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Pracowałem przy tworzeniu 
kampanii i projektów z:

Haxel • Polcomtel S.A. • Aster • Avanti • Pasaż Grunwaldzki •  
grupa ESKADRA Sp. z o.o. • LK&PROJEKT • Inżynieria Bezwykopowa Sp. z o.o. 
AGORA S.A. • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Województwo Śląskie • 
PZPN • KRK LHC Airport Services Sp. z o.o. • HANDMADE Sp z o.o. • DELSEY 
Powiatowy Urząd Pracy • TPN • HiPP • Energa • P&G • UMK • AVON • KNORR 
Media Regionalne • GALECO Sp. z o.o. • Chemika Sp. z o.o. • Lear • VALEO  
BIODERMA • NODREA Bank POLSKA • HONDA • MASPEX • PHILIPS  
MIX Electronic • MKCaffe



3 Gazety cykliczne i okazjonalne
Czasopisma periodyki branżowe i tematyczne

E-wydania czasopisma on-line na urządzenia elektroniczne
Książki w dowolnym formacie i technologii

Albumy zdjęciowe lub z niewielką ilością tekstu
Broszury i foldery reklamowe

Grafika informacyjna (infografika) – mapy, wykresy, tabele
Oferty sprzedażowe / przetargowe

Gazetki reklamowe do sklepów i marketów
Identyfikacja wizualna – logo, wizytówki, papier firmowy

Outdoor – billboardy, citylighty, plakaty, siatki, bannery
Materiały reklamowe ATL i BTL – ulotki, plakaty

Szkolenia dla grafików z zakresu oprogramowania

ZAKRES USŁUG DTP
Projektowanie layoutów (szablonów) gazet i czasopism oraz stron  
wewnętrznych, okładki – oklejki, wyklejek, obwolut książek
Redesign – modernizacja i odświeżanie już istniejących makiet, gazet, 
książek.
Skład i łamanie gazet i czasopism oraz książek
Fotoedycja – przygotowanie, selekcja i obróbka zdjęć
Korekta i tłumaczenia zarówno przed składem jak i gotowych wydań
Wdrażanie nowych layoutów – stworzenie stylebooka (instrukcji),  
szkolenie zespołu redakcyjnego oraz grafików
PrePress przygotowanie do druku i opieka nad nim, wizualizacje, proofing
Fotografia produktowa zdjęcia typu packshot

Oferuje usługi w zakresie 
projektowania i prepress:
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Przygotowanie materiałów do druku, adaptacja projektów na inne nośniki – nadzór nad jakością

agora/
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r przygotowanie do druku materiałów

adaptacja KV na różne nośniki bilboardy • siatki wielkoformatowe

mkcaffe/
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Wspłpraca z ArtDirector’em przy projektowaniu bb / przygotowanie do druku • adaptacja na różne nośniki

tpn/niech żyje natura
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r Przygotowanie materiałów do druku, adaptacja projektów na inne nośniki – nadzór nad jakością

dobrze nam się układa/ministerstwo rozwoju regionalnego
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współpraca od 2008 r. przy projektowaniu i przygotowanie materiałów do druku,  
adaptacja projektów na inne nośniki.

pasaż grunwaldzki
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pasaż grunwaldzki
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Przygotowanie materiałów do druku/przeformatowania bb na różne formaty

galeria handlowa jeziorak/odkryj skarby galerii jeziorak
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galeria handlowa jeziorak/odkryj skarby galerii jeziorak
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przygotowanie materiałów do druku, przeformatowanie na różne nośniki outdorwe

promenada
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siatkach wielkoformatowych • bb • cl

galeria handlowa mazovia
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Przygotowanie materiałów do druku, adaptacja projektów na inne nośniki – nadzór nad jakością

województwo śląskie/kampania wewnętrzna
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r Przygotowanie materiałów do druku, adaptacja projektów na inne nośniki – nadzór nad jakością

pozytywnie zakręceni/województwo śląskie
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Przygotowanie materiałów do druku, adaptacja projektów na inne nośniki – nadzór nad jakością

województwo śląskie/kampania pasjonauci
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industriada/województwo śląskie
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przeformatowania materiałów na różne media

mix electronic
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r przeformatowanie plakatu na bilboard

honda 20 lat
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Projekt i przygotowanie materiałów do druku

avon/polka potrafi

Pełną wersję katalogu znajdziesz na stronie www.avon.com.pl 
lub u swojej Konsultantki

dodatekAVON.indd   1 2007-07-17   12:18:33

OFERTA
JUBILEUSZOWA

dodatekAVON.indd   2

2007-07-17   12:18:41 dodatekAVON.indd   3

2007-07-17   12:19:30

avon_ulotka8x11.indd   1 2007-05-11   20:22:42

plakatyB1-tygodniowy.indd   1 2007-05-09   17:15:42
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procter&gamble/always

Always_ogloszenie_claudia_nr9-111   1 2007-07-19   10:33:19

Bez nazwy-1   1 2007-07-09   15:12:39

reklama_ALWAYS_poradnik-domowy_11   1 2007-10-10   12:31:28

Marzenia
        do spełnienia
Marzenia
        do spełnienia

O tym własnie marzyłam ;-)

Kosmetyki i perfumy! Ale fajna sukienka!

Robimy dla Ciebie odrobinę więcej!

reklama_ALWAYS_glamour-11_80x2251   1 2007-09-28   11:13:28

ALWAYS_ulotka_bilet_kino_letnie.1   1 2007-07-27   16:30:49

Przygotowanie materiałów do druku
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skład i przygotowanie do druku materiałów reklamowych/nadzór nad jakością wydruków
katalogi produktowe • cenniki • foldery reklamowe • prasa

miele

Urządzenia wolno stojące 
2011

www.miele.pl

Urządzenia wolno stojące 2011

W 5903

Bawełna

Ładunek/
Dozowanie

Wygładzanie
parą

Plamy
Program
skrócony

Wyciszenie
Pozostałe
funkcje

Pozostałe programy/

Ustawienia

Automatic plus

Koszule

Jeans

Drzwi

Tkaniny ciemne

Pompowanie/

Wirowanie

Tkaniny
delikatne

Syntetyki

Wełna

Higiena

Expres

Odświeżanie

11

10

Koncepcje obsługi urządzeń pralniczych

Drzwi 2K Miele
Nowe, wyjątkowe drzwi 2K pralek Miele serii W1000 odpowiadają za ich szczególny profil oraz nienaganną prezencję. Niezależnie od te-go, jak ciężkim próbom zostaną one poddane, 

z pewnością zniosą wszelkie obciążenia dzięki 
obudowie z 2 komponentów. Swą wyjątkową wytrzymałość zawdzięczają specjalnemu pro-cesowi produkcji z materiału szczególnie od-pornego na uszkodzenia mechaniczne, które stosowany jest również do produkcji kasków ochronnych używanych podczas wyścigów motocyklowych.

Dla wyrazistego spojrzeniaTopowe modele pralek Miele mogą pochwalić 
się najwyższej klasy wyposażeniem: zintegro-wane oświetlenie bębna PowerLED sprawi, że 

nie przeoczycie Państwo żadnej sztuki prania podczas wyładunku.

Łatwość zestawianiaNiezależnie od tego, który model pralki Pań-stwo wybierzecie – z lekko uwypuklonym frontem, z ukośnym panelem lub nowator-skim pulpitem sterowania – do każdego  z nich proponujemy idealnie dopasowany model suszarki. Perfekcyjny układ powstaje 
w wyniku zestawienia następujących serii:•	W 1000 z serią T 7000• W 3000/5000 z serią T 8000•  W 6000 z serią T 9000

Opatentowany ergonomiczny otwór wsadowy**Kąt odchylenia drzwiczek pralek Miele został optymalnie zwiększony. Pozwala to 
na jeszcze łatwiejszy dostęp do wnętrza bębna oraz jego załadowanie.

System obsługi TouchPoprzez lekkie dotknięcie przycisków mo-żecie Państwo ustawić program i funkcje  
w pralce. Wyświetlacz Touch tworzy niepo-wtarzalny design urządzenia.•	wygodna i prosta obsługa•	łatwe utrzymanie w czystości•	nowoczesne wzornictwo

Chromowane drzwi MieleChromowane drzwi pralek to znak rozpo-znawczy Miele. Te niezwykłe drzwi nadają 
urządzeniom nie tylko niezapomnianego, eleganckiego wyglądu. Dzięki swej wy-trzymałości stawią również czoła najwięk-szym obciążeniom dnia codziennego.

* W zależności od modelu.** Patent EP 171 03 43 B1.

39

38

Zalety pralek*Wyjątkowy design
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skład materiałów reklamowych • nadzór nad jakością wydruków

miele

www.miele.pl

Urządzenia 
do zabudowy 2011
Linia Premium

Urządzenia do zabudowy 2011 Linia Premium

5

4

Witamy w świecie Miele

Miele Life
Miele Life to ekskluzywny magazyn wychodzący 

poza ramy standardowych wydawnictw o tema-

tyce kulinarnej czy wnętrzarskiej. Znajdą w nim 

Państwo informacje o nowościach produkto-

wych oraz innowacjach technologicznych Miele, 

a także relacje naszych felietonistów z prestiżo-

wych targów  oraz podróży kulinarnych. Miele 

Life to przewodnik po świecie stylu, najnowszych 

trendów i dobrego smaku. Aktualne wydanie 

Miele Life znajdą Państwo u naszych partnerów 

handlowych oraz w salonie wystawowym 

w Warszawie przy ulicy Gotarda 9.

Miele Club
Urządzenia Miele zaprojektowane są z myślą 

o prawdziwych koneserach, dla których wysoka 

jakość i prestiż to coś więcej niż tylko słowa. 

To dla nich firma Miele przygotowała wyjątkowy 

program - Miele Club - zaproszenie do świata 

dobrego smaku. Dla właścicieli urządzeń 

kuchennych przewidzieliśmy wiele niespodzianek 

z zakresu kulinariów, w tym specjalne spotkania 

w ramach Akademii Dobrego Smaku oraz 

Świat Kulinarnych Inspiracji – zbiór przepisów 

optymalnie dopasowanych do urządzeń Miele.
Uczestnictwo w Klubie umożliwi Państwu 

otrzymywanie bieżącej informacji o nowościach 

produktowych, przepisach kulinarnych, 

praktycznych poradach serwisowych oraz 

wskazówkach z cyklu „Miele w domu”.Zachęcamy do zarejestrowania wszystkich 

posiadanych przez Państwa urządzeń. 

Przygotowane przez nas niespodzianki w ramach 

projektu dotyczą różnych grup produktowych 

i mają na celu przybliżenie Państwu pełnych  

możliwości urządzeń. 
Więcej informacji: www.miele-club.plMiele ShopMiele Shop wychodzi naprzeciw potrzebom 

właścicieli urządzeń Miele. Znajdą w nim 

Państwo oraz łatwo zamówią wszelkie akce-

soria i materiały eksploatacyjne niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania urządzeń. Dla 

uczestników Miele Club przygotowaliśmy też 

oferty specjalne.  

Zapraszamy na www.miele-shop.pl

Świat kulinarnych inspiracji
Stół jest centralnym miejscem przy którym 

spotykamy się z rodziną oraz  przyjaciółmi. 

To świetna okazja do wspólnego gotowania 

oraz rozkoszowania się przyjemnością 

smakowania specjałów z różnych zakątków 

ziemi. To właśnie zainspirowało nas 

do stworzenia przewodnika po świecie 

kulinarnych inspiracji Miele. Nasze przepisy 

są wynikiem współpracy doświadczonych 

szefów kuchni, których udało nam się 

zebrać w naszej Kuchni Eksperymentalnej. 

To właśnie ich doświadczenie i nieustająca 

radość eksperymentowania przyniosły nam 

nie tylko wiedzę o gotowaniu, ale także 

niezliczone praktyczne wskazówki dotyczące 

przygotowywania potraw w urządzeniach 

Miele. Stworzyliśmy pewne, ale i fantazyjne 

przepisy dla wszystkich miłośników gotowania. 

Mamy nadzieję, ze właśnie to natchnie 

Państwa do tworzenia własnych, nowych 

i jeszcze ciekawszych kompozycji smakowych. 
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani 

otrzymaniem egzemplarza książki „Świat 

kulinarnych inspiracji” zapraszamy do 

zarejestrowania się w programie Miele Club 

na stronie internetowej www.miele-club.pl

17

16

Trwałość tytanu
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skład i przygotowanie do druku materiałów reklamowych/nadzór nad jakością wydruków
katalogi produktowe • cenniki • foldery reklamowe • prasa

miele

www.skuteczneodkurzanie.pl

Odkurzacze  
2011 

Odkurzacze 2011

www.miele.pl

Urządzenia do zabudowy 2011 Linia Zabudowa

Urządzenia 
do zabudowy 2011
Linia Zabudowa

29

28

Każdy, kto choć raz stanął przed  

koniecznością wyboru odkurzacza, 

wie doskonale, że nie jest to proste 

zadanie. Wymagania stawiane odku-

rzaczom są bowiem bardzo różne. 

Odmienne oczekiwania mają właściciele 

zwierzaków, inne alergicy, a jeszcze

inne właściciele delikatnych parkietów. 

Wśród odkurzaczy dedykowanych 

Miele mogą Państwo znaleźć modele 

ze specjalnym wyposażeniem. Te odku-

rzacze zostały zaprojektowane z myślą 

o Państwa indywidualnych potrzebach.

Odkurzacze dedykowane

Odkurzacze ze specjalnym wyposażeniem 

Odkurzacze szyte  

na miarę

29

28

Program
Zastosowanie H 5140  

B H 5360  
B H 5361  

BP H 5051  
B H 5030  

BM

Turbonagrzewanie
Do szybkiego nagrzewania  piekarnika •

•
•

•
•

Termonawiew Plus Do szybkiego i delikatnego pieczenia/duszenia  
na wielu poziomach •

•
•

•
•/• + mikrofale

Pieczenie Plus
Do pieczenia chleba, ciasta, mięs, zapiekanek i sufletów

•
•

Autopieczenie
Automatyczne opieczenie  i dalsze pieczenie w jednym cyklu

•
•

•

Grzanie górne i dolne
Pieczenie według  tradycyjnych przepisów •

•
•

•

Grzanie dolne
Duszenie w naczyniu zamkniętym

•
•

•
•

Grill

Grillowanie większej ilości steków
•

•
•

•
•/• + mikrofale

Grill mały
Grillowanie mniejszej  

ilości steków •
•

•
•

Grill z nawiewem
Pieczenie kurczaka, golonki

•
•

•
•

•/• + mikrofale

Intensywne pieczenie
Pieczenie pizzy  i soczystych ciast owocowych •

•
•

•

Rozmrażanie

Delikatne rozmrażanie
•

•
•

•
•

Piroliza
Samooczyszczanie komory piekarnika

•Mikrofale
Do podgrzewania, gotowania,  rozmrażania

•

Pieczenie delikatne

•
•

•

Programy automatyczne Do automatycznego pieczenia/duszenia potraw

•
•

•

Przegląd programów piekarników
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skład materiałów reklamowych • nadzór nad jakością wydruków

miele

MIELE_ICE_220x280_press-M.indd   1 2010-01-18   10:23:14
Podstawowy niebieskozielonyPodstawowy karmazynowyPodstawowy żółtyPodstawowy czarnyPANTONE 877 C

MIELE_FIRE_220x280_press-M.indd   1 2010-01-18   10:03:40
Podstawowy niebieskozielonyPodstawowy karmazynowyPodstawowy żółtyPodstawowy czarnyPANTONE 871 C

7

MIELE_FIRE_220x280_press-M.indd   5 2010-01-18   10:04:15
Podstawowy niebieskozielonyPodstawowy karmazynowyPodstawowy żółtyPodstawowy czarnyPANTONE 871 C

6

MIELE_ICE_220x280_press-M.indd   4 2010-01-18   10:23:24
Podstawowy niebieskozielonyPodstawowy karmazynowyPodstawowy żółtyPodstawowy czarnyPANTONE 877 C
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„Cyfrowa liga z ASTER”
promocja jakiej jeszcze nie miał nikt

3 pakiety telewizyjne za 49,99 zł 
przez cały czas trwania umowy. 

3 pakiety telewizyjne tanio jak nigdy:

Telewizja kablowa – Basic - blisko 60 kanałów
Telewizja cyfrowa – BasicPLUS - 24 kanały w wersji cyfrowej 

Pakiet CANAL+  

Dodatkowo: HBO i Cinemax bezpłatnie przez 30 dni.

www.aster.pl

011110111111111111

0000000100000000

11111111100000000

0000001100000000

1111111111111111111

0000000000000000

aster 1xA5 liga aster.indd   1 2006-07-25   16:26:53

.............................................................................. ..................................................................

telewizja od 29,90 zł brutto
internet bez limitów od 59,00 zł brutto
telefon stacjonarny od 32,99 zł brutto

Najlepsze połączenie.
telewizja + internet + telefon  

ulotka_pionowa 105x212.indd   1 2006-06-23   14:33:17

Wykaz kanałów w telewizji analogowej ASTER

lp. nazwa programu opis język
pakiet HBO 1 HBO filmy fabularne oraz programy rozrywkowe POL/ORG1,2 

2 HBO 2 filmy fabularne oraz programy rozrywkowe POL/ORG1,2  
pakiet CINEMAX 3 CINEMAX filmy kultowe, kino niezależne POL/ORG1,2  

4 CINEMAX 2 filmy kultowe, kino niezależne POL/ORG1,2  
pakiet CANAL+ 5 CANAL+ filmy fabularne oraz transmisje sportowe POL/ORG1,2 

6 CANAL+ FILM filmy fabularne POL/ORG1,2 
7 CANAL+ SPORT transmisje sportowe POL/ORG1

pakiet BasicPLUS 8 TVP 1 program telewizji publicznej o profilu ogólnym POL 
9 TVP 2 program telewizji publicznej o profilu ogólnym POL 

10 TVP 3 program telewizji publicznej z wiadomościami o tematyce lokalnej POL 
11 POLSAT program o profilu ogólnym POL 
12 TVN program o profilu ogólnym POL 
13 TVN 24 informacje 24 h na dobę POL 
14 ZONE EUROPA przegląd europejskiej kinematografii POL/ORG1 
15 DISCOVERY programy popularnonaukowe z wielu dziedzin POL/ANG1 
16 PLANETE filmy dokumentalne i reportaże z całego świata POL 
17 ANIMAL PLANET adresowany do miłośników zwierząt, z rodziny programów Discovery POL/ANG1 
18 VIASAT HISTORY kanał historyczny POL/ANG/ROS1

19 CARTOON NETWORK/TCM filmy animowane/klasyka filmu POL/ANG1 
20 JETIX PLAY programy i filmy dla dzieci POL/ANG/ROS1 
21 ZONE CLUB kanał dla kobiet, najciekawsze seriale, programy poradnikowe i lifestylowe POL
22 FASHION TV relacje z najnowszych pokazów mody ANG
23 BBC PRIME filmy, brytyjskie programy rozrywkowe i edukacyjne ANG2

24 POLSAT SPORT polski kanał sportowy POL
25 ESPN CLASSIC relacje z Olimpiad i zawodów sportowych 24h na dobę POL
26 MOTORS TV kanał motoryzacyjny ANG/FR1

27 MTV 2 koncerty i prezentacje zespołów muzycznej alternatywy ANG 
28 MTV HITS największe hity z czołówek list przebojów ANG
29 TVP KULTURA (emisja testowa) kanał prezentujący najważniejsze dzieła kultury polskiej i światowej POL 
30 TV BIZNES (emisja testowa) kanał informacyjno-publicystyczny POL 

lp. nazwa programu opis kanał MHz język
ogólne 1 POLONIA 1 seriale, telenowele, programy rozrywkowe S02 119,25 POL

2 TV TRWAM program o tematyce katolickiej S05 143,25 POL
3 TV POLONIA - stereo NICAM publicystyka i informacja, a także filmy i seriale produkcji polskiej S07 159,25 POL
4 TV PULS programy o tematyce katolickiej, informacje, publicystyka i filmy S08 167,25 POL
5 TVN - stereo NICAM program o profilu ogólnym K06 175,25 POL
6 TVP 1 - stereo NICAM program telewizji publicznej o profilu ogólnym K07 183,25 POL
7 TVP 2 - stereo NICAM program telewizji publicznej o profilu ogólnym K09 199,25 POL
8 TVP 3 KRAKÓW - stereo NICAM program telewizji publicznej z wiadomościami o tematyce lokalnej K12 223,25 POL 
9 POLSAT - stereo NICAM program o profilu ogólnym K11 215,25 POL 
10 POLSAT 2 seriale, programy rozrywkowe, dla dzieci oraz serwisy informacyjne K32 559,25 POL 
11 TV 4 - stereo NICAM program dla całej rodziny: sport, filmy, seriale, programy dokumentalne S09 231,25 POL 
12 TV 5 EUROPE program dla całej rodziny: filmy, seriale, programy dokumentalne S13 263,25 FR
13 D. WELLE program niemiecki o profilu ogólnym S24 351,25 NIEM
14 M-6 programy muzyczne, rozrywkowe, programy dla dzieci, filmy fabularne S31 407,25 FR
15 TELE 5 program dla całej rodziny: filmy, seriale, programy dokumentalne S32 415,25 POL
16 RTL sport, teleturnieje, filmy fabularne, a także programy dla dzieci S33 423,25 NIEM
17 SAT.1 programy dla dzieci, filmy fabularne, reportaże, relacje z meczów S37 455,25 NIEM
18 RTR PLANETA publicystyka i informacja, a także filmy i seriale S38 463,25 ROS
19 CHANNEL ONE RUSSIA program o profilu ogólnym S19 311,25 ROS

informacyjne 20 BBC WORLD informacje, wydarzenia z ostatniej chwili i programy publicystyczne S22 335,25 ANG
21 EURONEWS informacje z całego świata S35 439,25 ANG
22 CNN najświeższe informacje z całego świata oraz wywiady z ekspertami K21 471,25 ANG
23 TVN 24 - stereo NICAM pierwsza polska telewizja informacyjna, informacje 24 h na dobę K41 631,25 POL
24 TVN METEO aktualne informacje na temat pogody w Polsce, Europie i na świecie S36 447,25 POL 

sportowe 25 SPORT KLUB kanał sportowy S04 135,25 POL 
26 SPORT KLUB kanał sportowy S30 399,25 POL
27 EUROSPORT transmisje wydarzeń sportowych z różnych dyscyplin S06 151,25 POL
28 POLSAT SPORT polski kanał sportowy K37 599,25 POL

dla dzieci 29 JETIX programy i filmy dla dzieci S12 255,25 POL
30 MINIMINI programy dla dzieci do 7 roku życia S34 431,25 POL
31 CARTOON NETWORK filmy animowane K23 487,25 POL 

popularnonaukowe 32 DISCOVERY TRAVEL & LIVING styl życia i podróże, z rodziny programów Discovery S25 359,25 POL 
33 DISCOVERY SCIENCE dla miłośników nauki i technologii, z rodziny programów Discovery K25 503,25 POL
34 DISCOVERY programy popularnonaukowe z wielu dziedzin K26 511,25 POL
35 ANIMAL PLANET adresowany do miłośników zwierząt, z rodziny programów Discovery K28 527,25 POL
36 ZONE REALITY filmy i reportaże prezentujące wydarzenia z życia K29 535,25 POL
37 DISCOVERY CIVILISATION kulturowo-historyczny, z rodziny programów Discovery K40 623,25 POL

filmowe 38 TCM klasyka filmu K23 487,25 POL
39 ZONE ROMANTICA telenowele obyczajowe K31 551,25 POL
40 ZONE EUROPA - stereo NICAM przegląd europejskiej kinematografii K38 607,25 POL
41 ALE KINO - stereo NICAM przegląd światowej kinematografii K51 711,25 POL
42 KINO POLSKA klasyka polskiej kinematografii K52 719,25 POL
43 HBO - stereo NICAM * filmy fabularne oraz programy rozrywkowe S11 247,25 POL
44 HBO 2 - stereo NICAM * filmy fabularne oraz programy rozrywkowe S03 127,25 POL

muzyczne 45 VIVA POLSKA - stereo NICAM całodobowy kanał muzyczny, muzyka polska i zagraniczna S16 287,25 POL
46 MTV POLSKA - stereo NICAM hity światowych list przebojów, wywiady z gwiazdami oraz koncerty S18 303,25 POL
47 MEZZO - stereo NICAM muzyka klasyczna, filmowa, jazz S20 319,25 FR
48 MTV BASE - stereo NICAM muzyka współczesna hip-hop, R’n’B, dance S28 383,25 ANG
49 VH-1 POLSKA - stereo  BG muzyka współczesna oraz hity lat 80-tych i 90-tych S29 391,25 POL
50 iTV telewizja interaktywna S15 279,25 POL

rozrywkowe 51 PRO 7 filmy prezentujące wszystkie rodzaje sztuki kinowej S17 295,25 NIEM
52 BBC PRIME filmy, brytyjskie programy rozrywkowe i edukacyjne S21 327,25 POL/ANG
53 TVP KULTURA kanał prezentujący najważniejsze dzieła kultury polskiej i światowej S23 343,25 POL
54 POLSAT ZDROWIE I URODA kanał tematyczny poświęcony zdrowiu i urodzie S27 375,25 POL
55 TVN SIEDEM - stereo NICAM filmy i seriale, programy rozrywkowe K24 495,25 POL
56 FASHION TV relacje z najnowszych pokazów mody K39 615,25 ANG

inne 57 ASTERinfo kanał planszowy, informacje dotyczące ASTER K08 191,25 POL
58 MANGO 24 telesprzedaż S10 239,25 POL
59 MULTIPIP prezentacja wszystkich programów dostępnych w sieci ASTER S14 271,25 POL

Wykaz kanałów w telewizji cyfrowej ASTER

1 Do wyboru wersja językowa polska lub oryginalna (dotyczy wybranych programów)
2 Do wyboru wersja z napisami (dotyczy wybranych programów)

* - programy kodowane, płatne , bliższe informacje w Biurze Obsługi Klienta

Dostępność poszczególnych programów TV jest uzależniona od miejsca świadczenia usługi.
Wykaz kanałów może ulec zmianom.

ulotka3xA
5_ASTER

-program
TV.indd   1

2006-09-14   16:18:28

Projektowanie ulotek oraz przygotowanie do druku

aster
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Projekt i przygotowanie do druku materiałów promocyjnych
– teczka ofertowa

delsey/oviken
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Projekt i przygotowanie do druku zaproszenia na imprezę z udziałem Roberta Kubicy

certina
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Kilka słów 

o mleku

Serwis dla Rodziców: tel. 0-22 847-51-72, www.hipp.pl

4-6 miesiąc życia to odpowiedni czas, 

by w diecie Waszego maluszka zaczęły po-

jawiać się nowe posiłki. Ta broszura pomoże 

Wam krok po kroku wprowadzić dziecko 

w świat nowych smaków.

 

Jak dużo?

Apetyt malucha jest cechą indywidualną 

i często różni się od apetytu rówieśników. 

Może też zmieniać się z miesiąca na miesiąc. 

Dlatego w ogólnie przyjętym schemacie 

rozszerzania diety niemowląt podane są jedynie 

orientacyjne objętości posiłków. Najważniejsze 

jest to, by obserwować niemowlę i nauczyć się 

rozpoznawać jego potrzeby. Ta umiejętność oraz 

Wasza intuicja, drodzy Rodzice, pozwolą rozszerzać 

dietę Waszego dziecka w odpowiedni sposób.

Ze składników mało 

alergizujących

Rozszerzanie mlecznej diety ułatwią Wam

produkty HiPP z Programu Żywienia Niemowląt

z Podwyższonym Ryzykiem Alergii. Oznaczone

są one zieloną literą A i przygotowane ze składni-

ków uznanych za najmniej alergizujące.

Drodzy Rodzice!
  

Mleko matki lub mleko mody kowane 

musi być podstawą diety niemowlęcia 

w pierwszym roku życia. Wraz z upływem 

czasu mleko jest zastępowane przez 

kolejne posiłki uzupełniające: przeciery 

warzywne i owocowe, pełnowartościowe dania, kaszki. 

Nie oznacza to jednak, że można z mleka zrezygnować w ogóle! 

Kiedy zaczynamy wprowadzać dodatkowe produkty, czyli w 5. miesiącu, nie-

mowlę powinno otrzymywać 4 porcje mleka mody kowanego, po ok. 180 ml każda. 

Pod koniec 1. roku życia dziecku wystarczą już 3 posiłki mleczne, które mogą być 

podane nie tylko w postaci mleka mody kowanego, ale również kaszki mlecznej, 

deserów mleczno-owocowych, jogurtu, twarożku. W przypadku karmienia piersią 

należy kontynuować karmienie na żądanie, przy czym ilość karmień będzie się 

odpowiednio zmniejszać na rzecz innych, także mlecznych posiłków.

ze składników

mało alergizujących

hipp_sklad_PTR___RAFHORindd.indd   1-2
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Kilka słów 
o mleku

Serwis dla Rodziców: tel. 0-22 847-51-72, www.hipp.pl

4-6 miesiąc życia to odpowiedni czas, 
by w diecie Waszego maluszka zaczęły po-
jawiać się nowe posiłki. Ta broszura pomoże 
Wam krok po kroku wprowadzić dziecko 
w świat nowych smaków.

 
Jak dużo?

Apetyt malucha jest cechą indywidualną 
i często różni się od apetytu rówieśników. 

Może też zmieniać się z miesiąca na miesiąc. 
Dlatego w ogólnie przyjętym schemacie 
rozszerzania diety niemowląt podane są jedynie 
orientacyjne objętości posiłków. Najważniejsze 

jest to, by obserwować niemowlę i nauczyć się 
rozpoznawać jego potrzeby. Ta umiejętność oraz 

Wasza intuicja, drodzy Rodzice, pozwolą rozszerzać 
dietę Waszego dziecka w odpowiedni sposób.

Ze składników mało 
alergizujących
Rozszerzanie mlecznej diety ułatwią Wam
produkty HiPP z Programu Żywienia Niemowląt
z Podwyższonym Ryzykiem Alergii. Oznaczone
są one zieloną literą A i przygotowane ze składni-
ków uznanych za najmniej alergizujące.

Drodzy Rodzice!
  

Mleko matki lub mleko mody kowane 
musi być podstawą diety niemowlęcia 

w pierwszym roku życia. Wraz z upływem 
czasu mleko jest zastępowane przez 

kolejne posiłki uzupełniające: przeciery 
warzywne i owocowe, pełnowartościowe dania, kaszki. 

Nie oznacza to jednak, że można z mleka zrezygnować w ogóle! 
Kiedy zaczynamy wprowadzać dodatkowe produkty, czyli w 5. miesiącu, nie-

mowlę powinno otrzymywać 4 porcje mleka mody kowanego, po ok. 180 ml każda. 
Pod koniec 1. roku życia dziecku wystarczą już 3 posiłki mleczne, które mogą być 
podane nie tylko w postaci mleka mody kowanego, ale również kaszki mlecznej, 

deserów mleczno-owocowych, jogurtu, twarożku. W przypadku karmienia piersią 
należy kontynuować karmienie na żądanie, przy czym ilość karmień będzie się 

odpowiednio zmniejszać na rzecz innych, także mlecznych posiłków.

ze składników
mało alergizujących
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Projekt i przygotowanie do druku
– folder 8 stronny 

HiPP
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ng1str_175x254.indd   1 2008-11-03   10:26:57

grupa energa s.a.

Skład i przeformatowania reklam do różnych czasopism
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Projekt i przygotowanie do druku materiału 
– folder reklamowy 32 strony 

valeo

Valeo na świecie Valeo na świecie

Valeo jest niezależną międzynarodową Grupą w pełni skupioną na projektowaniu, produkcji i sprzedaży komponentów, systemów i modułów dla 
samochodów osobowych oraz ciężarowych. Valeo należy do czołówki dostawców przemysłu motoryzacyjnego z nieustająco rozwijaną międzynarodo-
wą siecią oddziałów. 
Korzenie firmy sięgają 1923 roku. W miejscowości Saint Ouen pod Paryżem powstała rodzinna firma SAFF. Po wojnie rozpoczęła się ekspansja firmy 
na rynki międzynarodowe. W ciągu kolejnych lat spółka rozwijała się, nabywając udziały lub przejmując inne przedsiębiorstwa produkujące podzespoły 
dla przemysłu samochodowego oraz elementy dla przemysłu konstrukcyjnego na całym świecie. 
28 maja 1980 nastąpiła zmiana nazwy z SAFF na VALEO, co w języku łacińskim znaczy „mam się dobrze”. Grupa Valeo to dwanaście branż:

Systemy Wycieraczek (VWS)
Systemy Elektryczne (VES)
Systemy Świetlne (VLS)
Chłodzenie Silnika (VEC)
Silniki i Napędy Elektryczne (VEMS)
Systemy Elektroniczne i Systemy Połączeń (VECS)
Systemy Klimatyzacji (VCC)
Systemy Bezpieczeństwa (VSS)
Systemy Sterowania i Detekcji (VSDS)
Kompresory (VC)
Skrzynie Biegów (VT)
Valeo Service (VS) 

Obecnie Valeo to: 134 zakłady produkcyjne, 68 centrów Badań i Rozwoju, 9 centrów dystrybucyjnych i ponad 70 tysięcy pracowników w 26 krajach.

4 5

Ameryka Północna
16 zakładów produkcyjnych
14 centrów Badań i Rozwoju

7,800 pracowników

Europa Zachodnia
59 zakładów produkcyjnych
43 centra  Badań i Rozwoju
6 centrów dystrybucyjnych

33,400 pracowników
Azja

22 zakłady produkcyjne
9 centrów Badań i Rozwoju

7,100 pracowników

Europa Wschodnia
16 zakładów produkcyjnych
1 centrum Badań i Rozwoju

2 centra dystrybucyjne
9,300 pracowników

Afryka
10 zakładów produkcyjnych
1 centrum Badań i Rozwoju

9,400 pracowników

Ameryka Południowa
11 zakładów produkcyjnych

1 centrum dystrybucyjne
3,400 pracowników

Grupa Valeo
Branża

Dywizja

Zakład

Bliżej Valeo - przewodnik dla nowych pracowników

valeo_folder_200x240_2.indd   1

2006-12-19   16:50:42
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knorr

Skład i przeformatowania reklam do różnych czasopism
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Skład i przygotowanie do druku folderu reklamowego 
– company profile 16 stron

lhc krk air port services

cp_LHC-all.indb   1

2006-05-11   18:23:50



pr
in

t &
 p

re
pr

es
s 

• p
or

tfo
lio

38

www.pzpn.pl

Skład materiałów reklamowych
– wizutówki, teczki odertowe

pzpn

Michał Listkiewicz
Pełnomocnik UEFA ds. EURO 2012 w Polsce

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej

00-080 Warszawa, ul. Miodowa 1
tel. +48 22 55 12 318, fax +48 22 55 12 240

michal.listkiewicz@pzpn.pl

wiz_euro2012-fix222-.indd   1 2008-02-04   14:07:33

Michał Listkiewicz
Pełnomocnik UEFA ds. EURO 2012 w Polsce

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej
00-080 Warszawa, ul. Miodowa 1

tel. +48 22 55 12 318, fax +48 22 55 12 240
michal.listkiewicz@pzpn.plwiz_euro2012-fix222-.indd   1

2008-02-04   14:07:33
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Zmiana wizerunku firmy, przygotowanie materiałów do druku

haxel
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Projekt szaty graficznej oraz skład katalogu z domkami jednorodzinnymi

lk&projekt / dom jednorodzinny

Sp. z o.o.  31-426 Kraków, ul. Wiśniowa 16/71             www.dom-jednorodzinny.pl            Sprzedaż projektów tel. 012/ 412 63 73,  412 42 71, 411 88 45, 413 92 62     14 LK&PROJEKT Sp. z o.o.  31-426 Kraków, ul. Wiśniowa 16/71             www.dom-jednorodzinny.pl            Sprzedaż projektów tel. 012/ 412 63 73,  412 42 71, 411 88 45, 413 92 62     15LK&PROJEKT

nr domu pow.  cena strona

Oznaczenie kolorystyczne powierzchni domów:  pow do 120 m2,   pow od 120 do 160 m2,   pow od 160 m2 do 200 m2,  pow od 200 m2

LK&1 127,12 1500 84

LK&3 185,82 1900 168

LK&5 201,44 2600 200

LK&7 229,22 3100 196

LK&8 217,18 1800 201

LK&9 123,62 1500 85

LK&14 109,50 1600 24

LK&16 120,00 1500 25

LK&17 116,01 1600 26

LK&18 429,87 6000 202

LK&19 144,24 1600 86

LK&21 215,56 2800 203

LK&22 147,00 2000 87

LK&24 317,64 4200 204

LK&25 143,34 1600 88

LK&27 144,69 1600 89

LK&30 201,13 2100 169

LK&31 204,63 2100 205

LK&34 178,77 3000 170

LK&35 157,85 1500 90

LK&36 148,43 1500 91

LK&37 448,69 tel. 230

LK&39 143,21 2500 92

LK&40 259,00 8000 206

LK&41 208,02 2500 207

LK&44 165,07 1500 171

LK&48 83,38 1500 27

LK&49 224,44 3000 197

LK&50 141,51 2100 93

LK&53 209,50 2000 208

LK&57 165,02 1500 172

LK&66 172,75 1500 173

LK&69 137,70 1500 96

LK&72 144,97 1600 94

LK&99 286,97 4000 209

LK&102 132,42 1600 97

LK&115 156,92 1500 98

LK&119 117,17 1500 28

LK&120 148,85 1650 99

LK&122 151,01 1500 100

LK&125 166,42 1500 174

LK&131 141,32 1500 101

LK&135 126,24 1650 102

LK&140 207,85 1600 198

LK&143 190,02 1500 175

LK&154 249,38 2100 210

LK&166 146,04 1500 103

LK&168 219,57 2100 211

LK&170 320,76 4100 212

LK&171 225,86 2100 213

LK&172 121,59 1500 104

LK&175 252,38 2100 214

LK&178 164,80 1500 176

LK&182 139,61 1500 106

LK&191 239,73 4100 215

LK&196 101,58 1500 29

LK&202 121,66 1500 107

LK&203 110,89 1500 30

LK&207 158,89 1500 108

LK&222 168,35 1500 177

LK&224 365,09 4100 216

LK&225 217,56 2100 190

LK&234 107,85 1500 31

LK&248 183,91 2100 178

LK&250 194,16 1600 179

LK&258 117,17 1500 32

LK&260 107,86 1500 33

LK&261 157,14 1600 109

LK&262 132,34 1500 110

LK&263 103,89 1500 34

LK&264 149,30 1600 111

LK&268 124,68 1500 112

LK&269 153,13 1500 113

LK&270 154,72 1600 114

LK&271 132,82 1500 115

LK&272 138,86 1500 116

LK&274 121,53 1500 117

LK&276 128,42 1500 118

LK&278 118,99 1500 35

LK&279 154,05 1500 119

LK&280 164,01 1600 180

LK&283 95,54 1500 36

LK&285 143,28 2100 120

LK&286 131,65 1500 121

LK&287 150,51 1600 122

LK&288 93,84 1500 37

LK&289 122,57 1500 123

LK&291 93,84 1500 38

LK&292 99,13 1500 39

LK&293 149,96 2100 124

LK&294 139,41 2000 125

LK&297 137,56 1500 126

LK&300 173,41 1600 181

LK&301 91,91 1500 40

LK&302 112,65 1500 41

LK&303 129,85 1500 127

LK&304 114,71 1500 42

LK&306 191,00 1500 182

LK&311 124,69 1500 128

LK&314 100,65 1500 43

LK&316 155,42 1600 129

LK&331 158,61 1500 130

LK&334 134,86 1500 131

LK&343 131,81 1500 132

LK&344 139,19 1500 133

LK&346 143,28 1500 134

LK&347 243,00 2000 218

LK&348 137,35 1500 135

LK&349 246,68 2500 219

LK&350 159,81 1500 136

LK&351 246,14 2500 220

LK&353 212,92 3100 192

LK&355 210,41 2000 221

LK&356 146,57 1500 137

LK&361 137,56 1500 138

LK&367 143,74 1600 139

LK&368 108,99 1500 44

LK&375 112,73 1500 45

LK&376 106,70 1500 46

LK&377 143,37 1600 140

LK&378 123,35 1600 141

LK&382 185,58 1600 183

LK&387 175,51 1500 184

LK&406 118,42 1500 47

LK&409 290,84 3100 222

LK&411 116,80 1500 48

LK&412 104,58 1500 49

LK&415 137,81 1500 142

LK&416 104,88 1500 50

LK&417 119,39 1500 51

LK&418 225,36 2100 194

LK&419 104,88 1500 52

LK&420 117,48 1600 53

LK&423 105,12 1500 54

LK&424 115,50 1500 55

LK&427 126,73 1600 143

LK&430 153,44 1600 144

LK&433 122,37 1500 146

LK&438 106,85 1500 56

LK&440 106,00 1500 57

LK&441 125,12 1500 147

LK&444 104,64 1500 58

LK&445 83,50 1500 59

LK&446 84,40 1500 60

LK&447 83,50 1600 61

LK&450 99,64 1500 62

LK&451 101,30 1500 63

LK&453 106,38 1500 64

LK&454 101,34 1500 65

LK&459 108,28 1500 66

LK&460 122,56 1650 148

LK&461 130,14 1650 149

LK&466 141,37 1650 150

LK&470 105,56 1500 67

LK&471 105,91 1500 68

LK&472 110,01 1500 69

LK&475 120,55 1500 151

LK&477 164,67 2500 186

LK&478 150,03 1800 152

LK&479 128,11 1500 153

LK&481 224,88 5000 223

LK&482 108,83 1500 70

LK&483 140,34 1650 154

LK&485 201,85 2150 224

LK&487 102,90 1500 71

LK&488 129,79 1650 155

LK&489 157,01 1650 156

LK&493 159,02 1650 157

LK&495 169,55 1650 187

LK&496 115,91 1500 72

LK&497 124,02 1650 158

LK&498 137,97 1650 159

LK&499 115,54 1500 73

LK&500 98,14 1500 74

LK&503 143,38 1800 160

LK&504 157,24 1650 161

LK&505 83,74 1500 75

LK&506 96,73 1500 76

LK&507 117,08 1500 77

LK&508 110,74 1650 78

LK&509 85,90 1500 79

LK&511 125,13 1650 162

LK&512 137,74 1650 163

LK&513 132,48 1600 164

LK&514 129,85 1500 80

LK&516 104,71 1500 81

LK&517 133,91 1650 165

LK&518 123,63 1500 166

LK&519 197,94 1900 188

LK&520 268,18 3000 225

LK&521 111,00 1600 82

G1 36,00 300 233

G2 35,26 300 233

G3 24,00 300 233

G4 44,64 300 234

G5 54,00 300 234

G6 24,00 300 234

G7 34,01 300 235

G8 46,59 500 235

G9 54,14 500 235

G10 53,54 500 236

G11 36,00 500 236

G12 45,84 500 236

G18 24,00 500 237

G20 84,38 500 237

G21 67,49 500 237
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Szanowni Państwo!

Życzymy w Nowym Roku wiele radości i spełnienia marzeń 
o własnych czterech kątach, wytrwałości i siły w niełatwym dziele budo-wania 
domu. Pragnąc pomóc Państwu w  wyborze projektu domu, proponujemy 
zestaw ponad 200 projektów domów jednorodzinnych, zróżnicowanych pod 
względem stylu i powierzchni zawartych w tym katalogu.

Profesjonalizm i precyzja towarzyszyły nam przez 15 lat istnienia fi rmy, co 
zaowocowalo ponad 500 projektami domów jednorodzinnych, rezydencji oraz 
budynków użyteczności publicznej. Dotychczasową ofertę wzbogacamy co 
kwartał, o nowe propozycje domów, które powstają głównie dzięki Państwa 
sugestiom i życzeniom. 

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej  
www.dom-jednorodzinny.pl, na której znajduje się pełna oferta naszej pracowni 
architektonicznej. Znajdziecie tam Państwo również artykuły, które mogą służyć 
radą i pomocą w realizacji projektu domu. 

Życzymy Państwu szybkiej profesjonalnej realizacji projektu, oraz wielu 
ciepłych chwil w nowym domu.
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Charakterystyka: Dom jednorodzinny, parterowy, z poddaszem 
użytkowym, częściowo podpiwniczony. Gwarantuje wygodę 
użytkowania pięcioosobowej rodzinie. Centralnie usytuowany hall 
umożliwia łatwy dostęp do wszystkich pomieszczeń parteru. Mieści się 
w nim również zabudowana szafa garderobiana oraz klatka schodowa 
łącząca kondygnacje. Parter podzielono na dwie strefy funkcjonalne: 
dzienną oraz nocną. Na ich końcach zlokalizowano taras ogrodowy, na 
który wyjść można zarówno z salonu jak i z sypialni. Poddasze zapewni 
rodzinie spokojny i przyjemny wypoczynek. Usytuowano tu trzy 
obszerne sypialnie z wyjściami na balkon oraz dużą łazienką.
Konstrukcja i technologia: Ściany zewnętrzne wykończone tynkiem 
mineralnym, cokoły obłożone płytkami klinkierowymi, stolarka 
drewniana. System suchej zabudowy poddasza Fermacell.
Wykończenie: Ściany zewnętrzne wykończone tynkiem mineralnym, 
stolarka okienna drewniana. Cokoły budynku obłożone płytkami 
kamiennymi.

Poddasze pow. użytkowa (81,72) 59,75 m2Parter pow. użytkowa 81,57 m2Piwnica pow. użytkowa 47,21 m2

autor: 
mgr inż. arch. LESZEK KALANDYK
©  W S Z E L K I E  P R A W A  Z A S T R Z E Ż O N E

LK 131

powierzchnia użytkowa 141,32 m2

(bez garażu i piwnic)
powierzchnia garażu 25,69 m2

powierzchnia piwnic 47,21 m2

powierzchnia zabudowy 156,98 m2 

kubatura netto 877,73 m3

wysokość budynku 8,50 m
kąt dachu 45°
powierzchnia dachu 177,92 m2

wysokość pomieszczeń                         2,60 / 2,75 m
minimalne wymiary działki               16,50 x 21,12 m
cena projektu 1500,00 zł

Charakterystyka: Dom jednorodzinny, parterowy, z poddaszem 
użytkowym i garażem, częściowo podpiwniczony. Bryłę budynku 
urozmaica ciekawa kolorystyka elewacji, zadaszone wejście oraz 
lukarna. Układ wnętrza rozplanowano na dwóch poziomach 
w tradycyjny sposób. Parter to strefa dzienna: kuchnia, pokój 
z aneksem jadalnym, kominkiem i wyjściem na taras. Z centralnie 
usytuowanego hallu schody prowadzą nas prosto na poddasze. Tam 
umieszczono trzy sypialnie oraz komfortową łazienkę. Wnętrze domu jest 
przestronne i jasne dzięki przeszklonym płaszczyznom okien i drzwi.
Konstrukcja i technologia: Ściany zewnętrzne warstwowe 
z pustaków ceramicznych typu Max gr. 29 cm firmy Leier + styropian 
w kropki firmy Termo Organika gr. 12 cm. Strop żelbetowy, konstrukcja 
dachu drewniana, docieplona wełną mineralną firmy Rockwool 
gr. 17 cm, pokrycie dachu dachówką ceramiczną. System suchej 
zabudowy poddasza Fermacell.
Wykończenie: Ściany zewnętrzne wykończone tynkiem mineralnym 
na siatce z włókna szklanego, stolarka okienna drewniana. Cokoły 
budynku obłożone płytkami klinkierowymi.
Projekt dodatkowo wyposażony w system mechanicznej dystrybucji 
gorącego powietrzaz kominka oraz w instalacje wentylacji mechanicznej 
z rekuperacją.

Parter pow. użytkowa 73,06 m2 Piwnica pow. użytkowa 18,13 m2 Poddasze  pow. użytkowa (71,21) 53,18 m2 

LK 135
autor: 
mgr inż. arch. LESZEK KALANDYK
©  W S Z E L K I E  P R A W A  Z A S T R Z E Ż O N E

powierzchnia użytkowa 126,24 m2

(bez garażu i piwnic)
powierzchnia garażu 24,00 m 2

powierzchnia piwnic 18,13 m 2

powierzchnia zabudowy 161,00 m2 

kubatura netto 410,00 m3

wysokość budynku 8,50 m
kąt dachu 45°
powierzchnia dachu 220,30 m2

wysokość pomieszczeń               2,62 m
minimalne wymiary działki              20,80 x 19,50 m
cena projektu 1650,00 zł
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powierzchnia użytkowa 102,90 m2

(bez garażu i pom. gosp.)
powierzchnia garażu 16,86 m2

powierzchnia pom. gosp. 4,50 m2

powierzchnia zabudowy 107,70 m2

kubatura netto 318,10 m3

wysokość budynku 8,07 m
kąt dachu 40°
powierzchnia dachu 197,02 m2

wysokość pomieszczeń                         2,68 / 2,72 m
minimalne wymiary działki              20,61 x 19,20 m
cena projektu 1500,00 zł

LK 487

Charakterystyka: Dom jednorodzinny, parterowy, z poddaszem 
uźytkowym oraz garaźem. Przeznaczony dla czteroosobowej 
rodziny. Pomimo niewielkich gabarytów budynku, powierzchnia 
mieszkalna została bardzo efektownie wykorzystana, a rozplanowany 
układ pomieszczeń jest wyjątkowo klarowny. Parter stanowi część 
reprezentacyjną domu gdzie pokój dzienny, jadalnia i kuchnia to 
jedna, otwarta przestrzeń z centralnie usytuowanym kominkiem 
i wyjściem na taras ogrodowy. Zaciszne poddasze tworzą trzy 
sypialnie, wygodna łazienka oraz garderoba.
Konstrukcja i technologia: Ściany zewnętrzne zaprojektowano 
z pustaków ceramicznych typu Max gr. 29 cm firmy Leier + styropian 
w kropki firmy Termo Organika gr. 12 cm. Stropy żelbetowe, 
konstrukcja dachu drewniana docieplona wełną mineralną gr. 17 cm 
firmy „Rockwool”. Pokrycie dachu panelami dachówkowymi Decra-
classic firmy Icopal. System suchej zabudowy poddasza Fermacell.
Wykończenie: Ściany zewnętrzne wykończone tynkiem mineralnym 
na siatce z włókna szklanego, cokoły otynkowane, stolarka drewniana 
w kolorze białym.
Projekt dodatkowo wyposażony w system mechanicznej dystrybucji 
gorącego powietrzaz kominka oraz w instalacje wentylacji mechanicznej 
z rekuperacją.

Parter pow. użytkowa 52,81 m2 Poddasze  pow. użytkowa (62,34) 50,12 m2 

autor: 
mgr inż. arch. LESZEK KALANDYK
©  W S Z E L K I E  P R A W A  Z A S T R Z E Ż O N E

powierzchnia użytkowa 115,91 m2

powierzchnia zabudowy 86,43 m2

kubatura netto 367,00 m3

wysokość budynku 8,92 m
kąt dachu 40°
powierzchnia dachu 155,22 m2

wysokość pomieszczeń                         2,65 / 2,85 m
minimalne wymiary działki              20,20 x 16,82 m
cena projektu 1500,00 zł

Poddasze  pow. użytkowa (56,37) 53,50 m2 

LK 496

Charakterystyka: Dom jednorodzinny, parterowy, z poddaszem 
użytkowym, niepodpiwniczony. Niewielki budynek o prostej 
konstrukcji oraz optymalnym wykorzystaniu powierzchni użytkowej 
jest ekonomiczny w budowie i utrzymaniu. Ładnie prezentuje się 
nawet na wąskiej działce. Reprezentacyjny pokój dzienny posiada 
kominek, wyście na taras oraz atrakcyjną klatkę schodową. 
Na przytulnym poddaszu umiejscowiono dwie wygodne sypialnie, 
garderobę oraz łazienkę.
Konstrukcja i technologia: Ściany zewnętrzne zaprojektowano 
z pustaków ceramicznych typu „Max” gr. 29 cm firmy „Leier” + 
styropian w kropki firmy Termo Organika gr. 12 cm. Strop żelbetowy, 
konstrukcja dachu drewniana docieplona wełną mineralną gr. 17 cm 
firmy „Rockwool”. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną w kolorze 
czerwonym. System suchej zabudowy poddasza Fermacell.
Wykończenie: Ściany zewnętrzne wykończone tynkiem 
mineralnym na siatce z włókna szklanego, cokoły obłożone płytkami 
klinkierowymi, stolarka drewniana w kolorze brązowym.
Projekt dodatkowo wyposażony w system mechanicznej dystrybucji 
gorącego powietrzaz kominka oraz w instalacje wentylacji mechanicznej 
z rekuperacją.

Parter pow. użytkowa 62,41 m2 
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Skład kwartalników GEOINŻYNIERIA drogi, mosty, tunele oraz Inżynieria Bezwykopowa

inżynieria bezwykopowa

40 GEOINŻYNIERIA drogi mosty tunele 04/2005 (07)

mostymosty mostymosty

41 GEOINŻYNIERIA drogi mosty tunele 04/2005 (07)

Zmniejszenie trwałości istniejących konstrukcji z beto-
nów zwykłych w warunkach coraz bardziej skażone-
go środowiska naturalnego wpłynęło na zintensyfi-

kowanie prac badawczych w dziedzinie technologii betonu 
i poszukiwanie nowej generacji betonów o znacznie wyższej 
jakości. Trwałość, uznawana za jedną z najważniejszych zalet 
i właściwości betonów, stała się dominującą cechą betonów 
nowej generacji również w aspekcie tak popularnych obec-
nie pojęć, jak: zrównoważony rozwój, ekologia czy recykling. 
Doprowadziło to do coraz powszechniejszego stosowania 
na świecie różnego rodzaju betonów niekonwencjonalnych, 
w tym głównie betonów o wysokiej wytrzymałości, charak-
teryzujących się niskim współczynnikiem wodno-cemento-
wym, w Polsce ogólnie nazywanych betonami wysokowar-
tościowymi [1-4]. 

Do nowoczesnych i niekonwencjonalnych, przynajmniej 
w warunkach polskich, można zaliczyć także betony przed-
stawione w niniejszym referacie: beton lekki, beton samo-
zagęszczalny i beton antykorozyjny. Każdy z nich został 
zastosowany w realizacji obiektów mostowych ze wzglę-
du na swoje szczególne cechy, pozwalające na osiągnięcie 
twórcom obiektów ściśle określonych korzyści. W przypad-
ku betonu lekkiego główną korzyść osiąga się już na eta-
pie projektowania. Obniżając o ponad 25% ciężar własny 
betonu, można uzyskać zmniejszenie wymiarów konstruk-
cyjnych, obciążeń na fundamenty, a w przypadku obiektów 
modernizowanych podnieść ich klasę nośności. Zalety beto-
nu samozagęszczalnego szczególnie widoczne są na etapie 
wykonawstwa obiektu. Skrócenie czasu układania betonu, 
zapewnienie właściwego zagęszczenia (a przez to trwałości) 

oraz znaczne zmniejszenie uciążliwości procesu betonowa-
nia dla środowiska (obniżenie hałasu, drgań, kurzu itp.) – to 
tylko niektóre z tych zalet. Beton antykorozyjny to materiał, 
którego korzystne parametry ujawniają się głównie na etapie 
eksploatacji mostu. Dzięki zastosowanym składnikom be-
ton ten w sposób niezwykle skuteczny chroni umieszczone 
w nim zbrojenie, zwiększając znacznie trwałość mostów be-
tonowych, zwłaszcza położonych w agresywnym środowi-
sku. W niniejszym referacie zostały przedstawione realiza-
cje mostowe, w których dzięki inicjatywie autora udało się 
wdrożyć (w niektórych po raz pierwszy w kraju) ww. betony 
niekonwencjonalne, uzyskując w każdym przypadku zakła-
dane korzyści.

Beton lekki 
Betony lekkie (LWAC – Light Weight Aggregate Concre-

te) to betony o gęstości objętościowej w stanie suchym nie 
większej niż 2000 kg/m3. W konstrukcjach budowlanych są 
stosowane w celu istotnego zmniejszenia ciężaru własne-
go elementu i/lub zmniejszenia jego wymiarów. Kruszywa 
lekkie pozwalają na uzyskanie betonów o wytrzymałości 
przekraczającej 60 MPa, przy jednoczesnej redukcji ciężaru 
własnego konstrukcji o 25-30% w stosunku do betonu zwy-
kłego. Oznacza to możliwość znacznego obniżenia kosz-
tów szalunków i rusztowań oraz fundamentów i zbrojenia, 
a także zredukowania rozmiarów elementów konstrukcyj-
nych, co zmniejsza całkowitą objętość betonu i zwiększa 
swobodę projektowania. Stosowanie lekkich kruszyw sztucz-
nych do betonów wynika nie tylko z potrzeby uzyskiwa-
nia lżejszych konstrukcji, lecz także ograniczonego zapasu 

Przykłady zastosowań 
betonów niekonwencjonalnych 
w polskim mostownictwie

kruszyw skalnych i gospodarczej potrzeby utylizacji odpa-
dów przemysłowych. Jest to szczególnie ważne w aspekcie 
prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju, zalecanej 
przez Unię Europejską. 

Charakterystyczną cechą wspólną wszystkich kruszyw lek-
kich jest ich porowata struktura i z reguły wytrzymałość mniej-
sza od wytrzymałości stwardniałego zaczynu cementowego. 
W następstwie tego betony wykonane z tych kruszyw róż-
nią się od betonów zwykłych oprócz gęstości objętościowej 
również innymi właściwościami oraz technologią wykonania. 
Do betonów lekkich stosuje się kruszywa lekkie pochodzenia 
mineralnego. Kruszywa mineralne w zależności od materiału, 
z którego są wykonane, dzielą się na [5]:
• kruszywa skalne – uzyskiwane ze skał naturalnych, pokru-

szonych naturalnie lub łamanych mechanicznie,
• kruszywa sztuczne – wytworzone z surowców mineralnych 

i odpadów przemysłowych w wyniku obróbki termicznej 
lub uzyskane z surowców pochodzenia organicznego.

Do najczęściej stosowanych łamanych kruszyw lekkich po-
chodzenia naturalnego należą: węglanoporyt, otrzymywany 
przez rozdrobnienie porowatych skał węglanowych orga-
nogenicznych (w Polsce m.in. złoża Karsy koło Pińczowa), 
oraz pumeksoporyt, otrzymywany przez rozdrobnienie skał 
pumeksowych, tj. zastygłej lawy wulkanicznej.

Różne metody produkcji sztucznego kruszywa lekkiego po-
legają głównie na spęcznianiu lub spiekaniu surowca, z któ-
rego jest ono produkowane. Lekkie kruszywa sztuczne dzielą 
się na trzy podstawowe grupy [5]: 
• kruszywa z surowców mineralnych, poddawanych obrób-

ce termicznej,
• kruszywa z odpadów przemysłowych, poddawanych ob-

róbce termicznej,
• kruszywa z odpadów przemysłowych, niepoddawane do-

datkowej obróbce termicznej.
Do pierwszej grupy kruszyw sztucznych należy m.in. zna-

ny z zastosowań w mostownictwie keramzyt (gliniec), który 

otrzymuje się przez spęcznienie łatwo topliwych iłów w pro-
cesie wypalania w piecach obrotowych, oraz glinoporyt, po-
wstający przez spiekanie surowców ilastych i przekruszenie 
spieku. W drugiej grupie największe zastosowanie do pro-
dukcji betonów ma popiołoporyt, czyli kruszywo powstałe 
przez spiekanie popiołów lotnych z elektrociepłowni, prze-
kruszenie spieku, a następnie granulowanie i utwardzanie 
popiołów. Do tej grupy należą także stosowane do betonów 
łupkoporyt, produkowany przez spiekanie łupków przywę-
glowych i przekruszenie spieku, oraz pumeks hutniczy, wy-
twarzany przez działanie określonej ilości wody na płynny 
żużel, powstający przy wytopie surówki w wielkich piecach 
i przekruszenie spienionego materiału. Trzecią grupę stano-
wią głównie żużle hutnicze i popioły lotne, niepoddawane 
żadnej obróbce.

W Polsce w ostatnich latach do lekkich betonów kon-
strukcyjnych stosuje się głównie kruszywo popiołoporytowe 
typu lytag, które powstało w 1960 roku w Wielkiej Brytanii. 
W Polsce rozpoczęto produkcję tego kruszywa w 1994 roku 
pod handlową nazwą pollytag. Kruszywo produkowane jest 
z popiołu lotnego o uziarnieniu do 0,5 mm, otrzymywane-
go z Elektrociepłowni Wybrzeże w Gdańsku wg technologii 
holenderskiej firmy Vasim. W zależności od jakości popiołu 
proces technologiczny wymaga dodania małych ilości miału 
węglowego i bentonitu. Popiół ze zbiorników oraz bentonit 
i ewentualnie miał węglowy są podawane do mieszarek, 
gdzie zostają wymieszane z wodą i następnie przekazane do 
granulatorów. Zgranulowana mieszanina jest przekazywana 
na ruchomy ruszt spiekalniczy. Piec zapłonowy umieszczony 
na początku rusztu powoduje zapalenie się warstwy granula-
tu. Temperatura spiekania jest regulowana w granicach 1000-
-1300oC. W końcowej części rusztu następuje schłodzenie 
granulatu powietrzem. Granulat, po rozkruszeniu na łamaczu 
spieków, jest przekazywany na sita sortowników, a stąd do 
zbiorników kruszywa z podziałem na frakcje. Podstawowe 
właściwości kruszywa pollytag podano w [6-7].

Lp.
Rok 
realizacji

Lokalizacja obiektu
(typ inwestycji)

Element 
z betonu lekkiego

Klasa 
betonu

Objętość 
betonu [m3]

1 1998 Wiadukt Śląski w Rzeszowie
(wzmocnienie i modernizacja)

Kapy chodnikowe LB-30 251,3

2 1998 Most przez Stary Breń 
w Sadkowej Górze
(wzmocnienie i modernizacja)

Płyta wzmacniająca pomost LB-30 19,5

3 2000 Wiadukt nad torami w Lutoryżu
(wzmocnienie i modernizacja)

Kapy chodnikowe LB-30 24,93

4 2001 Most Narutowicza w Rzeszowie 
(wzmocnienie i modernizacja)

Prefabrykowane płyty pomostu LB-40 72,83

5 2002 Wiadukt nad torami w Krośnie
(wzmocnienie i modernizacja)

Kapy chodnikowe LB-30 36,43

6 2003 Most Zamkowy w Rzeszowie
(budowa)

Kapy chodnikowe LB-40 410

7 2003 Most Piłsudskiego w Rzeszowie
(wzmocnienie i modernizacja)

Kapy chodnikowe LB-40 73,8

8 2004 Wiadukt Tarnobrzeski w Rzeszowie
(wzmocnienie i modernizacja)

Kapy chodnikowe LB-30 67,21

9 2005 Most Karpacki w Rzeszowie
(wzmocnienie i modernizacja)

Kapy chodnikowe LB-30 147,5

Tab. 1. Zestawienie obiektów mostowych Podkarpacia, w których wykorzystano beton lekki
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Na wstępie chciałbym przedstawić kilka liczb dla po-
kazania ogromu prac podczas największej zrealizo-
wanej dotychczas w Polsce obudowy tunelu, wyko-

nanej za pomocą wbijania rur stalowych:
– długość wbitych rur stalowych – 1530 m
– długość wykonanych spawów na zamkach prowadzą-

cych – ok 6500 m
– średnice wbijanych rur stalowych – 610 mm, 508 mm
– czas potrzebny na wbicie wszystkich rur – 45 dni (razem

z czasem potrzebnym na usuwanie gruntu)
Liczby robią wrażenie, należy jednak zwrócić uwagę na 

fakt, że metoda jest naprawdę bardzo prosta. Podczas cią-
głego ruchu pociągów rury stalowe wbijane są w nasyp, po 
czym usunięty zostaje grunt, a po ustawieniu ram wzmac-
niająco-rozporowych można przystępować do wykończenia 
gotowego tunelu.

Trasa nowego dwupasmowego tunelu przebiega pod linią 
kolejową Kutno – Piła we Włocławku. Do projektu wybrana 
została firma KOIMEX ze Świebodzina. Jej właściciel Henryk 
Kowalczyk pracuje w tej branży już od 1994 roku. Do wbijania 
rur stalowych stosuje urządzenia firmy TERRA AG ze Szwaj-
carii. Projekt został wykonany urządzeniem TERRA HAMMER 
TR 360. Urządzenie wymaga 12 m3/min sprężonego powietrza 
przy ciśnieniu 6-7 barów. Maszyna ta jest w stanie wbijać rury 
o średnicy nawet do 1000 mm.

Prace rozpoczęto jesienią 2004 roku. W pierwszej kolej-
ności należało przygotować rury stalowe. Trzeba było wy-
konać około 5 km spawów w celu zrobienia odpowiednich 
zamków. Zamki potrzebne były do wbijania rury w odpo-
wiednie miejsce, jedna obok drugiej. Konstrukcja zam-
ków wymagała od firmy wielu testów, jednak już po kilku 

próbach wybrano wzór, który jest już „patentem” firmy ze 
Świebodzina. Kolejnym etapem było przygotowanie placu 
budowy. Należy przyznać, że opracowanie planu działania 
wymagało sporo pracy. Miejsca nie było zbyt dużo. Jednak 
metoda wbijania rur stalowych sama przyniosła rozwiąza-
nie. Kolejne odcinki rur stalowych były spawane doczołowo 
w trakcie wbijania. Nie obyło się bez trudności, okazało się, 
że w kilku miejscach należa ło zmieniać sposób wykonywania 
prac. Jednym z nich była kolejność wbijania rur stalowych. 
Plan przewidywał wykonanie ścianek szczelnych dla każdej 
ściany tunelu. Oznaczało to wykonanie 6 ścian z profili Lar-
sena wraz z rozporami i wbicie wszystkich rur przed etapem 
wybierania gruntu. W trakcie budowy okazało się jednak, 
że lepszym sposobem było wykonanie tylko 2 ścian i ciągłe 

Budowa tunelu drogowego metodą 
wbijania rur stalowych

Sebastian Grygorcewicz - TERRA AG Polska

Fot. 1. Pas górny został wykonany, można przystąpić do wbijania
rur tworzących ściany tunelu

wybieranie gruntu w trakcie obniżania się do podstawy tu-
nelu. Zaoszczędziło to wiele czasu i pozwoliło na lepsze zor-
ganizowanie placu budowy, dzięki łatwiejszemu dostępowi 
do każdego miejsca.

Właściwe prace we Włocławku rozpoczęto 6 kwietnia 2005. 
Po zabezpieczeniu nasypu kolejowego kilkoma rurami o śred-
nicy 700 mm wbitymi pionowo przystąpiono do ustawiania 
rur stalowych wraz z urządzeniem TERRA HAMMER TR 360. 
Przygotowanie specjalnie do tego łoże pozwoliło na bardzo 
precyzyjne ustawienie i wbijanie rur, nawet ze spadkiem, któ-
ry dla tej konstrukcji musiał wynosić 1%. Wbicie jednej rury 
o średnicy 610 mm zajęło około 2-3 godzin. Więcej czasu 
wymagało precyzyjne ustawienie rur wraz z urządzeniem 
oraz wybieranie gruntu. Na placu budowy wrzało, ponie-
waż terminy zakończenia poszczególnych prac szybko się 
zbliżały.

Etap wbijania rur zakończono 25 maja 2005 roku. Wszyst-
kie rury znajdowały się na swoim miejscu. Na tym etapie 
stalowe rury zostały oczyszczone, wypełnione betonem 
i zamurowane. Pozwoliło to na zwiększenie wytrzymałości 
konstrukcji. Następnie przystąpiono do montowania ram 
stalowych. Do tego celu zastosowano HEBy 450 zespa-
wane zaraz po ustawieniu wewnątrz tunelu. Operowanie
w środku niewykończonej konstrucji wymagało od opera-
tora ładowarki teleskopowej dużych kwalifikacji i sprytu. 
Konstrukcja, ze względu na wymagane spadki oraz nie-
wielkie odchyłki od planowanego położenia, wymagała od 
pracowników przygotowania indywidualnie każdego dwu-
teownika. Po usztywnieniu konstrukcji rury stalowe oczysz-
czono, wypełniono betonem i zamurowano. Po około 70 
dniach tunel był gotowy do wykończenia.

Prace zakończono 18 czerwca 2005r. W trakcie wyko-
nywania robót, plac budowy odwiedzany był przez wielu 
specjalistów oraz przez władze miasta Włocławka, które 
były najbardziej zainteresowane szybkim ich zakończeniem.  
Przedstawiona metoda jest jednym z najtańszych sposobów 
na wykonanie tunelu i nie wymaga zatrzymywania ruchu. 
Metoda ta, często stosowana w Azji Wschodniej, przyby-
ła do nas i powinna stać się dość popularna. Dla preze-
sa Henryka Kowalczyka ważne jest także to, że urządzenie 
TERRA HAMMER TR 360 sprawdziło się w działaniu. 
Do kolejnego kontraktu zostanie użyte nowe urządzenie 
TERRA HAMMER TR 565, którym można wbijać rury o śred-
nicy do 2 500 mm.

Wszystkich zainteresowanych szczegółami wykonania po-
szczególnych etapów robót prosimy o kontakt z przedstawicie-
lem firmy TERRA AG Polska.                                         �

Fot. 3. Kolejna rura została wbita, nastąpi demontaż urządzenia 
TERRA HAMMER TR 360

Fot. 4. Wszystkie rury stalowe są już na swoim miejscu, rozpoczy-
na się etap wybierania gruntu

Fot. 2. Wbijanie rur, które utworzą ścianę wykopu

miejsce: Włocławek

data: 6 IV – 18 VI 2005

zadanie: budowa tunelu drogowego pod trasą 
kolejową Kutno - Piła

długość: dwa tunele o długości 21 m każdy

materiał: rury stalowe  508 i 610 mm

inwestor: Urząd Miasta Włocławka

wykonawca: KOIMEX, Świebodzin (roboty przecisko-
we z montażem ram rozporowych)

urządzenie: TERRA HAMMER TR 360 Fot. 5. Łączenie ram konstrukcji wewnątrz tunelu
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Władze Miasta Katowice jako jedne z pierw-
szych w Polsce, już w roku 1999 podjęły, 
starania o pozyskanie środków finansowych 

z  funduszu  unijnego ISPA (Fundusz Spójności) na re-
alizację projektów  związanych z oczyszczaniem ście-
ków. Po uzyskaniu akceptacji ze strony Komisji Euro-
pejskiej przystąpiono do realizacji zadania. Inwestycja 
sfinansowana w 60% ze środków funduszu ISPA,
a w 40% przez Urząd Miasta, została rozpoczęta 
w 2002 roku. Zakładała wykonanie dwóch równolegle 
prowadzonych zadań, polegających na modernizacji 
sieci kanalizacyjnych na długości ok. 7 km oraz cał-
kowitą przebudowę oczyszczalni ścieków CENTRUM-
-GIGABLOK. Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską ma za zadanie  przyczynić się do zmniej-
szenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy 
obywatelami Unii.

Aby zapobiec przesiąkaniu ścieków przez grunt do 
rzeki Rawy oraz w celu powstrzymania odpływu nie 
oczyszczonych ścieków do rzeki przez istniejące prze-
lewy, budowana jest nowa szczelna kanalizacja. Od-
prowadzenie ścieków sanitarnych i wód deszczowych 
ze zlewni rzeki Rawy uwolni mieszkańców Katowic od 
nieprzyjemnych zapachów i zagrożenia epidemiolo-
gicznego.

Chcąc, ze względu na bliskość szlaków komunikacyj-
nych oraz na sąsiadującą infrastrukturę mieszkaniową, 
znacznie ograniczyć roboty ziemne, podjęto decyzję 
o budowie odcinka kanalizacji przylegającego do jednej 
z ulic ścisłego centrum miasta, bezwykopową metodą 

Magdalena Czajkowska
PFEIFFER Sp. z o.o.

Mikrotunel w Katowicach
Modernizacja sieci kanalizacyjnej w centrum miasta

instalacji rur – technologią mikrotunelowania. W ten 
sposób mieszkańcy Katowic zostali uchronieni przed 
paraliżem i wyłączeniem z ruchu jednej z głównych 
tras komunikacji tramwajowej. Mogli swobodnie prze-
mieszczać się w ścisłym centrum miasta, równocze-
śnie na bieżąco obserwując postęp prac prowadzo-
nych w jednej z najnowszych  technologii w dziedzinie 
instalacji sanitarnych. Pozostałe odcinki (ok. 6 km) 
zostały wykonane w większości  w wykopie otwartym, 
częściowo metodą tunelowania, zaś niewielki odcinek 
metodą reliningu (wykonanie przewodów kanalizacyj-
nych).

Wykonując prace mikrotunelowe przy budowie 
wspomnianego odcinka sieci kanalizacyjnej, firma 
Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH & Co. KG 
tworząca konsorcjum wraz z Hydrobudową 6 S.A. 
oraz Bilfinger Berger AG po raz kolejny miała szansę 
sprawdzić się jako doświadczony i niezawodny part-
ner w  branży bezwykopowej. Prace wykonywane były 
w  ramach kontraktu pod nazwą „Roboty budowlane 
i inżynieryjne zaprojektowane przez zamawiającego 
- sieć kanalizacyjna; ulice nad Rawą, Warszawska, 
Sokolska”

Jako argument przemawiający za zastosowaniem 
metody mikrotunelowania przy tym kontrakcie oraz 
stanowiący podstawową zaletę tej technologii nale-
ży wymienić przede wszystkim krótki czas realizacji, 
pozwalający na instalację nawet do 30 mb rur prze-
ciskowych dziennie (dla porównania instalacja odcinka 
tej samej długości w technologii wykopu otwartego 
w analogicznych warunkach zajęłaby ok. 5 dni). Moż-
liwość prowadzenia prac niezależnie od warunków 
pogodowych, redukcja zakłóceń dla środowiska oraz 
redukcja utrudnień w ruchu drogowym poprzez ogra-
niczanie prac ziemnych, również przemawiają na ko-
rzyść tej metody. Z uwagi na wysoki stopień natężenia 
ruchu, zarówno samochodowego jak i tramwajowego, 
ograniczenie zakresu prac ziemnych w przypadku tak 
licznej aglomeracji jak Katowice było bez wątpienia 
istotnym czynnikiem strategicznym dla miasta oraz 
jego komunikacji.

Zgodnie z początkowymi założeniami, kanaliza-
cja miała zostać ułożona na odcinku 1315 mb. Pra-
ce mikrotunelowe zostały rozpoczęte na początku 
marca 2005 budową odcinka o długości 145,78 mb 
i średnicy nominalnej 2000 mm. Mimo dość uciążli-
wych i niesprzyjających warunków atmosferycznych, 
bez większych przeszkód udało się pokonać pierwszy 

Fot. 1. Komora startowa – ul. Warszawska

Fot. 2. Centrum miasta – ul. Warszawska

Fot. 4. Rozpoczęcie prac mikrotunelowych

Fot. 5. Wyjście głowicy 

Fot. 6. Rama przeciskowa dla DN 2000

Fot. 7. Instalacja głowicy mikrotunelingowej

Fot. 3. Skrzyżowanie ul.Warszawskiej i Staromiejskiej- montaż głowicy
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O wyborze rur polietylenowych do 

budowy tych rurociągów 

zdecydowały bardzo dobre własności 

eksploatacyjne:

■ trwałość,

■ bezawaryjność,

■ odporność na korozję i ścieranie,

■ wysoka odporność chemiczna,

■ bardzo dobre parametry hydrauliczne,

■ łatwość łączenia odcinków 

■ bardzo długie sekcje, 

■ niezawodność połączeń.

PE o średnicach 1000mm i 1400mm, 
łączących pompownię z oczyszczalnią. Dru-
gie zadanie – rurociąg o długości 3 712 m, 
przebiega pod ulicą Czerniakowską. Całą tę 
część wykonano metodą mikrotunelingu. In-
westor – miasto Warszawa – zdecydowało 
się na wybór tej technologii, aby ograniczyć 
utrudnienia dla mieszkańców stolicy do abso-
lutnego minimum. Kolektor został wybudow-
any pod ul. Czerniakowską, która jest jedną z 
ważniejszych arterii komunikacyjnych miasta. 
Dzięki przyjętej metodzie prac nie trzeba było 

wyłączać całości ulicy Czerniakowskiej z ruchu 
samochodowego. Jedynymi uciążliwościami, 
wynikającymi z konieczności wykonania 
kilku komór technologicznych, było zajęcie 
jednego z trzech pasów ul. Czerniakowskiej 
na krótkich odcinkach. Tunel o średnicy 2 m 
drążono pod jezdnią (na głębokości od 7 m 
do 11 m) z użyciem najnowocześniejszych 
urządzeń wiertniczych. Wykonawcy natra li 
na różne przeszkody np. zasypane gruzem 
leje po bombach, zmienne warunki geologic-
zne, a głowice pracowały między istniejącymi 

rurami wodociągowymi, fundamentami 
słupów, czy  larami Mostu Łazienkowskiego. 
Terminy realizacji obu części projektu były 
bardzo krótkie, dlatego w tunelach pracow-
ano na zmiany, równocześnie czterema 
głowicami. Projekt, który Hydrobudowa – 
9 zrealizowała w tak krótkim czasie był 
bardzo skomplikowany i stanowił ogromne 
wyzwanie inżynieryjne i organizacyjne. W 
uznaniu za uporanie się z wszystkimi prob-
lemami  rma dostała prestiżową nagrodę 
Tytan –2005 w kategorii „Projekt Roku – 
Nowa instalacja” przyznawaną przez Polskie 
Stowarzyszenie Technologii Bezywkopowych 
i Polską Fundację Technik Bezwykopowych. 
Laureatem tej samej nagrody w 2004 r. w 
kategorii „Firma Roku” została KWH Pipe 
Poland, dostawca rur. Warto dodać, że kon-
trakt obejmował też prace związane z wyko-
naniem wylotu kolektora do Wisły wraz z 
umocnieniem dna wykonywanym w nurcie 
rzeki na wysokości skrzyżowania ul. Czernia-
kowskiej i ul. Solec. 
W ten sposób dwoma rurociągami PE o 
średnicy 1000mm doprowadzono ścieki 
z pompowni do oczyszczalni oraz oraz 
rurociągiem o średnicy 1400mm odprowad-
zono oczyszczone ścieki aż do miejsca zrzutu 
do Wisły w pobliżu Pomnika Saperów.

Najważniejsza – jakość
Strategiczne znaczenie dla trwałości i 
bezawaryjności oddanego do użytku systemu 
kolektorów ma jakość rur przesyłowych, 

sposób ich montażu oraz rodzaj i technolo-
gia wykonywania połączeń. W przypadku tej 
inwestycji rury polietylenowe umieszczono 
w ułożonych metodą mikrotunelingu rurach 
żelbetowych. Wolną przestrzeń pomiędzy 
żelbetową rurą osłonową a głównym prze-
wodem z polietylenu wypełniono specjalną 
mieszanką betonową. Firma KWH Pipe 
dostarczyła rury do budowy kolektora i 
kanałów przesyłowych o łącznej długości 
19.641m. Rury wykonane z polietylenu mają 
bardzo dobre właściwości użytkowe. Są be-
zawaryjne, odporne na korozję i ścieranie. 
Rury PE łączone są poprzez dogrzewanie 
kolejnych odcinków. To ogromna zaleta. Taka 
technika łączenia zapewnia bowiem nie tylko 
absolutną szczelność, ale także wyjątkową 
trwałość całego rurociągu, z miejscami 
połączeń włącznie.
Warto dodać, że zastosowanie elastycznych 
rur polietylenowych pozwoliło także na 

zrezygnowanie z wielu kosztownych łuków 
i kształtek, dzięki możliwości wyginania 
rurociągu w wykopie [rys. 1]

Podsumowanie
Ogółem „Budowa Kolektorów dla Oczyszc-
zalni Ścieków Południe w Warszawie” 
kosztowała ok. 23 mln Euro. Prace trwały od 

Rury PE o średnicy 1400mm w fabryce w Kleszczowie.

SRODOW ISKO

maja 2004 r. do września 2005 r. Realiza-
cja projektu była  nansowana w 62 proc. ze 
środków Unii Europejskiej – środków ISPA 
i Funduszu Spójności – oraz ze środków 
miasta, Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej i częściowo 
kredytowana z EBI.

Agnieszka Korniłow

Montaż rur pe o średnicy 1400mm w komorze pod ulicą czerniakowską.

Łączenie rur WehoPipe zgrzewarką KWH Pipe.

Czy wiesz…
Maksymalna wydajność oczyszczalni 
Południe wynosi 112 tys. m sześc. 
ścieków na dobę. Obecnie tra a tam 
około 70 tys. m sześc. Oczyszczalnia 
obsługuje ponad 400 tys. mieszkańców. 
Statystyczny mieszkaniec Warszawy 
„produkuje” około 120 l ścieków na 
dobę.

KWH Pipe Poland

KWH Pipe Poland jest częścią koncernu KWH Pipe z 
Finlandii, jednego z czołowych producentów rur z 
tworzyw sztucznych na świecie. Firma produkuje rury 

polietylenowe od 1955 roku. Dwadzieścia jeden lat później 
jako pierwsza na świecie KWH Pipe uruchomiła produkcję 
rur ciśnieniowych, o rekordowej średnicy 1600mm. 
KWH Pipe dostarcza nie tylko systemy rurowe, ale przede 
wszystkim gotowe rozwiązania i technologie. Firma znana jest 
na świecie z realizacji technicznie zaawansowanych projektów 
typu: magistrale wodociągowe, kolektory grawitacyjne, przewierty 
horyzontalne, renowacje zniszczonych rurociągów oraz rurociągi 
podwodne. 
W Polsce  rma działa od 1993 roku. Zatrudnia ponad 100 osób. 
Fabryka znajduje się w Kleszczowie koło Bełchatowa. Polski zakład 
jest jednym z najnowocześniejszych w koncernie. 

 KWH Pipe została laureatem nagrody Tytan 2004
w kategorii „Firma Roku”.



pr
in

t &
 p

re
pr

es
s 

• p
or

tfo
lio

42

Skład kwartalnika Firma Sprzątająca
Redesign czasopisma

wydawnictwo FS

Technologie
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Mechanizm powstawania nała-
dowania elektrostatycznegoPodstawowe komponenty wszystkich 

substancji i materiałów to cząsteczki, które 
składają się z dodatnio naładowanych jąder 
atomowych i ujemnie naładowanych elek-
tronów. Tendencja przyciągania elektronów 
przez jądra, zwana elektroujemnością, jest 
bardzo zróżnicowaną cechą danego mate-
riału. Kiedy dwa przedmioty z różnych 
materiałów stykają się, ten o większej elek-
troujemności ściąga do siebie elektrony 
od partnera o mniejszej elektroujemności. 
Skutkiem tego oba przedmioty nabierają 
ładunku elektrycznego: pierwszy – ujem-
nego (ponieważ dostaje nadwyżkę elektro-
nów), a drugi – dodatniego (ponieważ brak 
elektronów powoduje przewagę ładunków 
jąder). Jeśli przedmioty zostają rozłączone, 

każdy z nich zabiera swoje ładunki ze sobą 
i powstaje w ten sposób elektryzacja, czyli 
naładowanie elektrostatyczne przejawiające 
się w napięciu elektrycznym określonym 
jednostką fizyczną wolt (symbol V). Często spotykany przykład takich 

partnerów różnej elektroujemności to 
podeszwa stojącej na posadzce osoby 
i sama posadzka. Chodzenie człowieka po 
nawierzchni jest jednoznaczne z powtarza-
jącym się stykaniem i rozłączaniem i z tego 
powodu może prowadzić do znacznego 
skumulowania naładowania elektrostatycz-
nego – aż do ponad 30 000 V! Dotknięcie 
elektrycznie przewodzącego obiektu (np. 
klamki z metalu) powoduje nagły odpływ 
tych ładunków, czyli rozładowanie elektro-
statyczne. W zależności od nagromadzo-
nego napięcia występują różne zjawiska:  » powyżej 2000 V czujemy porażenie,  » powyżej 3000 V słyszymy trzask, » powyżej 10 000 V widzimy iskry.Tymczasem już rozładowanie o wiele 

niższych napięć może zakłócać działa-
nie przyrządów elektronicznych, a części

elektroniczne podczas ich montowania 
zostają zniszczone nawet przy mniej niż 
10 V! 

Coraz częściej spotykamy się na obiektach z podłogami przewodzącymi i antystatycznymi. Warto poznać ich właściwości.

Fot. shutterstock

Podłogi przewodzące i antystatyczne
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Redukcja naładowania elek-
trostatycznego i zapobieganie jego 
powstawaniu

Naładowane ciało może pozbywać się 
swojego nadmiaru ładunków na dwa spo-
soby: za pomocą wilgotności powietrza 
albo poprzez bezpośredni kontakt z innym 
elektrycznie przewodzącym ciałem.To pierwsze sprawia, że nawet izo-

lujące przedmioty z biegiem czasu auto-
matycznie tracą kiedyś przyjęte ładunki, 
i jest to powodem dużego wpływu wil-
gotności powietrza nie tylko na rezul-
taty pomiarów przewodności, lecz także 
na występowanie elektrostatycznych 
fenomenów w ogóle. Ten efekt wykorzy-
stuje się przy antystatycznym wyposaże-
niu materiałów i powierzchni poprzez 
nakładanie na nie higroskopijnej sub-
stancji, która zwiększa względną wilgot-
ność powietrza tuż nad rozładowywanym 
obiektem. W ten sposób daje się unikać 
pewnych zjawisk spowodowanych ekstre-
malnym naładowaniem (takich jak powy-
żej wymienione nieprzyjemne porażenia 
elektryczne) oraz zapewnić funkcjonowa-
nie przyrządów elektronicznych o mniej-
szej wrażliwości (np. odpowiednio ekra-
nowanych komputerów).Jednak w przypadku bardzo niskiej 

wilgotności powietrza nawet dobre wypo-
sażenie antystatyczne traci swoją sku-
teczność. Poza tym nie jest ono w sta-
nie zapewnić bezpośredniego i natych-
miastowego odpływu ładunków, niezbęd-
nego w strefach o wysokich wymaganiach, 
np. zagrożonych pożarem lub wybuchem 
albo przeznaczonych do produkcji czę-
ści elektronicznych. W tych przypadkach 
wymagany jest wspomniany wyżej bezpo-
średni kontakt z przewodzącym ciałem. 

Jednocześnie odprowadzanie ładunków 
nie powinno doprowadzać do powstania 
napięcia elektrycznego w innym punkcie 
systemu. Osiąga się to poprzez uziemienie, 
tj. przewodzące połączenie rozładowywa-
nego obiektu z podłożem, w którym nad-
miar ładunków równomiernie rozprasza  
wodność posadzki jest przy tym ważnym, 
choć nie jedynym elementem niezbędnym 
do funkcjonowania systemu. 

Opór elektrycznyPonieważ pomiar samej przewodno-
ści jest nieco skomplikowany, mierzy się 
w praktyce jej odwrotność – opór elek-

tryczny (rezystancję), którego jednostką 
jest om (Ω), oznaczany symbolem „R”. 
Pomiaru dokonuje się przez przymoco-
wanie dwóch połączonych z przyrządem 
pomiarowym (omomierzem) elektrod na 
badanym przedmiocie czy powierzchni, 
stosowanie określonego napięcia i mie-
rzenie płynącego w układzie prądu, który 
jest tym większy, im niższy jest opór
(tzn. im większa przewodność) systemu.W przypadku posadzek rozróżnia się 

w zależności od pozycji punktów pomia-
rowych następujące rodzaje oporów elek-
trycznych:
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Redesinn czasopisma, projekt nowego logo firmy
obsługa fotograficzna

cleaneria sp. z o.o. / firma sprzątająca

MAGAZYN BRANŻY UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

FIRMA SPRZĄTAJĄCAFIRMA SPRZĄTAJĄCA
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Materiay POS
przygotowanie do druku / wykrojniki
wobler • trybunka • lada wystawiennicza • shelflinner • zawieszka na butelkę • cenówka • plakaty • naklejka na lodówkę • owijka paletowa

kp/gingers
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reklamy prasowe przygotowanie do druku • przeformatowania

kp/gingers
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skład materiałów do druku premium 
– zaproszenia • folder • wizytówki, opakowanie na wizytówki, roll-up

nordea / private banking

przygotowanie klisz pod druk  
z tłoczeniem 2 dodatkowymi lakierami 
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skład i przygotowanie do druku katalogu z nagrodami

maspex / sprzedajemy razem

przygotowanie klisz pod druk  
z tłoczeniem i lakierem UV 
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wojedództwo śląskie/kampania industriada

przygotowanie różnych materiałów reklamowych
materiały pos • ulotki • stendy • banery • grafika na autobusach i inne
przygotowanie reklam prasowych/przeformatowania
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przygotowanie reklam prasowych/przeformatowanie 

cukier polska
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50Pośród pytań, testów, prób,

których jest na co dzień wiele,

EKOsprawdzian krótki zrób.

Nie dla ocen, lecz – dla siebie.

Nie wymaga on wszechwiedzy,

stosu książek i słowników,

tylko działań Twych codziennych,

obserwacji swych nawyków.

Gotów? Spróbuj! To pytania:

Czy stos kartek  z Twego biurka,
zamiast być segregowany,
zniknął w ogniu, kłębach dymu,
a mógł być wykorzystany?

Wiesz, że będąc na wycieczce,
wśród zieleni bawiąc błogo,
wszystko, co przyniosłeś w teczce,
z lasu zabrać masz ze sobą?

Gdy wyrzucasz do śmietnika 
plik papierów, plastik, szkło,
dbasz, by w różnych pojemnikach
posortować śmieci stos?

Czy  z rodziną na zakupach,
wybierając rzeczy szereg – 
w puszkach, paczkach, reklamówkach –
pomyślałeś: „To za wiele!”?

Zdałeś? Czy wiele masz do poprawienia?
Chodzi o czystość Twojego sumienia.

zeszytB5-2.indd   1 2010-09-16   16:26:21

ministerstwo ochrony środowiska

przygotowanie do druku różnych materiałów reklamowych
ulotki • roll-upy • banery • plakaty • potykacze • tarcze • okładki na zeszyty i inne
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przygotowanie materiałów do druku
plakaty • ulotki 

promenada
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Przygotowanie materiałów prasowych do kampani w języku polskim i rumuńskim

kups/kampanie prasowe
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skład katalogów produktowych

galeco systemy rynien
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Doświadczenie zawodowe:
Właściciel — LuMi Graf studio  I.2009 r.

• projekty i realizacja kampanii BTL, ATL
• obsługa klientów: Polkomtel s.a., Echo Investment, Agora, KP, ZUT, Województwo Śląskie,  

Knorr, PG, Certina, Aster, Avon, TPN
senior DTP operator — Grupa ESKaDra Sp. z o.o.  IV.2007 – XII.2008 r.

• praca na stanowisku senior DTP operator
• projekty i realizacja kampanii BTL, B2B i inne

grafik designer/DTP operator — agencja reklamy WELLDONE Sp. z o.o  III.2006 – II.2007 r.
• praca w charakterze grafika DTP
• skład wszelkiego rodzaju poligrafii, przygotowanie do druku:  

offset, cyfrowy, sitodruk, solwent
• projekty stron www
• wykonanie strony agencyjnej
• administracja serwerem pocztowym

grafik/DTP operator — Inżynieria Bezwykopowa Sp. z.o.o  X.2005 – II.2006 r.
• skład czasopism Inżynieria Bezwykopowa i Geoinżynieria drogi mosty tunele
• projektowanie reklam na potrzeby wydawnictwa
• projekt strony internetowej
• administracja serwerem pocztowym

Języki obce:
Angielski – w stopniu komunikatywnym

Wykształcenie:
Technikum Elektroniczne nr 1  

im. Powstańców Śląskich  

w Krakowie 1998-2000r.

Specjalność: Technik Elektronik  

o profilu ogólnym

Dodatkowe umiejętności:
biegła znajomość środowiska: 

Windows/MAC/Unix

edytory tekstu:  

MS Office/Open Office 

edytory graficzne:  

adobe Design Premium CS4/CS6/CC  

 CorelDRAW, 

programy edycji html:  

Adobe Dreamweaver,

znajomość budowy sieci LAN/WLAN 

• uprawnienia SPE do 1 kV

• posiadam prawo jazdy kategorii B

Zainteresowania:
grafika, fotografia,  

film, wspinaczka, elektronika,  
Hi-Tech, motoryzacja
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Łukasz Misiura
M +48.504105588
E lmisiura@lm-ads.com
W lm-ads.com • lukaszmisiura.com
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