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 W        kolejnym nr Magazynu Firmowego ZISIRO 
Szydlik zachęcam do zapoznanie się z artykułem 

udostępnionym przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa pn 
„Bezpieczeństwo użytkowania instalacji gazowych”. Ponadto 
przedstawimy krótką fotorelację z pokazu maszyn wiertniczych 
oraz kilka informacji z boiska sportowego a dokładnie VI Memoriał 
Agaty Mróz oraz wywiad z Reprezentantką Polski Patrycja Polak 
obecną zawodniczką klubu MKS Dąbrowa Górnicza.

DAWID SZYDLIK

Słowo Wstępu
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 W dniach od 26 do 28 września 2017 r. w podkrakowskiej miejscowości Kochanów, na terenie firmy ALTEKS, zostały zaprezentowane 
maszyny amerykańskiej firmy Ditch Witch®. Pokaz urządzeń przygotował firma  JL Maskiner w Polsce pod okiem przedstawiciela handlowego 
firmy, pana Ireneusza Sasa. W trakcie trzydniowego pokazu zaprezentowane zostały: 

1. Wiertnica horyzontalna JT5 – ta kompaktowa wiertnica została zaprojektowana specjalnie z myślą o płytkiej instalacji kabli, 
światłowodów i systemów wodnych na odległość 45m i przy średnicy produktu do 110 mm.

2. Urządzenie wielofunkcyjne Zahn R300 z modułem pługa wibracyjnego – szczególnie interesujący dla instalatorów różnego 
rodzaju infrastruktury elektrycznej i telekomunikacyjnej, a także  modułem łańcucha kopiącego i osprzętem do wykonywania prac 
ogrodniczych. Dzięki niewielkim gabarytom i  dużej zwrotności urządzenie to radzi sobie doskonale w otoczeniu pełnym przeszkód 
oraz w wąskich przestrzeniach.

3. Koparka łańcuchowa C16X – koparka ta posiada wyjątkową, zgłoszoną do ochrony patentowej konstrukcję gąsienic. Zapewnia 
ona większą przyczepność i  stabilność maszyny, podnosząc tym samym wydajność jej pracy. Krótsza lewa gąsienica CX umożliwia 
zastosowanie bardziej kompaktowej konstrukcji maszyny, co z kolei przekłada się na lepszą skrętność w ograniczonych przestrzeniach.

4. Pługoukładacz wibracyjny 100SX – hydrostatyczny napęd jezdny oraz specjalne opony do jazdy po miękkim terenie zapewniają 
minimalne uszkodzeniu nawierzchni przy zachowaniu dużej przyczepność maszyny. Poza tym urządzenie to zostało zaprojektowano 
tak, aby zminimalizować poziom hałasu i drgań.

Pokazy zostały przygotowane pod kątem firm zajmujących się instalacją podziemnej infrastruktury elektrycznej, telekomunikacyjnej 
i wodnej, a także osób zainteresowanych technologią HDD. Poniżej przedstawiamy fotorelację z pokazów:

MASZYNY
WIERTNICZE
POKAZ W KOCHANOWICACH



5

Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Ogólnobudowlanych
Zbigniew Szydl ik Sp.  z o.o. 

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



6

Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Ogólnobudowlanych
Zbigniew Szydl ik Sp.  z o.o. 

MAGAZYN Firmowy nr 9 listopad 2017

TEKS Materiały Budowlane
Kaczmarek Tatara S.J.
ul. Rzemieślnicza 1
41-400 Mysłowice
tel.: 32 222 50 68

Do budowy sieci 
w o d o c i ą g o w y c h , 

gazowych oraz 
kanalizacji ciśnieniowej 

i podciśnieniowej zarówno 
metodą wykopu otwartego 

jak również metodami 
bezwykopowymi, najczęściej używane 

są rury z polietylenu (PE). Praktycznie 
z użycia wyszły już na rynku polskim rury 
typu PE80, zastąpione nowszą generacją 
PE100. Oprócz standardowych rur PE100, 
od pewnego czasu na rynku pojawiły się 
rury PE100 RC o zwiększonej odporności 
na zarysowania i naciski punktowe. Skrót 
RC oznacza  Resistance to  Crack czyli 
odporne na pękanie. Właśnie te rury są 
obecnie zalecane przez producentów do 
stosowania w metodach bezwykopowych. 
Rury PE100 RC powinny być zgodne 
z niemieckim standardem PAS 1075, 
który przewiduje następujące typy rur: 
typ 1 - rury jednowarstwowe, 
typ 2 - rury dwuwarstwowe i trójwarstwowe, 
typ 3 - rury z płaszczem ochronnym. 
Należy zauważyć, że warstwy w typach 
1 i 2 są wykonane z polietylenu PE100 
RC i połączone ze sobą molekularnie. 
Połączenie molekularne powoduje, że 
ilość warstw ścianki nie ma wpływu na 
wytrzymałość rur. Warstwy mają jedynie 
charakter sygnalizacyjny, dzięki temu, że 
są zróżnicowane kolorystycznie, można 
przy ich pomocy ocenić głębokość 
zarysowań rury i stwierdzić czy rysy są 
niebezpieczne dla trwałości ścianki. 
Suma grubości wszystkich warstw ścianki 
daje grubość ścianki standardowej rury 
PE100 zgodnej z PN-EN 12201. Inaczej 
wygląda sprawa z typem 3, tutaj płaszcz 
ochronny nie jest połączony molekularnie 
ze ścianką rury. Sumaryczna grubość 
ścianki to grubość ścianki standardowej 
rury PE100 powiększona o grubość 
płaszcza ochronnego. Płaszcz ochronny 
jest wykonany z polipropylenu (PP).  

 Typ 3 stanowi najbardziej 
wytrzymałą konstrukcję i jego głównym 
przeznaczeniem oprócz przewiertów, 
jest wymiana starych rurociągów metodą 
kruszenia i rozcinania (burstlining 
i splitting). Metody te polegają na 
niszczeniu starych rurociągów przez 
kruszenie (np. żeliwo) lub rozcinanie (np. 
stal)  specjalnymi głowicami, za którymi 
wciągana jest rura PE100 RC typ 3. Głowica 
niszczy stary rurociąg i wciska w otaczający 
grunt jego pozostałości, jednocześnie 
tworzy w gruncie odpowiednio duży otwór, 
do którego wciągany jest nowy rurociąg. 
Zwykle nowy rurociąg posiada taką samą 
jak stary lub większą średnicę. Dzięki 
tym metodom możemy bezwykopowo 
wymienić uszkodzony rurociąg, lub w razie 
potrzeby zwiększyć średnicę rurociągu 
ze względu na konieczność zwiększenia 
jego przepustowości. Istnieje kilka 
rodzajów tych metod w zależności od 
sposobu generowania siły i przenoszenia 
jej na rurociąg. Najczęściej są stosowane 
głowice pneumatyczne i hydrauliczne.  
 Płaszcz PP w rurach PE100 RC 
typ 3 ma za zadanie osłonę wewnętrznej 
warstwy przed zarysowaniami i naciskami 
punktowymi pochodzącymi z pozostałości 
zniszczonego starego rurociągu. 
Należy zauważyć, że nawet całkowite 
zniszczenie płaszcza PP nie ma wpływu 
na wytrzymałość i żywotność warstwy 
wewnętrznej, która jest wykonana z PE100 
RC i posiada normatywną grubość ścianki 
odpowiadającą określonemu ciśnieniu 
nominalnemu rury. Kaczmarek Malewo Sp.J. 
posiada w ofercie rury PE100 RC typ 3 SDR17 
i SDR11 do wody, kanalizacji i gazu w zakresie 
średnic od 63 do 800 mm. Nowością jest 
rura PE100 RC typ 3 PLUS, która posiada 
detekcyjną taśmę metalową (lub drut 
miedziany) zlokalizowaną pod płaszczem 
PP. Taśma pozwala na lokalizację przebiegu 
rury przy pomocy wykrywacza metali, oraz 
na sprawdzenie czy w trakcie przeciągania 

nie doszło do przerwania rurociągu. Rury 
PE100 RC typ 3 PLUS są dostarczane do 
klienta w odcinkach o długości 12 m, 
z końcówkami pozbawionymi płaszcza 
ochronnego. Po wykonaniu zgrzewu 
doczołowego należy połączyć ze sobą 
metalowe taśmy detekcyjne obydwu 
rur oraz zabezpieczyć odcinek 
rurociągu pozbawiony płaszcza 
ochronnego. Łączenie 
taśm detekcyjnych 
polega na ułożeniu 
ich końcówek na 
zakładkę, owinięciu 
miejsca połączenia 
s p e c j a l n ą 
taśmą z klejem 
elektroprzewodzącym 
i zacisnięciu ręczną 
zaciskarką. Do zabezpieczenia 
odcinka rur pozbawionego 
płaszcza ochronnego można 
zastosować DENSOLID HK7 lub mufę 
termokurczliwą. Instrukcje wykonywania 
zabezpieczeń można uzyskać u producenta 
rur.

 Dynamicznie rozwijający się 
segment metod bezwykopowych związany 
jest z pojawianiem się na rynku coraz to 
nowych rodzajów rur. Przed wyborem 
konkretnego producenta należy upewnić 
się czy rury są zgodne z odpowiednimi 
standardami i posiadają wymagane prawem 
dokumenty, dopuszczające do stosowania 
w budownictwie. Do podstawowych takich 
dokumentów w przypadku rur PE100 RC typ 
3 należy Krajowa Deklaracja Właściwości 
Użytkowych, Krajowa Ocena Techniczna 
(zastępująca zgodnie z nowymi przepisami 
Aprobatę Techniczną), oraz certyfikat 
poświadczający zgodność ze standardem 
PAS 1075.

Bogdan Majka Kaczmarek Malewo Sp. J.

RURY
PE100 RC typ 3

Z nami jesienne ulewy
to nie problem!

K2-KAN XXL
KACZMAREK MALEWO SPÓŁKA JAWNA

MALEWO 1, 63-800 GOSTYŃ / WIELKOPOLSKA / POLSKA
TELEFON. +48 65 575 86 00 / FAX. +48 65 572 35 30 

EMAIL: SEKRETARIAT@KACZMAREK2.PL
WWW.KACZMAREK2.PL
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Z nami jesienne ulewy
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K2-KAN XXL
KACZMAREK MALEWO SPÓŁKA JAWNA

MALEWO 1, 63-800 GOSTYŃ / WIELKOPOLSKA / POLSKA
TELEFON. +48 65 575 86 00 / FAX. +48 65 572 35 30 
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1. Kiedy rozpoczęła się u Pana 
przygoda z siatkówką i dlaczego 
akurat ta dyscyplina sportowa?

I.M. Siatkówka u mnie była rodzinnie bo 
i mój tato i moja mama grali w siatkówkę. 
Chociaż tak naprawdę jako młody człowiek 
to w sporcie zaczynaliśmy od każdej 
dyscypliny m.in. od piłki nożnej, od biegania, 
lekkiej atletyki, pływania. Natomiast 
bardziej taką kwalifikowana dyscypliną jak 
rozpoczynałem była piłka nożna. Później 
jednak kiedy poszedłem do siódmej klasy 
to trafiłem do szkoły w której  siatkówka 
była bardzo dobrze rozwinięta mówiąc 
krótko szkoła siatkówką stała. Pamiętam jak 
zostałem zaproszony  na treningi, później 
sks szkolny i tak się zaczęło, że powoli 
pokochałem siatkówkę. Klub w którym 
trenowałem AKS Busko Zdrój był zarówno 
moim klubem siatkarskim jak i piłkarskim. 
W późniejszym czasie rozpocząłem studia 
na AWF w Krakowie kierunek trenerski co 
w tamtych czasach było naprawdę elitarnym 
kierunkiem bo rekrutowano wyłącznie 
zawodników z określoną klasą sportową 
a dzięki temu że wcześniej już miałem spore 
przygotowanie udało mi się na ten kierunek 
dostać. 

2. Kto lub co szczególnie miało 
wpływ na taki dobry rozwój w Pana 
karierze zawodowej?

I.M. Naturalnie na to składa się wiele 
czynników. Dla mnie osobiście takim 
człowiekiem, który mnie zainspirował 
do siatkówki, spowodował, że polubiłem 
i pokochałem siatkówkę  to był mój trener mój 
nauczyciel Józef Braciszewicz, który już na 
samym początku w szkole mnie wychwycił. 
Pamiętam, że kiedy powiedział do mnie, że 
będę grał w siatkówkę to oczy wyszły mi 
z orbit  bo dla mnie wcześniej siatkówka 
to było odbijanie piłką przez trzepak albo 
bramę. Co prawda strach ma wielkie oczy 
ale kiedy wszedłem na salę i zobaczyłem 
boisko, koszulki w jednakowym kolorze 
które otrzymałem do tego dochodziła 
forma zajęć, zaangażowanie to szybko 
mnie  pochłonęło.  Jeszcze dodam, że drugą 
osobą, która również miała niewątpliwie 
wpływ na mój rozwój w siatkówce to był 
kolega Grzegorz Gacek z mojego rocznika, 
który zakwalifikował się do reprezentacji 
województwa, później do reprezentacji 
Polski w siatkówce. On naprawdę świetnie 
grał i był  wtedy moim idolem. 

3. W latach 90 był Pan trenerem 
reprezentacji Polski juniorów i pod 
Pana okiem kadra odniosła spore 
sukcesy. Jak wspomina Pan tamten 
okres swojej kariery zawodowej?

I.M. To był bardzo ważny dla mnie okres 
w moim życiu. Teraz z perspektywy czasu 
wspominam to jako pasmo pięknego okresu 
pracy ale wtedy kiedy pracowałem było 
naprawdę bardzo ciężko. Szczególnie mogą 
potwierdzić to moi współpracownicy, którzy 
w tamtym okresie ze mną współpracowali. 
Jako trenerzy pracowaliśmy naprawdę 
bardzo intensywnie bo niejednokrotnie 
było to od 6 rano do 1 w nocy. Narzuciłem 
wtedy można powiedzieć reżimowe tempo. 
Wzmożony okres aktywności chyba dał się 
we znaki nam wszystkim szczególnie dla 
moich współpracowników, szkoleniowców 
m.in. był to Grzegorz Gacek, Urbański, Sroka 
Edward,Marek Bernat, Grzegorz Ryś, który 
jest w tej chwili trenerem reprezentacji 
Izraela . To była w tamtych czasach grupa 
młodych ludzi, którzy dokonali pewnego 
przełomu w naszej siatkówce. Oni jako 
pierwsi przełamywali wszelkie bariery jakie 
były możliwe. Ten okres, który przeszli 
ze mną zdobywając Mistrzostwo Europy 

Wywiad
z Ireneuszem Mazurem
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juniorów, Mistrzostwo Świata juniorów 
pokazał skok jakościowy z wynikami 
w Europie i na świecie. 

4. Sporo lat ma Pan już za sobą 
w karierze sportowej – skąd  czerpie 
Pan motywację?

I.M. To prawda wiele lat działam już 
w branży sportowej ale początek to chyba 
była nie do końca zrealizowana kariera 
zawodnicza. Warunków fizycznych jak się 
okazało nie miałem najlepszych, 185 cm 
wzrostu to nie jest wynik który by mnie 
predestynował do tego, żeby grać na 
najwyższym poziomie w związku z tym 
już w pracy trenerskiej w tej dziedzinie 
takiej profesjonalnej to niewątpliwie 
gdzieś przyczyną były niezrealizowane 
marzenia, które zostały rozbudzone 
przez świetnego szkoleniowca Huberta 
Jerzego Wagnera z którym później miałem 
okazję współpracować, trenera Jana 
Rysia to stanowiło też wielka mobilizację 
i motywację do dalszego działania. Nie 
da się też ukryć też, że ta energia która 
była i jest w człowieku popychała mnie do 
nowych wyzwań czy celów. 

5. Wiele lat spędził Pan w różnych 
klubach jako trener czy któryś z tych 
klubów wspomina Pan szczególnie 
dobrze i dlaczego?

I.M. W zasadzie to każdą moją pracę 
wspominam dobrze. Do krajobrazu trenera 
należy przyjęcie do klubu i zwolnienie. 
Przyjęcie to jest świetna rzecz, euforia, 
wyzwanie natomiast zwolnienie to jest 
duże rozczarowanie, stres a czasami jak 

to się mówi gorzkie żale, że coś się zrobiło 
albo nie. Starałem się zachować w miarę 
spokojny stosunek do moich mocodawców 
nawet jeżeli odchodziłem czy zostałem 
zwyczajnie zwalniany. Moja praca trenerska 
w klubach nie była zbyt długa ale jak 
przez chwile zastanowię się i zacznę sobie 
przypominać to była również bardzo 
intensywna. Przyznaję, ze pracowałem 
z najlepszymi klubami i chyba naturalne jest 
to, że najlepiej wspominam ten z którym 
zdobyłem mistrzowskie tytuły a w tamtym 
okresie był to klub Skra Bełchatów 

6. Jak z roli trenera stał się Pan 
komentatorem telewizyjnym ?

I.M. Właściwie byłem zapraszany 
już jako trener reprezentacji do studia 
telewizji publicznej jako ekspert, jako 
osoba która komentowała wydarzenia 
niekoniecznie bezpośrednio przy meczu 
ale w studiu. Przyznam szczerze, że bardzo 
się denerwowałem i miałem ogromne 
problemy natury takiej emocjonalnej, żeby 
umieć znaleźć się przed kamera i przed 
mikrofonem. Musiałem przejść naprawdę 
ciężką drogę żeby móc chociaż minimalnie 
się z tym oswoić. Pamiętam kiedyś 
z Włodzimierzem Szaranowiczem byłem 
u niego w programie tzw „pół godziny 
z trenerem” i całe nagranie tego krótkiego 
programu trwało ponad 2 godziny bo Ja 
ogromnie się stresowałem i nie mogłem 
swobodnie mówić. Myślę, że te wyniki które 
kiedyś zdobyłem determinowały innych 
żeby mnie zapraszać na różne nagrania 
tym bardziej, że w późniejszych czasach 
siatkówka stała się dyscypliną bardzo 
modną coraz częściej pokazywana dla 

innych. W związku z tym najpierw w telewizji 
publicznej komentowałem nie tylko 
jako gość ale również współ-komentator 
meczu. Zacząłem komentować z Piotrem 
Dębowskim oraz innymi dziennikarzami 
z publicznej telewizji,. Później siatkówka 
przeszła do Polsatu no i zostałem 
zaproszony do współpracy jako komentator 
Polsatu Sport. Na tym etapie zdecydowałem 
się zakończyć moją karierę trenerska 

7. Czy ma Pan jeszcze jakieś plany 
zawodowe na najbliższą przyszłość?

I.M. Chyba nie czuję się w pełni 
spełniony, mam jeszcze dużo przestrzeni 
która w mojej ocenie nie została zapełniona. 
Nie wiem też czy zostanie ta przestrzeń 
zapełniona w przyszłości bo potrzebne 
są na to i siły i zdrowie. Tym bardziej, że 
dzisiejszy sport nabiera takiej prędkości 
i dynamizmu, że nie zawsze jest czas na to, 
żeby wykonywać rzeczy do których już się 
człowiek przyzwyczaił czyli dobra lektura, 
spokój, przebywanie z rodziną. Trener dziś 
to człowiek który można powiedzieć nawet 
śpiąc pracuje, budząc się pracuje, pracuje 
pracując, je i pracuje także w zasadzie ktoś 
kto oddaje się całkowicie swojej pracy a w tej 
dziedzinie trzeba to zrobić jest poniekąd 
ograniczony z życia prywatnego. Czasami 
niestety bywa tak, że jest to ze szkodą dla 
rodziny. Ja tak naprawdę dziś nadrabiam 
swój czas z synem Marcelem, żoną Bożeną 
bo rzadko się widywaliśmy i dlatego każdą 
wolną chwile chcę im poświęcić i znaleźć 
wspólne relacje.

O.J. 

GÓRA (od lewej) : Rafał Zając, Adam Korecki, Magdalena Barańska, Patrcyja Polak, Sarija Trivunovic, Magdalena Śliwa, Barbara Purchartova, Aleksandra  
  Lipska, Aliona Martiniuc, Ireneusz Borzęcki, Piotr Karlik, Aleksandra Seweryn 

DÓŁ ( od lewej):  Anastazja Baidiuk, Simona Dreczka, Ewelina Tobiasz, Kamila Colik, Kinga Drabek, Marta Ciesiulewicz, Agata Michalewicz, Aleksandra Sikora
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„DENISON”
D. Biernat, M. Biernat

spółka jawna
Suchoraba 86

32-005 Niepołomice
tel. 608 339 760

www.denison.com.pl

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
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W tym roku pojawiły się  na rynku 
polskim dwie nowe wiertnice horyzontalne 
firmy Ditch Witch: wiertnica JT10 i JT40 

Dzięki wysokowydajnemu silnikowi 
Deutz® diesel o mocy 66 KM (49 kW) JT 10 
jest najmocniejszą wiertnicą w swojej klasie. 
Dodatkowym atutem maszyny jest jej 
kompaktowość wynikająca ze stosunkowo 
niewielkich wymiarów (najkrótsza 
wiertnica w swojej klasie) zapewniających  
dużą manewrowość i pozwalających na 
wykonywanie pracy w ograniczonych 
przestrzeniach. Na uwagę zasługuje również 
komfortowe, ergonomiczne stanowisko 
operatora, wykonane według najnowszego 
projektu, wyposażone  w przesuwny fotel 
zapewniający łatwy dostęp do panelu 
sterowania. Możliwość uruchomienia 
wiertnicy z pozycji operatora pozwala z kolei  
na szybsze przygotowanie urządzenia do 
pracy. Dzięki innowacyjnej konstrukcji 
zwiększono prędkość przesuwu wózka, co 
pozwala  na skrócenie czasu cyklu skręcania/
rozkręcania rur, i zwiększenie efektywności 
pracy. Siła nacisku / uciągu JT10 wynosi 4.48 
T (44 kN) a moment obrotowy jest o 27 % 
wyższy niż w konkurencyjnych maszynach. 
Dodatkowo JT10 mieści w zasobniku 
rury wiertnicze o łącznej długości 98 m, 
co pozwala na wykonanie większości 
projektów.

JT40 wyposażona jest w Silnik Cummins® 
diesel o mocy 160 KM (119 kW), spełniający 
normę emisji spalin Tier 4, który zapewnia 
moc dla nacisku i uciągu o wartości 18,15 
t. Posiada ona również nowoczesny system 
hydrauliczny, który umożliwia maksymalne 
wykorzystanie mocy maszyny podczas 
przewiertu.

JL Maskiner
Dużym atutem  wiertnicy jest  

zoptymalizowany interfejs operatora, 
najlepszy w swojej klasie, umożliwiający 
odczyt danych o pracy maszyny i z miejsca 
przewiertu co ma znaczący wpływ na  
efektywność i wydajność maszyny. Nie bez 
znaczenia jest też doskonała widoczność 
na najważniejsze punkty maszyny oraz 
opatentowane klucze imadłowe z otwartą 
częścią, nachylone w stronę operatora 
co gwarantujące doskonałą widoczność 
złącza podczas skręcania i rozkręcania rur 
wiertniczych. Komfort pracy operatora 
zapewnia również najnowocześniejsza 
kabina na rynku zaprojektowana tak, aby 
zapewnić operatorowi maksymalny komfort 
pracy. Składane i podnoszone pokrywy 
punktów serwisowych oraz brak punktów 
codziennego smarowania znacznie ułatwia 
obsługę codzienną i okresową wiertnicy.

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:
Ireneusz Sas | Polska Płd. wsch. | tel. 603 747 787 | sas@jlm.pl

Henryk Trapik | Polska Płn. |tel. 601 929 200 |trapik@jlm.pl
Tomasz Gądek | Polska Płn. | tel. 785 588 000 | gadek@jlm.pl

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

JT10  widok na imadła żerdzi

JT10 

JT 10 Rozdzielacz sterowania kotew

 JT40 – kabina

JT40 – prawy pulpit sterowniczy

 JT40 
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PROJEKTOWANIE
WYKONAWSTWO

SIECI GAZOWE
WODOCIĄGOWE

PRZEWIERTY STEROWANE

Zakład Instalacji Sanitarnych
i Robót Ogólnobudowlanych

Zbigniew Szydlik 

ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH
I ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

ZBIGNIEW SZYDLIK Sp. z o. o.

ul. Laski 193, 41-303 Dąbrowa Górnicza
NIP: 629-247-19-90     REGON 361547670

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 



15

Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Ogólnobudowlanych
Zbigniew Szydl ik Sp.  z o.o. 

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

PROJEKTOWANIE
WYKONAWSTWO

SIECI GAZOWE
WODOCIĄGOWE

PRZEWIERTY STEROWANE

Zakład Instalacji Sanitarnych
i Robót Ogólnobudowlanych

Zbigniew Szydlik 

ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH
I ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

ZBIGNIEW SZYDLIK Sp. z o. o.

ul. Laski 193, 41-303 Dąbrowa Górnicza
NIP: 629-247-19-90     REGON 361547670

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 

Interchem Tech Sp. z o.o.
al. Rozdzieńskiego 188A
40-203 Katowice
tel. 32 254 52 42
e-mail: agru@agru.com.pl

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

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

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

Worldwide Competence
in PlasticsAutoryzowany Przedstawiciel

AGRU Kunststofftechnik GmBH na Polskę Południową



16

Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Ogólnobudowlanych
Zbigniew Szydl ik Sp.  z o.o. 

MAGAZYN Firmowy nr 9 listopad 2017

Wypadki spowodowane użytkowaniem 
instalacji gazowych

Obecnie coraz częściej ogranicza się stosowanie paliw sta-
łych do celów grzewczych. Ich miejsce zajmuje między innymi 
gaz, który jest stosunkowo czystym paliwem i w Polsce wyko-
rzystywany jest przez wiele gospodarstw domowych i zakładów 
przemysłowych. W 2015 roku zużycie gazu stanowiło prawie 
8% udziału w rynku spośród paliw stosowanych do wytwarza-
nia ciepła (rys 1.).

W Polsce około 30% gazu zużywają gospodarstwa domo- 
we [3]. W obszarach niezgazyfikowanych używany jest gaz płyn-
ny propan-butan w butlach o pojemności najczęściej do 11 kg.

Statystycznie spośród wszystkich gospodarstw domowych 
wykorzystujących paliwa gazowe do różnych celów 40% ko-
rzysta z gazu propan-butan (z butli 11-kilogramowych) [3]. Wy-
korzystywanie gazu jest bezpieczne pod warunkiem spełnienia 
wielu wymagań związanych z bezpiecznym użytkowaniem pa-
liw gazowych. Niestety, zdarzają się wypadki związane z użytko-
waniem instalacji gazowych na gaz ziemny czy płynny. Wypad-
ki te spowodowane są nieprawidłowym postępowaniem przez 
człowieka lub zdarzeniami losowymi. Nieprzestrzegane są rów-
nież przepisy rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (§ 157 punkt 6, mówiące o braku możliwości 
wykorzystywania gazu propan-butan w obiektach i lokalach,  

w których doprowadzony jest gaz ziemny. Na wykresach 
przedstawiono wszystkie katastrofy budowlane, które wystą-
piły w latach 2007–2015, z podziałem na te, które zostały 
spowodowane wybuchem gazu płynnego propan-butan lub 
gazu ziemnego, z procentowym ich udziałem.

Jak widać na wykresie, liczba katastrof spowodowanych wy-
buchem gazu w większości przypadków nie przekracza 10%, 
a średnia z tych lat – 5%. Należy również rozróżnić katastrofy 

Bezpieczeństwo użytkowania 
instalacji gazowych 
Tomasz Minor

W artykule przedstawiono statystyki wypadków związanych z nieprawidłowym użytkowaniem 
instalacji gazowych na gaz ziemny i propan-butan. Omówiono najczęstsze przyczyny wypadków 
oraz pokazano obszary, na które należy zwrócić uwagę, aby zmniejszyć ich liczbę.

Rys. 1. Wykorzystanie paliw stosowanych do produkcji ciepła
(sporządzono na podstawie [2])

Rys. 2. LIczba wszystkich katastrof budowlanych z wyszczegól-
nieniem spowodowanych wybuchem gazu (sporządzono na pod- 
stawie [4, 5])

Rys. 3. Katastrofy spowodowane wybuchem gazu ziemnego i gazu 
propan-butan (sporządzono na podstawie [4])
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a średnia z tych lat – 5%. Należy również rozróżnić katastrofy 

Bezpieczeństwo użytkowania 
instalacji gazowych 
Tomasz Minor

W artykule przedstawiono statystyki wypadków związanych z nieprawidłowym użytkowaniem 
instalacji gazowych na gaz ziemny i propan-butan. Omówiono najczęstsze przyczyny wypadków 
oraz pokazano obszary, na które należy zwrócić uwagę, aby zmniejszyć ich liczbę.

Rys. 1. Wykorzystanie paliw stosowanych do produkcji ciepła
(sporządzono na podstawie [2])

Rys. 2. LIczba wszystkich katastrof budowlanych z wyszczegól-
nieniem spowodowanych wybuchem gazu (sporządzono na pod- 
stawie [4, 5])

Rys. 3. Katastrofy spowodowane wybuchem gazu ziemnego i gazu 
propan-butan (sporządzono na podstawie [4])

Katastrofy spowodowane wybuchem 
gazu płynnego propan-butan

Najczęstszą przyczyną katastrof związanych z wybuchem 
gazu propan-butan jest nieprzestrzeganie przepisów dotyczą-
cych montażu i użytkowania butli gazowych oraz niewłaściwe 
ich przechowywanie.

W celu zachowania optymalnych środków bezpieczeństwa, 
związanych z użytkowaniem gazu propan-butan z butli 11-ki-
logramowej, szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby butla 
z gazem posiadała:
n  jednolitą barwę;
n  tabliczkę z informacją o wadze, maksymalnej ilości gazu, fir-

mie napełniającej oraz zawierającą telefon kontaktowy;
n  zabezpieczony wlot zaworu;
n  nieuszkodzoną uszczelkę w gnieździe zaworu;
n  foliową plombę na zaworze.

Instalacja gazowa na gaz płynny powinna posiadać:
n  sprawny reduktor;
n  prawidłowo oznakowany przewód gazowy elastyczny, z na-

niesioną datą ważności przewodu.

Zdjęcie nr 1 przedstawia oznakowanie przewodu dostępne-
go w sprzedaży w roku 2016. Jak możemy zauważyć, przewód 
ten został oznakowany w sposób niezgodny z wymaganiami 
przepisów rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i ad-
ministracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicz-
nych użytkowania budynków mieszkalnych (§ 49), mianowicie 
podana data jest najprawdopodobniej datą produkcji przewo-
du, a nie datą jego ważności.

Przyczyny katastrof

W tym przypadku katastrofy również możemy podzielić na 
zależne i niezależne od człowieka, jednak niezależnych jest 
znacznie mniej.

Do przyczyn niezależnych możemy w zaliczyć te, na które 
nie mają wpływu osoby obsługujące czy eksploatujące butle 
gazowe.
a) Niezależne od człowieka:
n  wada konstrukcyjna butli lub zaworów;
n  wady materiałowe.
Do wypadków spowodowanych wadliwą konstrukcją butli

dochodzi bardzo rzadko.
b)  Zależne od człowieka – jest ich przeważająca większość,

a do najczęstszych możemy zaliczyć:
n  nieprawidłowe przechowywanie;

spowodowane wybuchem gazu ziemnego od spowodowanych 
głównie przez niewłaściwe użytkowanie gazu płynnego pro-
pan-butan w butlach (głównie do 11 kg).

Rys. 3 przedstawia stosunek katastrof spowodowanych wy-
buchem gazu ziemnego i gazu propan-butan. W jednym tyl-
ko przypadku liczba wypadków spowodowanych wybuchem 
gazu ziemnego przekroczyła o jedną od spowodowanych wy-
buchem gazu z butli 11-kilogramowej lub ich niewłaściwym 
użytkowaniem. W latach 2008–2014 spośród tzw. katastrof 
gazowych budynków jednorodzinnych 78% spowodowanych 
było wybuchem gazu płynnego, w budynkach wielorodzinnych 
było to 52% [4].

Katastrofy spowodowane wybuchem gazu ziemnego

Przyczyny katastrof możemy podzielić na zależne i niezależ-
ne od człowieka, powstałe na skutek zdarzeń losowych.
a) Niezależne od człowieka:
n  rozszczelnienia instalacji gazowych (głównie w starych

budynkach, instalacje skręcane);
n  uszkodzenia instalacji gazowych w wyniku zdarzeń lo-

sowych (np. wichury, uszkodzenia budynków w wyniku
przemieszczania się gruntu);

n  awarie urządzeń redukujących ciśnienie gazu;
n   awarie urządzeń gazowych, w tym awarie urządzeń nie-

wyposażonych w zawory odcinające dopływ gazu po za-
niku płomienia;

n  migracja gazu do wnętrza budynku.
W Darłowie w wyniku wichury przewróciła się ściana bu-

dowanego obiektu, co spowodowało rozszczelnienie instalacji 
gazowej. W tym przypadku dopływ gazu został w porę zam- 
knięty [7]. Przykładów takich na pewno jest więcej i należałoby 
się zastanowić, jak im zapobiegać.
b) Zależne od człowieka:
n  celowe rozszczelnienie instalacji;
n  kradzież gazu;
n  brak kontroli instalacji gazowych;
n  brak dostępu do urządzeń i instalacji przez organy upo-

ważnione do ich kontroli;
n  brak sprawnej wentylacji.
Również w tym przypadku można podać kilka przykła-

dów. Pierwszy (jak wynikało z wywiadu środowiskowego) to 
najprawdopodobniej celowe rozszczelnienie instalacji gazo-
wej. Zdarzyło się to w Bydgoszczy w domu jednorodzinnym,  
w wyniku wybuchu gazu śmierć poniósł mężczyzna, a uszko-
dzeniu uległy dwa sąsiednie budynki [12]. Kolejny przykład to 
wybuch gazu w Nowym Targu. W wyniku uszkodzenia miej-
skiej sieci gazowej, na skutek prac wodociągowych, ulatnia-
jący się gaz migrował wzdłuż przewodów kanalizacyjnych do 
budynku obok [6]. Inne przyczyny wypadków – według służb 
gazowniczych – to kradzież gazu, realizowana nawet poprzez 
dętkę rowerową lub wąż ogrodowy. Sytuacje te są bardzo nie-
odpowiedzialne i niebezpieczne, ponieważ w wyniku tych 
działań naraża się ludzi na utratę życia lub mienia. Jeszcze 
inny przykład to wybuch gazu w lokalu, do którego nie miały 
dostępu służby kontrolujące instalację i urządzenia gazowe, 
zatrucie tlenkiem węgla w wyniku wadliwych lub niespraw-
nych instalacji kominowych i wentylacyjnych.

Fot. 1. Oznaczenie przewodu gazowego (fot. T. Minor)



18

Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Ogólnobudowlanych
Zbigniew Szydl ik Sp.  z o.o. 

MAGAZYN Firmowy nr 9 listopad 2017

n  uszkodzone uszczelki lub ich brak (fot. 2.);
n  nieprzestrzeganie przepisów dotyczących montażu, użyt-

kowania i sprawdzania szczelności instalacji;
n  brak wymiany zaworów butli;
n  wadliwe instalacje (przewody butli) oraz brak ich wy-

miany;
n  zły stan techniczny butli (np. skorodowane butle) i insta-

lacji;
n  brak sprawnej wentylacji w pomieszczeniach, w których

znajdują się butle;
n  korzystanie z butli w pomieszczeniach/lokalach, do któ-

rych doprowadzona jest instalacja z gazem ziemnym;
n  korzystanie z urządzeń nieprzystosowanych do gazu pro-

pan-butan;
n  brak kontroli szczelno-

ści instalacji gazowej;
n  przechowywanie butli

na strychach, w piwni-
cach itd.
Poniżej kilka przykła-

dów katastrof spowodo-
wanych wybuchem gazu 
propan-butan.

Pierwsza to wybuch 
gazu w Zduńskiej Woli. 
Według ustaleń, do wy-
buchu doszło na skutek 
rozszczelnienia instalacji 
gazowej zasilanej z butli 
11-kilogramowej i nagro- 
madzenia się gazu pod-
czas pracy kuchenki gazo-
wej [8]. Inny przykład to 

wypadek w Pabianicach. W wyniku rozszczelnienia instalacji 
gazowej w nocy doszło do nagromadzenia gazu i kiedy męż-
czyzna chciał uruchomić kuchenkę gazową w celu przypale-
nia papierosa, doszło do wybuchu. Zawaleniu uległa połowa 
budynku. Mężczyzna przyznał, że zawsze sam wymieniał bu-
tlę i sam sprawdzał szczelność instalacji [11]. Kolejny przykład 
to wybuch butli z gazem w Gliwicach. Do eksplozji doszło  
w bloku, w którym mieszkaniec używał butli z gazem. Zgod-
nie z przepisami [13], nie powinien jej używać, ponieważ 
budynek był wyposażony w instalację gazową zasilaną z sie-
ci gazu ziemnego [9]. Jeszcze inny przykład to wybuch gazu 
w Krelikiejmach. Z ustaleń wynikało, że przyczyną wybuchu 
najprawdopodobniej było nagromadzenie się gazu w wyniku 
rozszczelnienia zaworu butli gazowej, która była umieszczona 
obok pieca [10].

W miejscach użytkowania urządzeń na gaz ziemny i gaz 
propan-butan często wypadki śmiertelne są następstwem za-
trucia tlenkiem węgla (niezupełny proces spalania paliwa), do 
którego prowadzi m.in. brak regularnego serwisowania i kon-
serwacji urządzeń. Zmniejszenie prześwitów w tych elemen-
tach palnika gazowego, które decydują o prawidłowym pro-
cesie spalania gazu, w połączeniu z nieprawidłowo działającą 
instalacją nawiewno-wywiewną i kominową w pomieszczeniu 
(brak dopływu wymaganej ilości powietrza do spalania w wy-
niku nadmiernego uszczelnienia budynku, zbyt małe otwory 

doprowadzające powietrze do pomieszczenia, w którym zain-
stalowano urządzenie gazowe z otwartą komorą spalania i brak 
ciągu kominowego), przyczynia się do zatruć tlenkiem węgla. 
Przedstawione statystyki nie zawierają przypadków śmiertel-
nych powstałych w wyniku zatrucia tlenkiem węgla.

Na zamieszczonych wykresach przedstawiono liczbę po-
szkodowanych w katastrofach budowlanych z podziałem na 
spowodowane wybuchem gazu w latach 2007–2015. Rys. 4. 
przedstawia liczbę osób zabitych spośród wszystkich poszkodo-
wanych we wszystkich katastrofach budowlanych.

Rys 5. przedstawia liczbę wypadków śmiertelnych spowodo-
wanych wybuchem gazu na przestrzeni lat, których liczba wy-

Rys. 4. Poszkodowani we wszystkich katastrofach budowlanych 
(sporządzono na podstawie [4,5])

Rys. 5. Poszkodowani  w katastrofach spowodowanych 
wybuchem gazu (sporządzono na podstawie [4,5])

Rys. 6. Zabici we wszystkich katastrofach i katastrofach spowo-
dowanych wybuchem gazu (sporządzono na podstawie [4,5])

Fot. 2. Uszkodzona uszczelka gniazda 
zaworu (fot. T. Minor)
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niosła 35 osób, co stanowi 13% wszystkich poszkodowanych.
Na przestrzeni lat średnia liczba ofiar śmiertelnych spowodo-

wanych wybuchem gazu wyniosła około 19% spośród wszyst-
kich zabitych we wszystkich katastrofach budowlanych.

Najczęstszą przyczyną powstawania wypadków związanych 
z użytkowaniem gazu jest czynnik ludzki. Jest to nieprzestrze-
ganie przepisów i zaleceń, wykonywanie samowolnych przeró-
bek instalacji, podłączeń urządzeń przez niewykwalifikowane 
osoby oraz kradzieże gazu i brak kontroli instalacji gazowych. 
Wszystkie te czynności narażają na utratę zdrowia, życia i mie-
nia ludzi. Liczba katastrof spowodowanych wybuchem gazu na 
przestrzeni lat wynosi około 5%, a wypadków śmiertelnych spo-
wodowanych wybuchem gazu – od 5 do 35% wszystkich wy-
padków śmiertelnych powstałych w katastrofach budowlanych. 
Nie jest to mała liczba i należy podjąć wszelkie próby, aby te 
sytuacje się nie zdarzały.

Szczególny nacisk należy położyć na:
n  rzetelne i regularne kontrole instalacji gazowych;
n  kontrole instalacji kominowych i wentylacyjnych;
n  kontrole sprawności i szczelności urządzeń gazowych;
n  regularne sprawdzanie szczelności instalacji propan-butan;
n  wymianę przewodów instalacji propan-butan;
n  montaż butli przez wykwalifikowane osoby, posiadające od-

powiednie uprawnienia.
W przypadku starych instalacji gazowych, wykonywanych

z wykorzystaniem połączeń skręcanych, w celu ich doszczel-
nienia można zastosować technologię polimeryzacji. Poprawę 
bezpieczeństwa można realizować również poprzez stosowanie 
zaworów reagujących na nagły wyciek gazu oraz detektory gazu 
i tlenku węgla. Można również rozważyć dokonanie zmian sys-
temowych, dających możliwości stosowania systemów zabez-
pieczających w większej liczbie obiektów, stosowanie nowych 

rozwiązań czy materiałów do budowy instalacji gazowych, lecz 
wymaga to analizy w szerokim gronie specjalistów. Zmiany te 
mogą zwiększyć zaufanie odbiorców do użytkowania paliw ga-
zowych.
Tomasz Minor jest kierownikiem laboratorium w Zakładzie Przesy-
łania i Dystrybucji Gazu w INiG-PIB.
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Piłka siatkowa to dyscyplina, która jest 
na szczytach sportowych rankingów. Ten 
widowiskowy sport od lat ma wypracowaną 
w kraju odpowiednią oprawę. Wśród 
kibiców mnóstwo jest młodzieży oraz rodzin 
z dziećmi. Ma to bezpośrednie przełożenie 
na jej popularność. Dąbrowa Górnicza słynie 
z ogromnych ambicji sportowych, które 
realizuje perspektywiczny młody zespół. 
Kilka lat temu siatkarki z Dąbrowy nie tylko 
walczyły o najwyższe cele, ale również 
brały udział w rozgrywkach Ligi Mistrzyń. 
Chcemy, aby teraz kobieca siatkówka poszła 
tą samą drogą.

 
ADAM MALIK - wiceprezes Zarządu MKS 
Dąbrowa Górnicza, twórca polskiego 
scoutingu m.in. w Lotos Trefl Gdańsk, 
MKS Muszyna, Atom Trefl Sopot, ZAKSA 
Kędzierzyn-Koźle, szef banku danych 
w reprezentacjach narodowych: Polski, 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Izraela 
oraz dwukrotny polski złoty medalista 
mistrzostw Europy 2003 i 2005.

 
Przede wszystkim liczy się progres

- Chciałbym być jak najlepszym w tym, 
co robię. Mieć szeroko otwarte oczy na 
każdą możliwość poprawy funkcjonowania 
klubu i zachować spokój, nawet jeśli przyjdą 
trudne momenty – o nadchodzącym 
sezonie ligowym i wyzwaniach w klubie 
mówi wiceprezes MKS-u Dąbrowa Górnicza 
Adam Malik.

1. Kiedy i w jaki sposób zrodził się 
u pana pomysł na siatkówkę?
Adam Malik: - Siatkówka   była mi 

bliska od najmłodszych lat. Początkowo 

swoje życie związałem z tym sportem jako 
zawodnik MKS-u Junior Opole, by następnie 
w II-ligowym AZS-ie Opole występować 
na pozycji rozgrywającego. Miłość do 
dyscypliny i analityczne porządkowanie 
świata popchnęły mnie do tego, by jeszcze 
głębiej wejść w sport. Mając 7 lat, grałem 
w klubie szachowym Opolanin. Była to moja 
pierwsza przygoda z profesjonalną analizą. 
Już w wieku 16 lat zdobyłem uprawnienia 
sędziego siatkarskiego, by kilka lat później 
zająć się drużyną od strony managerskiej 
jako kierownik.

Liczby również były moją pasją, więc 
zacząłem poszukiwać w nich danych, 
które pomogą pokonać przeciwników. 
Rozpocząłem pracę jako statystyk 
i to okazało się strzałem w dziesiątkę. 
Jednocześnie rozwijałem się jako analityk 
i trener, współpracując z Mostostalem 
Kędzierzyn-Koźle czy innymi polskimi 
drużynami. To przeniosło się na współpracę 
z krajowymi klubowymi potentatami, 
a następnie z reprezentacją Polski.

2. Ponad 20 lat spędził pan 
w zawodzie – skąd motywacja?
A.M. Zawsze uważałem, że każdy ma 

w życiu do przejścia pewną drogę i każdy 
z jej etapów jest istotny. Żadnego z nich 
nie należy przeskakiwać, lecz starać się jak 
najlepiej sprostać stawianym wymaganiom. 

Wiedziałem, że do wszystkiego można 
dojść spokojną i ciężką pracą nawet jeśli 
punkt, z którego się zaczyna, nie jest 
najwyższy. Nie bałem się marzyć o wielkich 
rzeczach, mimo że do wszystkiego musiałem 
dojść sam. Cenię sobie konsekwencję i wiem, 
że w dużej mierze dzięki niej osiągnąłem 
kolejny etap rozwoju.

3. Jakie wyzwania czekają 
na pana na obecnym nowym 
stanowisku w MKS-ie Dąbrowa 
Górnicza?
A.M. Jest to dla mnie praca dająca 

stabilizację, którą chciałbym również 
przenieść na klub. Zależy mi na tym, by 
budować jego wizerunek jako solidnego 
i rzetelnego partnera, który osiąganymi 
wynikami sportowymi przekona do siebie 
wielu kibiców nie tylko z Zagłębia. 

Nasz zespół przeszedł spore roszady. 
Myśląc o rozwoju siatkówki w Dąbrowie 
Górniczej, postawiliśmy na młodsze 
pokolenie zawodniczek. Ich gra przyniesie 
wiele korzyści nie tylko „tu i teraz”, ale 
przede wszystkim w przyszłości. 

Postawiliśmy również na świetnego 
trenera. Magdalena Śliwa to nie tylko 
profesjonalistka, ale również wzór do 
naśladowania dla wszystkich dziewczyn. 
Jest rekordzistką pod względem liczby 
rozegranych meczów w reprezentacji 
Polski, a doświadczenie zbierała w kadrze 
od samego trenera Andrzeja Niemczyka 
oraz innych zagranicznych trenerów. Każda 
z naszych zawodniczek chciałaby mieć 
na swoim koncie takie osiągnięcia, jakie 
ma obecna trenerka, więc mam nadzieję, 
że wspólna praca przełoży się na „złotą 
przyszłość” zespołu.

3. Jakie są najbliższe 
i najważniejsze cele do realizacji 
w drużynie MKS-u Dąbrowa 
Górnicza?
A.M. Myślenie o teraźniejszości 

w kontekście przyszłości. Chcemy szkolić 
tak, aby dzięki perfekcyjnie opanowanym 
podstawom tworzyć w zespole jakość, która 
pozostanie z nim na lata. Konkretne miejsce 
w tabeli ma teraz dla nas drugorzędne 
znaczenie. Rzecz jasna, pracujemy na to, 
by być jak najwyżej, ale przede wszystkim 
liczy się dla nas progres pod względem 
sportowym.

Profesjonalna baza treningowa, drużyna 
z perspektywami, wysokiej klasy sztab 

WYWIAD
Z ADAMEM 
MALIKIEM
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szkoleniowy i przychylność otoczenia jest 
dobrym prognostykiem na przyszłość. To 
również idealne narzędzie marketingowe, 
które może przynieść duże korzyści

4. Kariera zawodowa za granicą 
i w Polsce – jak może ją pan 
porównać?
A.M. To są dwa zupełnie inne światy. 

Praca w Polsce daje niezwykłą satysfakcję, 
ponieważ ma się świadomość, że robi się 
to dla dobra siatkówki. Niezależnie od tego, 
czy pracuje się w klubie zagranicznym 
czy w kadrze Polski, to wpływa się na  
postrzeganie własnego kraju za granicą. 
Zawsze zależało mi na tym, by jak najlepiej 
reprezentować Polskę na zewnątrz i dzięki 
pracy w MKS-ie chcę nadal to kontynuować.

Specyfika działania za granicą jest inna. 
Jeśli dany klub czy drużyna decyduje się na 
ściągnięcie specjalisty z innego kraju, to już 
na wstępie wiadomo, że będzie od niego 
więcej wymagać. Ma on stanowić istotną 
konkurencję dla miejscowych fachowców, 
a niekiedy nawet być od nich zdecydowanie 
lepszym. Tego typu praca pozwala jednak 
na poznanie zupełnie innego sposobu 
myślenia o siatkówce, zebranie doświadczeń 
i ubogacenie własnego warsztatu o pewne 
elementy, na które niekoniecznie zwróciłoby 
się uwagę w Polsce.

5. Otrzymał pan też sporo nagród 
i odznaczeń. Jakie są to nagrody?
A.M. Poza medalami w ekstraklasie 

mam dwa złote medale mistrzostw Europy, 
które zdobyliśmy z reprezentacją kobiet 
w 2003 i 2005 roku. Są one zdecydowanie 
najcenniejszymi pamiątkami, ponieważ 
stanowiły nową jakość w polskiej siatkówce 
kobiecej. 

Do dziś nie udało się naszemu 
zespołowi powtórzyć tamtych 
sukcesów, nad czym bardzo ubolewam. 

Nagroda za wybitny wkład w rozwój 
polskiej siatkówki, przyznana  przez prezesa 
PZPS Mirosława Przedpełskiego 
i wiceprezesa Waldemara Wspaniałego, 

Złoty Krzyż Zasługi wręczony przez 
Prezydenta  RP.

6. Cele zawodowe na najbliższą 
przyszłość?
A.M. Rozwój w dziedzinach, które 

w przyszłości pozwolą mi poszerzać 
horyzonty. Chciałbym mieć szeroko 
otwarte oczy na każdą możliwość poprawy 
funkcjonowania klubu i zachować spokój, 
nawet jeśli przyjadą trudne momenty. 

7. Jak ocenia pan skład nowej 
drużyny w MKS-u Dąbrowa 
Górnicza?

A.M. Młody, perspektywiczny 
i pełen zapału do gry. W takim stopniu, że 
zawodniczki aż trudno ściągnąć z parkietu.

8. Czego możemy życzyć 
drużynie w nadchodzącym sezonie?
A.M. Zdrowia, ponieważ ono jest 

najważniejszym czynnikiem w zawodowym 
sporcie. Jeżeli nie zawiedzie, to nasz 
sztab szkoleniowy wprowadzi założenia 
rozwojowe i taktyczne, które skutkować 
będą podwyższeniem poziomu sportowego 
całej drużyny. Trzymajcie za nas kciuki – 
zapraszamy na wszystkie nasze mecze.

O.J.
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Kolejny raz w Dąbrowie Górniczej odbył się trzydniowy turniej siatkarski mający na celu przypomnieć zmarłą Mistrzynię Europy Agatę 
Mróz Olszewską –  wielokrotną reprezentantkę Polski w siatkówkę. W tegorocznych rozgrywkach do udziału zostały zaproszone polskie 
kluby  MKS Dąbrowa Górnicza, Chemik Police, Grot Budowlani Łódź oraz kluby zagraniczne z Węgier Bekescsabai Rse, klub z Izraela Kfar Saba 
oraz klub czeski Frydek Mistek Jednym z najważniejszych wydarzeń podczas odbywającego się Memoriału był mecz o Superpuchar Polski 
w którym drużyna Grot Budowlani Łódź pokonała drużynę Chemik Police. 3:1 (25:20, 19:25, 25:21, 28:26) Transmisję z tego meczu można było 
śledzić w telewizji Polsat. Gospodarze turnieju MKS Dąbrowa Górnicza rozegrali mecz z klubem Izraelskim Kfar Saba, z klubem Węgierskim 
Bekescsabai RSE oraz z klubem czeskim Frydek Mistek. Organizatorem tego wyjątkowego wydarzenia była Fundacja Kropla Życia. Poniżej 
przedstawimy wyniki rozegranych meczów:

6.10.2017 – PIĄTEK
Bekescsabai RSE vs Kfar Saba 0:3 (17:25, 18:25, 16:25)
MKS Dąbrowa Górnicza - Frydek-Mistek 3:0 (26:24, 25:15, 26:24)
7.10.2017 – SOBOTA
Bekescsabai RSE -  Frydek-Mistek 3:0 (25:18, 25:20, 25:23)
MKS Dąbrowa Górnicza - Kfar-Saba 3:2 (18:25, 25:20, 25:23, 13:25, 17:15)
8.10.2017 – NIEDZIELA
Sokol Frydek-Mistek - Kfar-Saba 0:3 (12:25, 17:25, 17:25)
MKS Dąbrowa Górnicza - Bekescsabai RSE 3:1 (25:17, 25:17, 19:25, 25:13)
Zwycięstwo w całym turnieju odniosły Dąbrowianki i tym samym zakończyły VI Memoriał Agaty Mróz Olszewskiej. 
Foto relację z meczów jak również gości którzy przybyli na turniej.

MEMORIAŁ
AGATY MRÓZ OLSZEWSKIEJ 

– DĄBROWA GÓRNICZA
I miejsce - MKS Dąbrowa Górnicza
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Przesilenie
jesienne

Specjalista chorób wewnętrznych – lek. Michał Domagała
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Zaczęła się jesień, czas wahań 
temperatury i pogody. Jak wiadomo, jesienią 
często „dopadają” nas zmiany nastroju, 
a przy zmiennej pogodzie organizm staje się 
znacznie bardziej podatny na różnego rodzaju 
infekcje. Niczym nowym nie jest stwierdzenie, 
że w okresie jesienno- zimowym stajemy się 
słabsi i częściej chorujemy. Tym objawom 
czasem towarzyszą bóle głowy, nadmierna 
senność, czy problemy z koncentracją, które 
łącznie składają się na tak zwane „przesilenie 
jesienne”.

 Jest jednak na szczęście kilka porad, które 
pod warunkiem ich rzetelnego stosowania 
pomogą nam w tym czasie cieszyć się 
zdrowiem i dobrym samopoczuciem. 

Właściwa dieta:
Jest to jeden z głównych sposobów 

na walkę z jesienna apatią i związanymi 
ze zmienną pogodą infekcjami. Niestety, 
znaczna część z nas wciąż posiada złe nawyki 
żywieniowe, a termin „dieta” kojarzy się 
większości z rygorystycznym odżywianiem, 
ciągłym odchudzaniem i odmawianiem sobie 
ulubionych potraw. Od właściwej diety, czyli 
prawidłowo dobranych i zbilansowanych 
składników zależy w znacznym stopniu 
nasze zdrowie i kondycja. Jesienią znacznie 
więcej czasu spędzamy w domu, mniej się 
ruszamy, a jemy zazwyczaj w podobnych 
ilościach co w bardziej „aktywnych” porach 
roku. W dodatku jemy zbyt dużo mięsa, tzw. 
szybkiego jedzenia („Fast food”) a także zbyt 
duże ilości wysokokalorycznych słodyczy. 

Za mało w naszej diecie jest naturalnych 
produktów takich jak ryby i owoce morza, 
które są rezerwuarem olbrzymiej ilości 
cennych składników, wśród których warto 
wspomnieć o niezbędnych nienasyconych 
kwasach tłuszczowych, w skrócie NNKT. Są 
to substancje, których nasz organizm sam 
nie potrafi wyprodukować i dlatego muszą 
być dostarczone z zewnątrz. Odgrywają one 
bardzo ważną rolę w rozwoju organizmu 
i w walce z infekcjami. Źródłem NNKT 
w pożywieniu oprócz ryb i owoców morza są: 
tłoczone na zimno oleje: lniany i rzepakowy, 
nasiona lnu i rzepaku, nasiona słonecznika, 
dyni, sezamu, siemię lniane, kiełki pszenicy 
i w większość orzechów. Ważne jest właściwe 
pieczywo (ciemne typu graham, z duża ilością 
ziaren bogatych w błonnik) oraz jesienne 
owoce i warzywa. Warto naszą dietę wzbogacić 
dodatkowo o:

-szparagi, paprykę, pomidory, cebulę, 
marchew, seler, bakłażany, karczochy, czosnek, 
kapustę, kalafior i brokuły, a z owoców należy 
pamiętać o śliwkach (także suszonych), 
jabłkach, cytrusach, jagodach i czarnych 
porzeczkach.

 Pamiętajmy też o grzybach, w których 
możemy przebierać o tej porze roku. Te wszystkie 
produkty zawierają całą gamę witamin ( wit. A, D, 
E, K, witaminy z grupy B, wit. C), a także dużą ilość 
niezbędnych substancji mineralnych (magnez, 
żelazo, selen i cynk). Ważne jest, aby surowe owoce 
i warzywa „przegryzać” nawet kilka razy dziennie 
między posiłkami.

Kolejnym ważnym elementem prawidłowej 
diety jesiennej powinny być soki naturalne, 
zawierające cząstki owoców. Niektóre soki 
cytrusowe powodują obniżenie poziomu 
szkodliwego cholesterolu i zmniejszają ryzyko 
zmian miażdżycowych.

Odporność organizmu może być wzmocniona 
także przez regularne spożywanie produktów 
mlecznych (kefir, jogurt) zawierających bakterie 
probiotyczne- korzystne dla naszego organizmu. 
Stymulują one układ odpornościowy, pomagają 
w walce ze szkodliwymi bakteriami, a także są 
zalecane przez lekarzy jako uzupełnienie diety 
w trakcie i po stosowaniu antybiotyków.

Właściwa aktywność fizyczna:
Latem, gdy pogoda jest ładna i sama 

wygania nas z domu, chętnie uprawiamy sport, 
a przynajmniej przebywamy na świeżym 
powietrzu. Jednak większość z nas widząc ciągłe 
jesienne zmiany pogody i temperatury, nagle traci 
ochotę na jakąkolwiek aktywność fizyczną i zasiada 
w domu, często przed telewizorem, i tak przez 
całą zimę aż do wiosny. Tymczasem, to właśnie 
ruch i spędzanie czasu na świeżym powietrzu 
przyczyniają się w głównej mierze do poprawy 
naszego samopoczucia i razem z odpowiednią 
dietą pomagają zminimalizować skutki „przesilenia 
jesiennego”. Dlatego powinniśmy w miarę 
możliwości przynajmniej raz dziennie udać się na 
kilkunastominutowy spacer, bądź jogging. Nawet 
taka krótka aktywność fizyczna pozwoli nabrać 
powietrza naszemu zmęczonemu mózgowi, 
poprawi sprawność naszego umysłu i całego 
organizmu. Taka aktywność fizyczna jest też 
znakomitym sposobem na rozładowanie stresu 
i zmęczenia oraz poprawę samopoczucia, które 
może być obniżone ze względu na niewielką ilość 
jesiennego słońca.

A jeżeli pogoda jest rzeczywiście fatalna 
i nie pozwala nam na wyjście z domu, powinniśmy 
kilkanaście minut dziennie poświęcić na 
gimnastykę, która będzie miała podobny efekt do 
spaceru, czy joggingu. 

Na zakończenie chciałbym dodać, iż najlepsze 
rezultaty w walce z „jesiennym przesileniem”  
osiągniemy stosując odpowiednio zbilansowaną 
dietę w połączeniu z właściwą aktywnością 
fizyczną.

Michał Domagała
Specjalista chorób wewnętrznych.
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1 Jak rozpoczęła się przygoda 
z siatkówką? I dlaczego akurat ta 
dyscyplina sportowa?

P.P. Grać zaczęłam już w szkole 
podstawowej. Później zaczęłam korzystać 
z zajęć dodatkowych, na których graliśmy 
w siatkówkę i tak spodobała mi się ta 
dyscyplina sportowa, że zaczęłam więcej 
trenować i tak już zostało. 

2. Kto miał wpływ na to, że dziś 
zaszła Pani tak wysoko w siatkówce? 

P.P. Z pewnością przyczyniło się do tego 
gdzie stawiałam pierwsze kroki. W moim 
mieście, z którego pochodzę w Iławie 
był profesjonalny klub i tam zaczęłam 
grać w młodzieżowych rozgrywkach, co 
wpłynęło na mój początkowy rozwój. Później 
zdecydowała się na Szkołę Mistrzostwa 
Sportowego, w której już zostałam 
ukierunkowana na bardziej profesjonalną 
ścieżkę siatkarską.

3. Jaki okres w karierze sportowej 
wspomina Pani najlepiej i dlaczego? 

P.P. Najlepiej wspominam chyba 
rozgrywki młodzieżowe, bo wtedy 
zdobywaliśmy Mistrzostwo Polski, 

Wywiad z Patrycją Polak
spędzaliśmy ze sobą bardzo dużo czasu, 
byłyśmy w zespole bardzo zgrane, 
a to jest bardzo ważne i pomaga też 
w grze zespołowej. A zresztą jeśli są 
sukcesy to niewątpliwie ten okres najlepiej 
się wspomina. Natomiast jeśli chodzi 
o siatkówkę seniorską to już jest zupełnie 
inna bajka. Oprócz tego, że jest to pasja to 
wiąże się z ciężką pracą, presją i mobilizacją.

4. Co uważa Pani już za swój 
osobisty sukces sportowy?

P.P. Z pewnością to, że mogłam 
zagrać z orzełkiem na piersi. Pojechać na 
Mistrzostwa Europy. To było niesamowite 
przeżycie i do tej pory moje największe 
osiągnięcie. 

5. Jakie cele wyznacza sobie Pani 
w nowym sezonie 2017/2018?

P.P. Mam nadzieję i wierzę w to, że uda 
nam się zajść jak najwyżej. Moim marzeniem 
byłoby grać w   pierwszej czwórce choć 
wiem, że będzie to niezmiernie trudne, ale 
trzeba mierzyć wysoko i z takim celem chcę 
rozpocząć nowy sezon.

6. W swojej karierze grała już 
Pani w klubach zagranicznych. Jak 

można porównać grę za granicą 
a tutaj w kraju?

P.P. Tak, jakiś czas temu grałam we 
Włoszech. Myślę, że dużym plusem było to, 
że poziom gry był zdecydowanie wyższy 
niż u nas, a to z kolei wymagało ode mnie 
większych umiejętności. Bardzo dobre 
przygotowanie techniczne pomogło mi 
zrobić też spory postęp siatkarski. W Polsce 
jest trochę inaczej bo mimo wszystko jest 
się u siebie w kraju, tutaj mamy rodziny, 
przyjaciół i pod względem emocjonalnym 
łatwiej się żyje niż za granicą ale z 
tamtego pobytu we Włoszech naprawdę 
sporo wyniosłam. Nie ukrywam też, że 
jeżeli w przyszłości pojawiłaby się oferta 
żeby ponownie zagrać w jakimś klubie 
zagranicznym to myślę, że na pewno 
rozważyłabym ją. 
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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.

7. Czego przede wszystkim 
wymaga Pani od siebie podczas 
meczy na boisku ? 

P.P. Chyba wszystkiego. Jestem 
perfekcjonistką i każdy błąd czy nieudaną 
akcję analizuję i staram się ponownie nie 
popełniać tylko poprawiać. 

8. Jak wpływa podczas meczów 
doping ze strony kibiców?

P.P. Zdecydowanie lepiej i łatwiej się 
gra kiedy kibice żyją na hali i dopingują. To 
wspiera nas i mobilizuje do walki. Bardzo 
cenimy sobie ich obecność.

9. Co szczególnie chciałaby Pani 
osiągnąć w przyszłości w swojej 
karierze siatkarskiej ? 

P.P. W przyszłości chciałabym sięgnąć 
po medal Mistrzostw Polski i zagrać na 
Olimpiadzie. 

Dziękujemy za rozmowę. O. J.
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