 
narodową Europę, reasumując: trudno 
znaleźć pozytywne strony Brexitu – 
w Europie widzi je tylko federalista Guy 
Verhofstadt, który twierdzi, że wyjście 
Brytyjczyków może być impulsem do 
głębokiej reformy Unii i pogłębiania in
tegracji. Negatywne skutki są natomiast 
oczywiste. Unia będzie mniejsza i słab
sza oraz bardziej podzielona. Wzmoc
nią się partie populistyczne i ruchy 
separatystyczne. Przyszły budżet UE 

będzie mniejszy o brytyjskie miliardy 
wpłacane do unijnej kasy (Londyn był 
płatnikiem netto – więcej płacił niż brał 
w postaci funduszy i dopłat). Z powo
du Brexitu ucierpi unijna polityka za
graniczna i bezpieczeństwa, bo Wielka 
Brytania to mocarstwo dysponujące 
zarówno doskonałą dyplomacją jak i sil
ną, nowoczesną armią. Nic dobrego nie 
czeka także rynków finansowych – per
spektywa odłączenia się z obiegu lon
dyńskiego City może wywołać potężne 
perturbacje na giełdach i rynku walut 
(złoty już się osłabił z powodu obaw 
przed Brexitem).
 

 Brexit nie rozwiąże też żadne
go z brytyjskich problemów. Powrotu 
do dawnego imperium nie ma a opo
wiadanie o suwerenności w dobie glo
balizacji jest mydleniem oczu. Chcąc 
handlować z Unią po wyjściu z niej, 
Londyn będzie musiał dalej łożyć do 
unijnej wspólnej kasy (jak Norwedzy), 
nie mając żadnego wpływu na to w ja
kim kierunku podążać będzie Europa.

 I jeszcze jedno może najważ
niejsze, chyba nikt nie kibicuje zwolen
nikom Brexitu bardziej niż rosyjski pre
zydent. Dokąd podążasz Europo może 
warto przypomnieć myśli Platona „Le
piej chy ba pójść choćby ka wałek dobrą 
drogą, niż zajść da leko, lecz źle

JERZY BORKOWSKI

BRE
XIT
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TYTOŃ
 

 Nigdy nie powinieneś zakładać, że 
możesz rzucić palenie kiedy zechcesz. Najle
piej już na wstępie uświadomić sobie, że nie 
jest to łatwa decyzja, ale przy odpowiednim 
zaangażowaniu jest możliwy sukces. Ten 
sposób interpretacji problemu zrywania 
z nałogiem stanowi swoisty parasol ochron
ny dla Twojej samooceny. Wówczas przy
padkowe zapalenie papierosa np. w sytuacji 
głębokiego stresu, nie wzbudzi w Tobie aż 
tak wielkich wątpliwości co do siły Twojego 
charakteru, aby podważyć raz podjętą decy
zję. Należy wiedzieć, że większość palaczy 
skutecznie przestała palić dopiero po kilku 
próbach.

Przed nadejściem dnia, w którym chcesz 
wypalić ostatniego papierosa (dnia zero), 
postaraj sie wnikliwie obserwować samego 
siebie. Pozwoli ci to określić w jakich sytu
acjach sięgasz po papierosy, jak się wów
czas czujesz, czym się zajmujesz w danym 
momencie. Rób to aż do chwili, kiedy na
bierzesz przekonania, że już wiesz dlaczego 
i w jakich sytuacjach najczęściej palisz. 

Po takim okresie wnikliwej samoobserwacji 
spróbuj podsumować  najlepiej w formie 
pisemnej  dlaczego, w jakich sytuacjach 
i w czyim towarzystwie zazwyczaj to robisz 
oraz zastanowić się, jak w inny sposób za
spokoić swoje potrzeby.

Kolejnym krokiem na drodze do rzucenia 
palenia jest określenie powodów tej decy
zji. Ważne jest abyś miał świadomość mo
tywów rzucenia palenia. Weź pod uwagę 
swoje zdrowie i zdrowie swojej rodziny, 
ekonomiczne koszty palenia, zastanów się 
czy paląc tytoń nie sprawiasz przykrości 
bliskim Ci osobom, czy nie zwracają Ci one 
uwagi na nieprzyjemy zapach Twoich ubrań 
i widok pożółkłych palców. Po sporządze
niu dokładnej listy powodów, staraj się jak 
najczęściej czytać ją dokładnie i wnikliwie. 
Pomoże ci to zrozumieć jak ważna jest to dla 
ciebie decyzja.

Nie opróżniaj popielniczek z papierosów. 
Dzięki temu będziesz miał wyraźny obraz 
swojego nałogu pozwoli ci to zorientować 
się, ile papierosów wypalasz w ciągu dnia 
i jak nieprzyjemny jest widok i zapach nie
dopałków papierosów. 

FOXFITTINGS
FOX FITTINGS jest jednym z wiodących producentów kształtek elektrooporowych oraz 
zaworów kulowych z polietylenu na rynku europejskim. Firma posiada obecnie rozbudowaną 
sieć dystrybucji w większości krajów Unii Europejskiej oraz w wielu krajach na całym Świecie.

FOX FITTINGS  powstało w 1990 r i jako firma rodzinna 
dąży do stabilnego i ciągłego rozwoju swojej marki. Dzięki 
innowacyjnemu podejściu, FOX FITTINGS wprowadza co 
roku wiele nowych pozycji do swojego asortymentu, tym 
samym oferując swoim klientom stałe wsparcie 
techniczne oraz produkty najwyższej jakości.

Marka FOX swoją pozycję zawdzięcza nie tylko produk-
tom wysokiej jakości, ale głównie spójnej polityce rozwoju 
oraz pracy zespołowej.

Jednym z priorytetów firmy jest reagowanie na oczekiwa-
nia rynku, w związku z tym, firma kładzie duży nacisk na 
doskonalenie swoich produktów i stałe poszerzanie gamy 
produkowanych elementów.

Kształtki PE z logo FOX stosowane są z powodzeniem, 
zarówno do budowy rurociągów gazowych jak również 
wodnych. Wszystkie produkty posiadają certyfikat 
zgodności z normami EN 1555 oraz EN12201, ale także 
szereg analogicznych certyfikatów wymaganych w krajach 
na całym Świecie.

Firma z powodzeniem, poza Europą, dostarcza swoje 
produkty między innymi do Ameryki Południowej oraz 
Azji Środkowo-Wschodniej. Ponieważ specyfika projek-
towania rurociągów w każdym kraju jest różna, dzięki 
wsparciu i doświadczeniu swoich dystrybutorów, firma 
FOX rozwija swoje produkty również w zakresie stosowa-
nia ich w instalacjach chemicznych, geotermalnych, wody 
słonej oraz systemów naśnieżania.

Firma FOX, jak wiele firm początkiem lat 90tych w Polsce, 
powstała z chęci budowania prywatnego przedsiębiorst-
wa. Pierwszymi produktami firmy były Mufy 
Elektrooporowe oraz Połączenia PE/Stal. W miarę 
upływających lat, z trzyosobowego zespołu w pierwszym 
roku działalności, który do tej pory jest filarem firmy, FOX 
FITTINGS przerodziło się w globalną markę, rozpoznawal-
ną w wielu krajach na Świecie.

Więźniów Oświęcimia 50, 43-330 Wilamowice
T +48 33 845 70 23 | F +48 33 432 24 59

FOX FITTINGS sp. z o.o.  sp.k.
office@foxfittings.com | foxfittings.com

Pierwsze dni po zaprzestaniu palenia

W sytuacjach, w których zazwyczaj sięga
łeś po papierosy staraj się mieć ręce czymś 
zajęte.  W ciągu pierwszych dni po rzuce
niu palenia staraj się spędzać jak najwięcej 
wolnego czasu w miejscach, gdzie palenie 
jest zabronione, np. bibliotekach, muzeach, 
domach handlowych. Stosuj techniki relak
sacji. Wdychaj i wydychaj powietrze powoli, 
licząc do pięciu. Wykonuj proste ćwiczenia 
fizyczne, kontrolując przy tym pracę swo
jego serca i płuc. Kup sobie ciśnieniomierz 
i dokonuj regularnych pomiarów ciśnienia. 

W sytuacjach nasilającego się głodu nikoty
nowego zadzwoń do przyjaciela lub kogoś, 
kto niedawno rzucił palenie i porozmawiaj 
z nim o tym, w jaki sposób mógłbyś pokonać 
swoje słabości. Bądź pewien, że już po kilku 
lub kilkunastu minutach silna potrzeba za
palenia papierosa zmniejszy się na tyle, abyś 
mógł sobie z tym na razie poradzić. Spróbuj 
to sprawdzić z zegarkiem w ręku. Przebywaj 
dużo na świeżym powietrzu, uprawiaj gim
nastykę. Rozmawiaj z rodziną, przyjaciółmi 
o swoich sukcesach i problemach na drodze 
do zerwania z nałogiem. Unikaj spotkań 
z osobami palącymi. 

Po rzuceniu palenia unikaj lub ogranicz  
przynajmniej przez pierwszych 6 miesięcy 
 spożycie wysokokalorycznych produktów 
żywnościowych, potraw i napojów, przede 
wszystkim mięsa, wędlin, tłuszczów zwie
rzęcych, cukru i produktów słodzonych. 
W tym czasie nie pij dużo piwa oraz mocnej 
kawy i herbaty. Pij natomiast dużo wody 
mineralnej i soków owocowych. Staraj się 
wprowadzić do swojej codziennej diety 
więcej tłuszczów roślinnych i potraw ryb
nych, jedz dużo świeżych i soczystych owo
ców oraz surówek warzywnych. Nie pojadaj 
między głównymi posiłkami. Bądź pewien, 
że stosując się do tych zaleceń i uprawiając, 
choćby w ograniczonym zakresie, ćwiczenia 
fizyczne nie przybędziesz zanadto na wadze 
po zaprzestaniu palenia.

Korzyści z niepalenia
Po 20 minutach
Tętno obniża się oraz ciśnienie tętnicze krwi 
powraca do normy.
Po 8 godzinach
Poziom tlenu we krwi wzrośnie, a tlenek wę
gla znika.
Po 24 godzinach
Ryzyko ostrego zawału mięśnia sercowego 
znacznie się zmniejsza.
Po 48 godzinach
Zmysły smaku i węchu zaczynają działać 
normalnie.

Po 2  12 tygodniach
Układ krążenia ulega wzmocnieniu, polep
sza się kondycja fizyczna.
Po 1  9 miesiącach
Wydolność układu oddechowego poprawia 
się, ustępuje kaszel, duszności, zmęczenie.
Po roku
Ryzyko zachorowania na chorobę nie
dokrwienną mięśnia sercowego zmniejsza 
się o połowę.
Po 5 latach
Ryzyko zachorowania na raka płuca, jamy 
ustnej i krtani, przełyku zmniejsza się o po
łowę; obniża się ryzyko wystąpienia udaru 
mózgu.
Po 10 latach
Ryzyko zachorowania na chorobę nie
dokrwienną serca będzie podobne, jak 
u osoby która nigdy nie paliła.
Po 15 latach
Ryzyko zachorowania na raka płuca będzie 
podobne, jak u osoby która nigdy nie paliła

Dane o polskich palaczach: 
• 9 mln Polaków to nałogowi palacze. 
• 57% palaczy to mężczyźni. 
• 54% palaczy wypala 1120 papierosów 

dziennie 
• Co drugi palacz uważa, że bardzo trud

no jest rzucić palenie bez pomocy leka
rza lub produktu wspomagającego. 

• Ponad 70% palaczy chce rzucić pale
nie, a 68% zrobiłoby to od jutra  gdyby 
wierzyło w powodzenie. 

• 80% palaczy uważa, że nie powinno się 
palić przy dzieciach ale robi to 15%. 

• Przeciętny palacz rzucał palenie 7 razy. 
• 90% palaczy rzuca palenie za pomocą 

„silnej woli”  bez wsparcia farmakolo
gicznego.

Wydatki na papierosy: 
• W sumie Polacy wypalają 4,5 miliarda 

opakowań rocznie za 16 miliardów zł. 
• Rocznie statystyczny palacz wypala 

30003600 sztuk papierosów.
•  

Przeciętny palacz traci: 
• Po 6 miesiącach  900 PLN  wieża hifi. 
• Po roku  1.825 PLN  telewizor. 
• Po 2 latach  3.650 PLN  wczasy zagra

niczne. 
• Po 3 latach  5.475 PLN  nowe meble. 
• Po 10 latach  18.250  samochód miej

ski. 
• Po 20 latach  36.500 PLN  domek let

niskowy.

lek. Michał Domagała
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 Bezwykopowe technologie budo
wy rurociągów umożliwiają układanie rur 
w gruncie z minimalną ingerencją w jego 
strukturę, oraz bez naruszania nawierzchni 
nad miejscem instalacji. W drugiej połowie 
XX wieku nastąpił dynamiczny rozwój tej 
dziedziny budownictwa. W Polsce, zainte
resowanie technologiami bezwykopowymi 
zaczęło gwałtownie rosnąć w drugiej poło
wie lat 90. XX wieku, kiedy zaczęto stosować 
metody sterowalne.

1. Przegląd bezwykopowych technologii 
budowy rurociągów
 
1.1. Przeciski pneumatyczne
 Za twórców urządzenia stosowa
nego w tej metodzie tzw. „przebijaka”, uwa
żani są Polacy. Jest to jedna z najstarszych 
i najtańszych metod.
 Przeciski pneumatyczne można po
dzielić na dwie grupy: przecisk pneumatycz
ny przebijakiem, oraz wbijanie rur stalowych. 

1.1.1. Przecisk pneumatyczny przebijakiem 
(tzw. „kretem”).
 Przebijak napędzany sprężo
nym powietrzem, począwszy od wykopu 
startowego, przemieszcza się rozpychając 
i zagęszczając grunt. W uzyskany w ten spo
sób otwór wciągane są rury przewodowe. 
 
1.1.2. Wbijanie rur stalowych.
 Przebijak umieszczony w wykopie 
startowym w specjalnym łożu, nie prze
mieszcza się lecz wbija w grunt rurę stalo
wą. Rury stalowe o średnicy zewnętrznej nie 
większej niż 200 mm, są zamknięte z przo
du głowicą w kształcie stożka – grunt jest 
rozpychany i zagęszczany. Rury o średnicy 
powyżej 200 mm, są wyposażone z przo
du w tuleję tnącą i nie są zamknięte – po 
wbiciu rury pozostaje w jej wnętrzu rdzeń 
gruntowy, który następnie jest usuwany. 

1.2. Przeciski hydrauliczne.
Przeciski hydrauliczne można podzielić na 
sterowane i niesterowane

1.2.1. Przeciski hydrauliczne niesterowane.
 Osłonowe rury stalowe są wci
skane w grunt przy pomocy siłowników 
hydraulicznych, umieszczonych w wyko
pie startowym. Siłowniki są zamocowane 
w ramie przeciskowej. Podobnie jak w me
todzie przecisków pneumatycznych, rury 
stalowe o średnicy do 200 mm są zaśle
pione od czoła, a rury o średnicy powyżej 
200 mm są wciskane bez zaślepienia, co 
umożliwia usuwanie urobku gruntowego. 
 
1.2.2. Przeciski hydrauliczne sterowane.
Możemy je podzielić na dwuetapowe 
i z wierceniem pilotowym.
 
1.2.2.1. Przeciski hydrauliczne dwuetapowe.
 Pierwszy etap to wiercenie piloto
we wiertłem ślimakowym z jednoczesnym 
przeciskiem hydraulicznym stalowych rur 
osłonowych. Wiertło ślimakowe urabia 
grunt, a urobek gruntu jest transportowany 
systemem przenośników ślimakowych do 
wykopu startowego. W drugim etapie na
stępuje przecisk rur przewodowych.
 
1.2.2.2. Przeciski hydrauliczne z wierceniem 
pilotowym.
W tej metodzie można wyróżnić trzy etapy. 
Podczas pierwszego etapu wykonywany 
jest przecisk hydrauliczny żerdzi wyposażo
nych w głowicę pilotową. Grunt jest rozpy
chany i zagęszczany. W drugim etapie otwór 
w gruncie jest rozwiercany oraz przeciskane 
są osłonowe rury stalowe. Urobek grunto
wy jest transportowany przez przenośniki 
ślimakowe do wykopu startowego. W ostat
nim etapie następuje przecisk hydrauliczny 
rur przewodowych z jednoczesnym wy
pchnięciem stalowych rur osłonowych.

1.3. Przewierty sterowane oraz wiercenia 
kierunkowe.
 Terminy przewierty sterowane 
i wiercenia kierunkowe są używane zamien
nie, a sposób ich wykonywania jest taki sam. 
Często używane określenie horyzontalny 
przewiert sterowany (HDD) odnosi się do 

poziomego kierunku przewiertu. W prze
wiertach sterowanych zazwyczaj nie wyko
nuje się wykopów startowych i końcowych, 
lecz wierci się z poziomu gruntu.
W tej technologii bezwykopowej można 
wyróżnić trzy etapy prac. 
W pierwszym etapie wykonuje się wierce
nie pilotowe za pomocą żerdzi wiertniczych 
wyposażonych w głowicę pilotową. W dru
gim etapie, do żerdzi wiertniczych monto
wana jest głowica rozwiercająca. Do gło
wicy rozwiercającej podawana jest płuczka 
wiertnicza pomagająca w urabianiu gruntu. 
Głowica, w razie potrzeby, jest wymieniana 
kilkakrotnie na większą aż do osiągnięcia 
wymaganej średnicy otworu. W trzecim 
etapie, w trakcie ostatniego poszerzania 
otworu przez głowicę, wciągany jest ruro
ciąg przewodowy. Aby zmniejszyć opory 
wciągania rurociągu, do głowicy podawana 
jest płuczka bentonitowa.
 
1.4. Mikrotunelowanie.
 Metoda mikrotunelowania po
wstała w Japonii w połowie lat 70. XX wieku. 
W Polsce została zastosowana po raz pierw
szy w roku 1998. Jest to metoda o wysokim 
stopniu zautomatyzowania i skomputery
zowania. Urządzenie do mikrotunelowa
nia posiada głowicę z tarczą skrawającą, 
która drąży tunel w gruncie. Jednocześnie 
wykonywany jest przecisk hydrauliczny 
rur przewodowych. Urobek gruntowy, po 
rozdrobnieniu w komorze kruszenia, jest 
transportowany do wykopu startowego. 
Głowica urządzenia do mikrotunelowania 
wyposażona jest w siłowniki hydrauliczne, 
które dają możliwość sterowania kierun
kiem drążenia. Do sterowania najczęściej 
używany jest system laserowy.
 
2. Dobór metody.
 Na etapie projektowania, dobiera
jąc odpowiednią technologię bezwykopo
wą, która ma być zastosowana do układania 
rurociągów, należy rozpatrzyć szereg para
metrów charakterystycznych dla poszcze
gólnych metod.

B E Z W Y K O P O W E
T E C H N O L O G I E

B U D O W Y
R U R O C I Ą G Ó W



12

Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Ogólnobudowlanych
Zbigniew Szydl ik 

MAGAZYN Firmowy nr 5 październik 2016

 
2.1. Długości i średnice układanych rurociągów.
 W przypadku niesterowanego przecisku pneumatycznego możemy zabudować rurociąg o maksymalnej średnicy 200 mm i jedno
razowej długości do 35 m. Jeżeli będzie to przecisk sterowany, to długość zabudowania jednorazowego odcinka rurociągu wzrasta do 70 m, 
lecz maksymalna śednica wynosi zaledwie 63 mm.
 W metodzie wbijania rur stalowych długość układanych jednorazowo rurociągów wynosi od 20 do 50 m, a ich średnica mieści się 
w zakresie od 110 do 2000 mm.
 Przeciski hydrauliczne niesterowane umożliwiają ułożenie rurociągu o średnicy od 100 do 1500 mm, na długości do 60 m. W przy
padku przecisku hydraulicznego sterowanego maksymalna długość to również 60 m, lecz zakres średnic zmniejsza się do wartości od 300 do 
800 mm. Większą długość rurociągu możemy uzyskać stosując przecisk hydrauliczny z wierceniem pilotowym – do 80 m przy zakresie średnic 
od 100 do 600 mm.
 Przewierty sterowane i wiercenia kierunkowe są stosowane w zakresie średnic od 100 do 1500 mm, maksymalna długość wbudowa
nego jednorazowo rurociągu wynosi 4000 m.
 W metodzie mikrotunelowania, maksymalna długość i średnica układanego rurociągu zależą od rodzaju zastosowanego systemu 
transportu urobku gruntowego:
• przenośnik ślimakowy, długość do 80 m, średnica od 250 do 1000 mm;
• transport płuczkowy, długość do 500 m, średnica od 250 do 3000 mm;
• transport próżniowy, długość do 200 m, średnica od 400 do 1400 mm.
 
2.2. Rodzaj gruntu i poziom wody gruntowej.
 W tabeli 1 zestawiono możliwości zastosowania poszczególnych metod bezwykopowych dla określonych warunków gruntowych. 
Dane pochodzą od Association of Missouri Geologists.
 Możliwość zastosowania danej metody „warunkowo” oznacza, że przy podanych warunkach gruntowych mogą pojawić się proble
my, i w związku z tym możemy być zmuszeni do zmodyfikowania standardowej procedury lub używanego sprzętu.

Rodzaj gruntu Przewiert
sterowany HDD

Mikro-
tunelowanie

Przecisk
hydrauliczny

Przecisk
pneumatyczny

Miękkie gliny, muły, grunty organiczne Tak Warunkowo Warunkowo Tak

Średnie do bardzo twardych gliny i muły Tak Tak Tak Tak

Twarde gliny i zwietrzałe łupki Tak Tak Tak Warunkowo

Luźne piaski powyżej wody gruntowej Tak Tak Warunkowo Tak

Średnie do zwartych piaski powyżej wody gruntowej Tak Tak Tak Tak

Średnie do zwartych piaski poniżej wody gruntowej Tak Tak Nie Tak

Żwiry i kamienie o granulacji poniżej 10 cm Warunkowo Tak Tak Tak

Grunty ze znaczącą zawartością kamieni o wielkości 
powyżej 10 cm

Warunkowo Warunkowo Warunkowo Tak

Mocno zwięzłe grunty i zwietrzałe skały Tak Tak Warunkowo Warunkowo

Lite skały Tak Tak Nie Nie

 
2.3. Materiał rurociągu przewodowego.
 W tabeli 2 zestawiono materiały rurociągów przewodowych stosowanych w poszczególnych technologiach bezwykopowych.

Technologia bezwykopowa Materiał stosowanych rurociągów przewodowych
Mikrotunelowanie żelbet, kamionka, bazalt, polimerobeton, żeliwo sferoidalne, żywice wzmacniane włóknem szklanym

Przewiert sterowany PE, żeliwo sferoidalne, zgrzewalne PVC, PP, stal

Przecisk hydrauliczny PE, PP, żelbet, kamionka, bazalt, polimerobeton, żywice wzmacniane włóknem szklanym

Przecisk pneumatyczny PE, zgrzewalne PVC, PP, stal

Obecnie, rury PE stosowane w technologiach bezwykopowych są produkowane z polietylenu nowej generacji PE100 RC. Ten rodzaj polie
tylenu charakteryzuje się zwiększoną odpornością na uszkodzenia wynikające z porysowania powierzchni rury oraz z działania nacisków 
punktowych. Ścianki rur PE o zwiększonej odporności, mogą być zbudowane z jednej, dwóch lub trzech warstw PE100 RC. Istnieją również 
dwuwarstwowe konstrukcje ścianek, gdzie warstwa wewnętrzna jest wykonana z PE100 RC a warstwa zewnętrzna z polipropylenu (PP) – war
stwa PP stanowi płaszcz ochronny dla warstwy wewnętrznej (np. rura TYTAN PE/PP).

Bogdan Majka - Kaczmarek Malewo Sp. J
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 Firma General Motors Manufac
turing Poland to jeden z największych pra
codawców w regionie zatrudniający obec
nie 4000 osób w trzech oddziałach: zakład 
produkcji samochodów, zakład produkcji 
silników oraz centrum usług wspólnych. 
Centrala firmy znajduje się w Gliwicach, 
gdzie obecnie produkuje się najnowszy 
model Opla Astry, uhonorowany prestiżową 
nagrodą europejskiego Samochodu Roku  
„Car of the Year 2016”. Oprócz tego mode
lu z linii produkcyjnej zjeżdżają kabriolety 
(Opel i Buick Cascada), Astry czwartej gene
racji w wersji sedan oraz trzydrzwiowe GTC. 
Uzupełnieniem bogatej palety modelowej 
jest sportowa Astra OPC z najmocniejszym, 
bo aż 280 konnym silnikiem. Firmę od lat 
stawia się za wzór bezpieczeństwa pracy, 
innowacyjności procesów produkcyjnych, 
jakości produktu, nowoczesnych form za
rządzania oraz ochrony środowiska, czego 
wyrazem są liczne wyróżnienia i nagrody 
przyznawane nie tylko przez instytucje 
związane z przemysłem motoryzacyjnym.
Gliwicki zakład od początku swojej działal
ności jasno określił najważniejsze prioryte
ty oraz zdefiniował podstawowe wartości 
obowiązujące w firmie. Na pierwszym miej
scu ujęto sprawy związane z bezpieczeń
stwem i higieną pracy, co podkreśla w jak 
rygorystyczny sposób są one przestrzegane 
i egzekwowane na terenie zakładu. Chcąc 
dowiedzieć się nieco więcej na temat no
woczesnych metod zarządzania sprawami 
bezpieczeństwa w dużej międzynarodowej 
korporacji przeprowadziliśmy wywiad z sze
fem działu BHP fabryki Opla Panem Marci
nem Królem.

1. Czy może Pan na wstępie przybli-
żyć nam wg jakich kluczowych reguł 
czy zasad prowadzi się politykę BHP 
w tak dużym zakładzie jak GMMP? 
Czy obecnie istnieje jakieś nowe po-
dejście do zagadnień BHP?

M.K. Na dzień dzisiejszy cała nasza polityka 
BHP oparta jest o jedno przesłanie: „Żyj war
tościami, dzięki którym wracamy bezpiecz
nie do domu: wszyscy bez wyjątku, każdego 
dnia, w każdej jednostce GM.”
Oznacza to, że nasze działania nie rozróż
niają osób, które przebywają na terenie 
zakładu na „naszych” oraz „firm trzecich”, 
wszyscy są traktowani jednakowo. Bezpie
czeństwo każdej osoby, która przebywa na 

terenie naszego zakładu jest tak samo waż
ne. Zarówno nasi pracownicy, goście czy 
też zewnętrzni wykonawcy mogą aktywnie 
uczestniczyć w zgłaszaniu zagrożeń, bądź 
ulepszaniu naszego systemu BHP. Kolejnym 
przesłaniem płynącym dla pracowników 
z naszego motta jest osobiste zaangażowa
nie każdego z nas. Dobry system zarządza
nia bezpieczeństwem nie buduje się na wą
skiej grupie specjalistów, ale na wszystkich 
pracownikach, starając się, aby każdy z nich 
aktywnie w nim uczestniczył chociażby po
przez zgłaszanie zagrożeń.

2. Polityka firmy w zakresie BHP, 
o której Pan wspomniał, znajduje 
odzwierciedlenie w licznych na-
grodach i wyróżnieniach związa-
nych z bezpieczeństwem pracy. Czy 
może Pan zdradzić jakimi narzędzia-
mi uzyskuje się tak dobre wyniki?

M.K.  Mamy kilkanaście ciekawych narzędzi, 
których używamy na co dzień, aby utrzy
mać niską wypadkowość. Tutaj omówię 
najważniejsze dwa, które stanowią niejako 
trzon naszego systemu. Pierwszym z nich 
jest analiza zdarzeń „o mały włos”. Są to 
zdarzenia niebezpieczne lub potencjalnie 
niebezpieczne, które nie skutkują uszczerb
kiem na zdrowiu, a które w niesprzyjających 
okolicznościach mogłyby zakończyć się wy
padkiem. Miesięcznie pracownicy przepro
wadzają analizę około 300 takich odchyleń, 
z czego około 8% jest na tyle poważnych, że 
wymagane jest przeprowadzenie głębszej 
analizy. Jest to bardzo ważny aspekt naszej 
działalności, ponieważ na podstawie zgro
madzonych wyników analiz zdarzeń „o mały 
włos” jesteśmy w stanie zapobiec wielu wy
padkom poprzez wdrożenie odpowiednich 

narzędzi prewencyjnych adekwatnych do 
powstałych zagrożeń. Należy pamiętać, że 
najczęściej każdy wypadek poprzedzony 
jest serią wielu podobnych zdarzeń stwa
rzających zagrożenie wypadkowe. Zdarze
nia „o mały włos” są wyraźnym sygnałem, 
że jeżeli nie poprawimy sytuacji w danym 
obszarze pod względem zagrożenia wy
odrębnionego w wyniku przeprowadzonej 
analizy może dojść tam do wypadku, które
go efektem może być trwały uszczerbek na 
zdrowiu pracownika.  Kolejnym narzędziem 
są tzw. „obchody bezpieczeństwa”, które 
swoim zakresem obejmują wszystkie po
ziomy zatrudnienia – począwszy od lidera 
zespołu, a na dyrektorze zakładu kończąc. 
Osoba wykonująca obchód musi w ramach 
tego zadania obserwować pracę wybrane
go przez siebie pracownika  aby zaobser
wować niebezpieczne zachowania i móc je 
wyeliminować.

3. Przekonanie pracownika do zgła-
szania zdarzeń „o mały włos” na 
pewno nie jest zadaniem łatwym. 
Czy istnieje jakaś forma promocji lub 
nagradzania pracownika za zgłoszo-
ne zagrożenie?

M.K. Pracownik, który zgłosił najciekawsze 
zagrożenie otrzymuje w nagrodę samochód 
z pełnym bakiem paliwa do dyspozycji na 
weekend. Wybory najlepszego zgłoszenia 
odbywają się raz na dwa tygodnie, nato
miast pracownik ma możliwość wybrania 
weekendu w którym będzie chciał skorzy
stać z nagrody.

4. W zakresie działań Bezpieczeń-
stwa i Higieny pracy wyznacza się 
jakieś cele długofalowe, czy też jest 

BHP 
-jak to robią 

najlepsi?
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to związane tylko z działaniem do-
raźnym polegającym na eliminacji 
zauważonych zagrożeń na stanowi-
sku pracy?

M.K. Skupianie się tylko na działaniach do
raźnych nie zapewnia wystarczających wy
ników. Oczywiście, ważne jest badanie oko
liczności i przyczyn wypadków, ponieważ 
najlepszą rzeczą, jaka płynie z wypadku czy 
zdarzenia „o mały włos” jest możliwość pod
jęcia działań, które wyeliminują możliwość 
wystąpienia podobnego zdarzenia w przy
szłości. Jednak, aby móc mówić o spójnym 
systemie BHP, trzeba prowadzić działania 
proaktywne. Od samego początku istnie
nia GMMP, firma inwestowała bardzo duże 
środki w bezpieczeństwo techniczne, dzięki 
czemu na dzień dzisiejszy posiadamy dość 
bezpieczne środowisko pracy. Osobną spra
wą są natomiast zachowania ludzkie, które 
na chwilę obecną stanowią zdecydowaną 
większość, jeśli chodzi o przyczyny wypad
ków (zarówno w Polsce, jak i za granicą), 
a nasze strategie na najbliższe lata opierają 
się m.in. o obserwację, oraz eliminację za
chowań niebezpiecznych. Podsumowując 
ten punkt, jeśli chodzi o BHP w dojrzałej 
organizacji stawiającej na bezpieczeństwo, 
planowanie długofalowe oraz ustalanie celi 
i strategii to podstawa.

5. Przeprowadzanie szkoleń jest zle-
cane wyspecjalizowanym firmom 
zewnętrznym czy korzystacie Pań-
stwo ze swoich wypracowanych do-
świadczeń i sami organizujecie tego 
typu szkolenia?

M.K. Ze względu na różnorodność szkoleń, 
regulacje prawne oraz ogrom wiedzy, którą 

należy przekazać stosujemy obie metody. 
Typ stosowanego rozwiązania staramy się 
zawsze dopasować do rodzaju szkolenia 
jaki chcemy prowadzić oraz do zasobów 
którymi dysponujemy. Posiadamy do dys
pozycji zarówno szkolenia wewnętrzne jak 
i zewnętrzne (w tym wyjazdowe) oraz ele
arning.

6. Czy zakład Opla organizuje jakieś 
szkolenia z zakresu BHP dla firm ze-
wnętrznych?

M.K. Tak, organizujemy szkolenia dla firm 
zewnętrznych. Związane jest to z naszym 
zobowiązaniem, że bezpieczeństwo wszyst
kich osób, które wchodzą na teren naszego 
zakładu jest dla nas tak samo ważne, bez 
znaczenia czy jest to nasz pracownik, pra
cownik firmy zewnętrznej czy gość. Oprócz 
tego aktywnie uczestniczymy w konferen
cjach tematycznych na których dzielimy się 
naszą wiedzą, oraz współpracujemy z inny
mi firmami (również konkurencyjnymi) dzie
ląc się rozwiązaniami z dziedziny bezpie
czeństwa. Co ciekawe, o ile firmy zazwyczaj 
niechętnie dzielą się swoimi rozwiązaniami, 
to przy BHP zazwyczaj taki problem nie ist
nieje  a wzajemna wymiana informacji po
zwala obu stronom na tym
skorzystać.

7. Czy oprócz obowiązkowych szko-
leń wymaganych prawnie przepro-
wadza się jakieś dodatkowe szkolenia 
lub akcje promujące, które zachęci-
łyby pracowników do przestrzegania 
zasad BHP, bo jak wiemy czasami 
bardzo trudno jest wzbudzić w pra-
cowniku nawyk stosowania choćby 
środków ochrony osobistej?

M.K. Szkolenia, które są wymagane praw
nie stanowią tak naprawdę mały wycinek ze 
wszystkich szkoleń jakie przeprowadzamy. 
Oprócz dodatkowych szkoleń w klasycznym 
wydaniu, prowadzimy różne kampanie te
matyczne, które mają zwrócić uwagę pra
cowników na różne tematy, raz na tydzień 
publikujemy pogadankę tematyczną z za
kresu BHP, a dodatkowo raz na rok odbywa 
się Globalny Tydzień Bezpieczeństwa. Jeśli 
chodzi o nawyki, to niestety często te złe są 
najcięższe do wyeliminowania. Tutaj oprócz 
dobrych szkoleń niezbędne jest zaangażo
wanie kierownictwa, oraz konsekwencja we 
wprowadzaniu wymogów na wszystkich 
szczeblach organizacji. Nic tak nie demoty
wuje pracownika jak widok przełożonego, 
który sam nie stosuje zasad, które przekazał 
swoim pracownikom.

8. Naszych czytelników zapewne 
zainteresuje rozwiązania z zakresu 
BHP dotyczące licznych firm koope-
rujących, które w sposób ciągły lub 
tymczasowy przebywają na terenie 
zakładu. Rozumiem, że również one 
muszą podporządkować się lokal-
nym przepisom. Jak zorganizowany 
jest proces ich szkolenia i czy nie wy-
stępują trudności w egzekwowaniu 
wewnętrznych przepisów GMMP.

M.K. Firmy, które są nastawione na stałą 
współpracę z nami, podobnie rozumieją jak 
istotne jest bezpieczeństwo pracowników. 
Oczywiście oprócz przestrzegania przepi
sów lokalnych (do czego przykładamy bar
dzo dużą uwagę) firmy te muszą spełnić na
sze dodatkowe wymagania co nie stanowi 
dla nich problemu. Nieco więcej problemu 
sprawiają firmy, które przebywają na na
szym terenie tymczasowo  czasem dziwny 
dla nich wydaje się nasz absolutny brak to
lerancji dla łamania przepisów i zasad BHP  
nawet kosztem opóźnienia, lub całkowitego 
wstrzymania prac. W tym momencie trzeba 
sobie uczciwie powiedzieć, jakie są prioryte
ty oraz czy jesteśmy gotowi na stwierdzenie 
„bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze”, 
bo w pewnym momencie nadejdzie mo
ment kiedy jakiś
projekt trzeba będzie wstrzymać bądź odło
żyć na czas nieokreślony ze względu na ko
nieczność zakończenia współpracy z firmą, 
która tego przesłania nie rozumie.

Dziękujemy za wywiad oraz cenne 
wskazówki dotyczące problematyki 
bezpieczeństwa pracy. Życzymy dal-
szych sukcesów.

Wywiad przeprowadził
Sebastian Mochocki
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 W dobie współczesnego obrotu 
gospodarczego coraz większego znaczenia 
nabiera profesjonalizacja usług, w tym tak
że budowlanych. Doskonale wiedzą o tym 
zarówno partnerzy jak i klienci ZISiRO Zbi
gniew Szydlik, z którymi firma współpra
cuje. Bardzo często duże zamówienia, or
ganizowane w ramach systemu zamówień 
publicznych, wymagają niejednokrotnie 
współpracy kilku podmiotów wyspecjalizo
wanych w danym zakresie robót. Jednym 
ze sposobów kreujących współpracę wyko
nawców w ramy prawne i wspólne ubiega
nie się o zamówienie jest umowa konsor
cjum. 
Umowa taka nie została uregulowana prze
pisami wprost – wykształciła ją jedynie 
praktyka obrotu. Najczęściej stosuje się do 
konsorcjum przepisy o spółce cywilnej, któ
re zakładają solidarną odpowiedzialność za 

zobowiązania obu wspólników. Oznacza to, 
że za zobowiązania konsorcjum obaj wspól
nicy – konsorcjanci będą odpowiadać nieza
leżnie od tego, jak „podzielą” między siebie 
realizację poszczególnych zadań. 
Prostym, występującym często w praktyce 
przykładem jest sytuacja, w której do prze
targu startuje właśnie konsorcjum. Po wy
granej i udzieleniu zamówienia publiczne
go, przystępuje do realizacji robót, dzieląc 
między siebie zadania – firma X wykonuje 
jedne prace, natomiast firma Y – inne. Może 
być też tak, że firma X wykonuje zamówie
nie na danym obszarze a na innym terenie – 
firma Y. Jeśli część prac zlecona zostaje pod
wykonawcom przez jednego z członków 
konsorcjum, to w razie braku zapłaty przez 
jednego z konsorcjantów może on żądać 
wynagrodzenia od drugiego i to niezależnie 
od tego, że prace wykonywał tylko na rzecz 

tego pierwszego wspólnika. Jak zapobiec 
sytuacji, w której trzeba płacić za należności 
niesolidnego członka konsorcjum?
Przede wszystkim, trzeba sformułować 
w sposób właściwy samą umowę konsor
cjum. Ponieważ nie ma w tym względzie 
żadnych specjalnych obostrzeń i sztywnych 
regulacji, autor umowy ma dość szerokie 
pole manewru przy kształtowaniu praw 
i obowiązków konsorcjantów. Możliwe 
i dopuszczalne jest zatem zawarcie posta
nowienia, w którym stwierdza się wyraźnie, 
że umowa konsorcjum nie stanowi umowy 
spółki cywilnej i za prace zlecone podwy
konawcom odpowiada z osobna każdy ze 
wspólników, w zależności od tego, kto daną 
umowę z podwykonawcą zawiera. 
Poza tym, warto zadbać, by każdy z pod
miotów uczestniczących we współpracy – 
zarówno zamawiający jak i podwykonawcy, 

KONSORCJUM
Z PUŁAPKAMI
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zostali powiadomieni o przyjętym kształcie 
konsorcjum tak, by w razie sporu sądowego 
można było wykazać, że o braku solidar
nej odpowiedzialności wiedzieli wszyscy 
uczestnicy procesu inwestycyjnego.
Ponadto, umowa powinna wyraźnie okre
ślać, w jakim celu została zawarta i że kon
sorcjanci nie tworzą ani wspólnego przed
siębiorcy ani wspólnego majątku. 
Odpowiednie dostosowanie umowy kon
sorcjum do potrzeb konsorcjantów jest 
wskazane nie tylko z punktu widzenia 
wzajemnej współpracy, ale także przyszłej 
ewentualnej odpowiedzialności. 
 Niedawno uczestniczyłem 
w dwóch postępowaniach cywilnych, pro
wadzonych na tle podobnych jak wyżej opi
sany stanów faktycznych. W obu sprawach 
sąd pierwszej instancji zasądził od konsor
cjantów solidarnie całość należności, mimo 
że umowa podwykonawcza polegająca na 
niwelowaniu terenu spychaczem – realizo
wana była na rzecz drugiego ze wspólników 
(co do którego ogłoszono upadłość). Co 
ciekawe, dwa różne sądy ustaliły odpowie
dzialność konsorcjanta w oparciu o dwie, 
zupełnie inne podstawy prawne, zgodnie 

jednak stwierdzając, że w tym przypadku 
konsorcjum nie stanowi ani umowy spółki 
cywilnej, ani źródła odpowiedzialności soli
darnej. 
 W pierwszym przypadku sąd 
oparł się na Ustawie – prawo zamówień 
publicznych a konkretnie na przepisie art. 
141, według którego wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego ponoszą solidarną odpowie
dzialność za wykonanie umowy i wniesie
nie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. Trzeba jednak zauważyć, że przepis 
ten odnosi się do relacji zamawiający – wy
konawcy i nie powinien znaleźć zastosowa
nia do relacji wykonawcy – podwykonawcy. 
Niemniej jednak, warto mieć go na wzglę
dzie przystępując do przetargów organizo
wanych w ramach zamówień publicznych.
W kolejnej ze spraw, inny zupełnie sąd po
minął kwestię zawarcia umowy na podsta
wie Prawa zamówień publicznych, jednakże 
oparł się na art. 745 Kodeksu cywilnego, 
który stanowi, że jeżeli kilka osób dało lub 
przyjęło zlecenie wspólnie, ich odpowie
dzialność względem drugiej strony jest so
lidarna. Także i ta podstawa ma słaby punkt 

– w procesie inwestycyjnym zdecydowana 
większość umów to kontrakty o roboty bu
dowlane oraz umowy o dzieło i trudno zna
leźć tam typowe zlecenie. Nieuzasadniony 
moim zdaniem pogląd sądu to jednak ko
lejny przyczynek do tego, by jasno określić, 
nie tylko w tytule umowy, jaki jest jej charak
ter. W telegraficznym skrócie – oba zlecenia 
polegają na powtarzalnym wykonywaniu 
czynności, przy których realizacji kluczowe 
znaczenie ma należyta staranność zlecenio
biorcy. W przypadku umowy o dzieło zasad
nicze znaczenie ma powstały, materialny 
rezultat prac oraz specjalne kwalifikacje wy
konawcy.
Od obu orzeczeń wniesiono apelacje, jed
nakże do dnia wydania niniejszego maga
zynu nie nastąpiło rozstrzygnięcie żadnej 
ze spraw. Dlatego też, niezależnie od treści 
ostatecznych rozstrzygnięć warto określić 
nie tylko wszelkie prawa i obowiązki stron 
konsorcjum, ale również zasady odpowie
dzialności w relacjach z innymi podmiotami.

Radca Prawny Jacek Pytel

„DENISON”
D. Biernat, M. Biernat

spółka jawna
Suchoraba 86

32-005 Niepołomice
tel. 608 339 760

www.denison.com.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Zeskanuj i zobacz film
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Spotkanie w fabryce
DITCH WITCH

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

      POSIADAMY:

    certyfikat systemu 
   zarządzania jakością 
  zgodny z normą 
 PE-EN ISO 9001:2009

 certyfikat systemu 
jakości w spawalnictwie 
zgodny z normą 
PN-EN ISO 3834-2:2007

 uprawnienia do 
 wytwarzania, naprawy 
  i modernizacji rurociągów
   przesyłowych do 
     materiałów palnych 
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 JL Maskiner w Polsce Sp. z o.o. 
jest przedstawicielem marek: Ditch 
Witch®, Zahn®, HammerHead®, Subsi
te®, American Augers® – Trencor® oraz 
dystrybutorem komponentów marki 
Baroid®. W przy
szłym roku firma 
JL Maskiner będzie 
obchodzić 25lecie 
swojej obecności na 
rynku polskim.
Wysoką pozycję na 
rynku maszyn i urzą
dzeń do budowy 
infrastruktury pod
ziemnej zdobyliśmy 
dzięki wysokiej jako
ści produktom oraz 
szerokiemu zakreso
wi ich zastosowania. 
W dziedzinie tech
nologii bezwykopo
wych są to przede 
wszystkim wiertnice horyzontalne kie
runkowe Ditch Witch w różnym zakresie 
sił uciągu i momentu obrotowego: JT5, 
JT9, JT20, JT25, JT30, JT60 i JT100 Mach1 

z silnikami o mocy od 18,5 do 200 kW. 
Kompaktowe modele JT5 i JT9 to urzą
dzenia do przewiertów w ograniczo
nych przestrzeniach. W naszej ofercie 
znajdują się systemy mieszania płucz

ki ze zbiornikami 
o różnej pojemno
ści, napędzane silni
kami benzynowymi 
i wysokoprężnymi. 
Dostępne jest także 
urządzenie do recy
klingu płuczki wiert
niczej Ditch Witch 
MR90, urządzenie 
do podciśnienio
wego usuwania 
urobku z płuczką 
MV800 a także koparki 
podciśnieniowe serii FX. 
Do wykonywania wyko
pów wąskoprzestrzen
nych przeznaczone są 

koparki łańcuchowe Ditch Witch® oraz płu
goukładacze kołowe i gąsienicowe w systemie 
Quad, a także wielofunkcyjne maszyny Zahn®.  
JL Maskiner dostarcza także systemy lokalizacyj

JL Maskiner
ne oraz kompleksowe systemy naprowadzania.
W przypadku tych urządzeń interesującą propo
zycją jest oprogramowanie wspierające projek
towanie i dokumentowanie przewiertów hory
zontalnych, znane jako Track Management 
System Plus (TMS+) oraz program TSR 
wspierający dokumentowanie prze
wiertów. TSR Mobile współpracujący 
z systemem namierzania Subsite TK 
oraz nowością na rynku systemem na
mierzania TK RECON™. W naszej ofercie 
znajdują się również pneumatyczne 
urządzania przeciskowe oraz urządze
nia do krakingu firmy HammerHead®.
Siedziba Firmy, serwis oraz magazyn 
części zamiennych mieszczą się w Starej 
Iwicznej koło Warszawy. Oferujemy ory
ginalne części zamienne i eksploatacyj
ne. Posiadamy w ciągłej sprzedaży naj
wyższej jakości bentonit i komponenty 
do płuczek wiertniczych marki Baroid®. 
Zapewniamy fachowe doradztwo i pro
fesjonalny poziom usług. Wykonujemy 
przeglądy okresowe, diagnostykę oraz 
naprawy maszyn i urządzeń. Oferujemy 
wsparcie techniczne i konsultacje eks
ploatacyjne telefonicznie i online.

Biuro, Serwis, Magazyn części:
Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 42A

05-500 PIASECZNO,
Tel./ Faks (22) 715 83 38/39

jlm@jlm.pl II www.jlm.pl

Przedstawiciele handlowi:
Henryk Trapik | Polska Płn. |tel. 601 929 200 |trapik@jlm.pl

Tomasz Gądek | Polska Płn. | tel. 785 588 000 | gadek@jlm.pl
Ireneusz Sas | Polska Płd. wsch. | tel. 603 747 787 | sas@jlm.pl

Artur Pulnik | Polska Płd. zach. | tel. 609 719 939 | pulnik@jlm.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

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat Konferencji Energas 2017 prosimy o kontakt: 
e-mail: energas@gascontrol-polska.pl, telefon: 609 406 070
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ENERGAS 2017

II Konferencja techniczno-naukowa  

„Gazociągi wysokiego ciśnienia – nowe technologie,
prace specjalistyczne, usługi i urządzenia infrastruktury sieci gazowej”

Rezydencja Prezydenta RP Zamek w Wiśle 

25 - 27.01.2017 r.

Główna tematyka konferencji: Prace specjalistyczne na gazociągach, dostawy gazu CNG i LNG, zabezpieczenia połączeń spawa
nych, technologie spawania zautomatyzowanego oraz inspekcje gazociągów przesyłowych, zamknięcia hermetyczne metodą T.D. 
Williamson i FASTRA, stacje CNG, nowoczesne technologie nawaniania gazu, innowacyjne rozwiązania w gazownictwie
Ponadto: 
Specjalistyczne szkolenia techniczne, wystawy produktów i urządzeń, możliwość skorzystania z regionalnych atrakcji

Organizatorzy: Patronat: Partnerzy Konferencji Energas 2017

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat Konferencji Energas 2017 prosimy o kontakt: 
e-mail: energas@gascontrol-polska.pl, telefon: 609 406 070

Dofinansowano ze środków Narodowe
go Funduszu Ochrony Środowiska i Go
spodarki Wodnej oraz Narodowego Cen
trum Badań i Rozwoju  Projekt GEKON1/
O2/214051/6/2014. Liderem projektu jest 
Gascontrol Polska, projekt realizowany jest 
w konsorcjum z Instytutem Techniki Ciepl
nej Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

OPIS PROJEKTU
Głównym celem projektu jest opracowanie 
innowacyjnego prototypu urządzenia wy
korzystującego zjawisko termoelektryczno
ści. Podstawowym zadaniem prototypu jest 
produkcja energii elektrycznej oraz ciepła. 
Produkowana energia elektryczna zasilać 
będzie aparaturę kontrolnopomiarową 
zlokalizowaną w newralgicznych obiektach 
systemu przesyłu i dystrybucji gazu ziem
nego jakimi są stacje redukcyjnopomiaro
we. Urządzenie stanowi alternatywę wobec 
innych rozwiązań zasilania stacji w energię 
elektryczną. Termogenerator działa w opar

ciu o zjawisko fizyczne (efekt termoelektryczny) i poprzez to cechuje się dużą niezawodno
ścią oraz trwałością. Termogenerator wykorzystuje paliwo gazowe i dokonuje konwersji ener
gii chemicznej paliwa na energię elektryczną.

Urządzenie do produkcji elektryczności na potrzeby autonomicznego 
zasilania stacji pomiarowych w oparciu o zjawisko Seebecka

POTENCJAŁ APLIKACYJNY
Podstawowym obszarem zastosowania termogeneratora jest system przesyłu oraz dystry
bucji gazu ziemnego (stacje redukcyjnopomiarowe II stopnia). Zastosowanie generatora w 
obiektach infrastruktury przesyłu i dystrybucji gazu pozwoli na poprawienie efektywności 
energetycznej całego  systemu [kluczowy cel energetyczny projektu] oraz na ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych (metanu) do atmosfery [kluczowy cel ekologiczny projektu]. 
Wpływ zastosowania termogeneratora na sprawność systemu przesyłu i dystrybucji gazu ma 
charakter pośredni, dzięki produkcji energii elektrycznej możliwe będzie zaopatrzenie stacji 
gazowych w aparaturę kontrolnopomiarową zabezpieczającą stację przed niekontrolowa
nymi upustami gazu ziemnego do atmosfery. Brak zasilania SRP w prąd elektryczny powodu
je że stacja jest „niewidoczna” w systemie dyspozytorskim, co może doprowadzić do niekon
trolowanej straty gazu oraz znacznej emisji metanu do środowiska. 

ENERGIA
CHEMICZNA

ENERGIA
CIEPLNA

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

Spalanie gazu ziemnego

Zjawisko
termoelektryczności

Produkcja prądu 
z pominięciem 
fazy pracy me
chanicznej

Proces produkcji energii elektrycznej w termogeneratorze

Kontakt:
GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o., ul. Pszczyńska 60, 43 - 267 Suszec, tel. 32 448 34 08

http://gascontrol-polska.pl/energetyka/projekt-gekon/
http://termogeneratorgc.pl
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1. Skąd zrodziło się u Pani zaintereso-
wanie do siatkówki?

I.M.: Od dziecka kochałam sport. W podsta
wówce trafiłam na wspaniałych nauczycieli 
wfu, którzy potrafili zarazić pasją do spor
tu. Próbowałam swoich sił w różnych dys
cyplinach. Jak byłam w gimnazjum, nasza 
reprezentacja mężczyzn zdobyła vice mi
strzostwo świata. Mniej więcej w tym czasie 
powstał też Gryf Szczecinek i wtedy właśnie 
postawiłam na siatkówkę

2. Jak wspomina Pani swoje pierw-
sze początki w drużynie Gryf Szcze-
cinek?

I.M.: Nie było łatwo, trenowanie w klubie 
to zupełnie coś innego niż wf . Musiałam 
zmienić całe swoje dotychczasowe przy
zwyczajenia. Mieszkałam trochę kilometrów 
od Szczecinka, więc wychodziłam z domu 
o 7, szłam do szkoły, następnie trening i wra
całam o 21. Jednak poza aspektem sporto
wym, mieliśmy to szczęście, że wszystkie 
z dziewczyn bardzo dobrze się dogadywa
ły. Nie tylko między sobą, miałyśmy super 
kontakt również z innymi grupami w klubie. 
Dzięki temu, wspólnie się nakręcaliśmy. To 

Wywiad
z Izabelą Malanowską
– Siatkarką Gryfu Szczecinek 

był wspaniały czas i myślę, że wiele klubów 
mogło nam zazdrościć tego jak dobrze 
wszyscy się ze sobą czuli. Spędzaliśmy ze 
sobą czas nie tylko na treningach, ale rów
nież poza nimi. Z większością do tej pory 
zresztą mam bardzo dobry kontakt.

3. Co uważa Pani już za swój duży 
sukces na boisku sportowym 

I.M.: Mam nadzieję, że ten największy jesz
cze przede mną

4. Jak ocenia Pani obecny skład dru-
żyny Gryf Szczecinek ?

I.M.: Obecny skład oceniam bardzo dobrze. 
Uważam, że jest to super mieszanka, dziew
czyn, które chcą się rozwijać i uczyć z dziew
czynami już bardziej doświadczonymi, które 
chcą osiągnąć wyznaczony cel. Nie skłamię 
kiedy powiem, że w najbliższym sezonie 
stać nas na awans do II ligi. I tak będzie!

5. Jakie są Pani najbliższe cele w ka-
rierze sportowej?

I.M.: Moim naj
bliższym celem, 
jest oczywiście 
w s p o m n i a n y 
wcześniej awans. 
C h c i a ł a b y m , 
aby wreszcie 
w Szczecinku za
gościła siatków
ka na drugoligo
wym poziomie. 
Ten klub, miasto, 
zawodniczki i ki
bice na to zasłu
gują.

6. We wrze-
śniu ubie-
głego roku 
zagraliście 
mecz towarzyski z drużyną Ekstra-
klasy MKS Dąbrowa Górnicza. Jak 
wspomina Pani to wydarzenie ?

I.M.: Było to niesamowite doświadczenie. 
Towarzyszył nam ogromny stres, który na 
szczęście szybko minął. Mecz przeciwko 

takim zawodniczkom to niezwykłe emocje, 
ale również dobra zabawa, zarówno dla nas 
zawodniczek jak i kibiców. Jestem bardzo 
wdzięczna naszemu klubowi i sponsorowi 
za zorganizowanie tego meczu, a także całej 
drużynie. Tak naprawdę to on zapoczątko
wał naszą przygodę w 3 lidze.

7. Czy w przyszłości chciałaby Pani 
grać w zagranicznym klubie ?

I.M.: Oczywiście w przeszłości, pewnie każ
da z dziewczyn z naszej drużyny marzyła 
o występie w Orlen lidze czy reprezenta
cji. Jednak póki co myślę tylko i wyłącznie 
o awansie z Gryfem do II ligi J

8. Ostatnie dwa mecze siatkówki 
w Szczecinki prowadził Pan Janusz 
Rautszko - jak ocenia Pani jego pra-
cę, wkład i zaangażowanie?

I.M.: Przede wszystkim bardzo się cieszę, 
że jest w naszym klubie tak zaangażowana 
osoba, która mocno trzyma za nas kciuki. 
Pan Rautszko w każdym meczu daje nam 
wsparcie, jest zorganizowany i zawsze moż
na liczyć na jego dobre słowo. Jest takim 
zastrzykiem nowej, pozytywnej energii dla 
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naszego klubu, którego moim zdaniem potrze
bowaliśmy.
 

9. Kto jest największym mentorem dla 
Pani w dziedzinie siatkówki ?

I.M.: Zawsze taką osobą był dla mnie trener. To 
on wyznaczał mi drogę rozwoju, a ja zawsze za 
tym podążałam.
 

10. W chwilach zniechęcenia zamiast 
siatkówki jaki wybrałaby Pani kierunek 
w swoim życiu  ?

I.M.: Jeszcze nie trafił mi się moment, w którym 
zniechęciłabym się do siatkówki i mam nadzieję, 
że mi się nie trafi J Jednak gdyby nie siatkówka, 
wybrałabym pewnie jakiś inny sport. Poza tym 
studiuję logistykę i może poświęciłabym się 
temu.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy dal-
szych sukcesów.

Wywiad przeprowadziła Olga Jaśko

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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W dniu 21 lutego do Bielska-Białej na 
mecz 19. kolejki ORLEN Ligi przyjechał 
Mistrz Polski, Chemik Police. Mecz niespo-
dziewanie zakończył się zwycięstwem 
miejscowego BKS Aluprof Bielsko-Biała aż 
3-0. Wizytę Policzanek na Podbeskidziu 
wykorzystaliśmy aby wręczyć nagrodę 
naszego Plebiscytu Kibiców dla Aleksan-
dry Jagieło, którą kibice portalu Siatkow-
ka24.com wybrali najlepszą zawodniczką 
ORLEN Ligi w grudniu. Statuetkę kibiców 
Oli Jagieło wręczył sponsor plebiscytu 
i właściciel Zakładu Instalacji Sanitarnych 
i Robót Ogólnobudowlanych, Zbigniew 
Szydlik, a krótką rozmowę z nagrodzo-
ną zawodniczką przeprowadził redaktor 
naczelny portalu Siatkowka24.com, Piotr 
Bąk. 

Piotr Bąk:
Była Pani mocno zaskoczona, że 
kibice naszego portalu to właśnie 
Panią wybrali za najlepszą siatkarkę 
stycznia. Dlaczego, przecież świetnie 
grałyście?

Aleksandra Jagieło:
No nie wiem, może dlatego że nie wie-

działam że jest taki plebiscyt i była to dla 
mnie ogromna niespodzianka ale bar-
dzo miła niespodzianka, także dziękuję 
wszystkim, którzy na mnie głosowali.

P.B. Jak widać, Chemik ma bardzo 
wielu kibiców bo jedną z pierwszych 
edycji wygrała Helena Havelkova, 
więc można powiedzieć że Chemik 
te nasze nagrody zbiera. To chyba 
taki dodatkowy bodziec żeby jeszcze 
ciężej pracować bo wyniki w lidze 
macie świetne ale chyba jeszcze bar-
dziej budują takie gesty jak nagroda? 

A.J. Myslę, że to jest bardzo miłe. Zresz-
tą gramy nie tylko dla siebie ale przede 
wszystkim dla kibiców, którzy nas wspie-

WYWIAD
Z ALEKSANDRĄ JAGIEŁO

- Siatkarką Chemik Police

rają, którzy są z nami także zawsze te wy-
różnienia i te nagrody są bardzo motywu-
jące. 

P.B. Wróćmy jeszcze do meczu 
z BKS-em, choć pewnie niechętnie 
będzie Pani o nim rozmawiać bo 
miało tu być 3-0 ale według wielu 
kibiców w drugą stronę, tymczasem 
BKS wygrał 3-0. Nie chcę mówić 
o Waszych mankamentach, chcę 
mówić o tym że BKS zagrał napraw-
dę dobre spotkanie i pewnie dziwi-
cie się jak one mogły przegrywać tak 
poprzednie spotkania?

A.J. Powiem tak, to co się działo 
w ostatnim czasie w zespole BKSu na 
pewno dla nich nie było miłe, ja byłam 
pewna że ten mecz będzie bardzo ciężki. 
Może niektórzy sądzili że to będzie 3-0 dla 
nas ale my zdawałyśmy sobie sprawę, że 
nie możemy zlekceważyć tego zespołu 
bo prędzej czy później te porażki musiały 
się skończyć i muszą zacząć grać dobrze. 
Dziś zagrały bardzo dobrze, popełniały 
bardzo mało błędów i zasłużenie wygrały 

także gratuluję bardzo zespołowi BKSu.

P.B. Wiem co dziś przeczytam w ko-
mentarzach na temat dzisiejszego 
meczu, że one odpuściły ale ja daleki 
jestem od takich ocen bo wiem, że 
ciężko ostatnio pracowałyście przed 
meczem w Stambule (Chemik roz-
grywał mecze Ligi Mistrzów z Mi-
strzem Turcji, Fenerbahce Stambuł 
– przyp. Red.). Nie chcę was uspra-
wiedliwiać bo tu nie o to chodzi ale 
czy ten Stambuł jednak Wam troszkę 
siedział w głowie czy nie? 

A.J. Nie, myślę że absolutnie nie. Ja też 
nie chcę się tu usprawiedliwiać, zagrały-
śmy najgorszy mecz w sezonie i pozo-
staje mi troszkę przeprosić kibiców bo to 
nie tak miało do końca wyglądać ale to 
już jest przeszłość, teraz jest kolejny mecz, 
kolejne wyzwanie przed nami i musimy 
wszystko zrobić żeby taka sytuacja jak 
dzisiaj się nie powtórzyła. 

Wywiad przeprowadził: Piotr Bąk 
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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



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


