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 Realizując wyznaczone cele działalności naszej Firmy chciałbym po-
dzielić się z Państwem kolejnym wydaniem Magazynu Firmowe-

go. Na rynku polskim działamy już ponad 20 lat oferując usługi w zakresie 
budowy, modernizacji, naprawy sieci gazowych, stacji gazowych a także sie-
ci wodociągowych. Mając na uwadze rosnące wymagania techniczne oraz 
realizację coraz większych zadań inwestycyjnych nieustannie poddajmy się 
procesowi samodoskonalenia. Takie podejście pozwala na całkowite zaspo-
kajanie potrzeb dzisiejszego rynku. Działając zawsze zgodnie z wyznaczonym 
planem realizujemy zadania inwestycyjne od projektu po wykonawstwo. 

W związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia życzymy 
Państwu radości, ciepła i niepowtarzalnej rodzinnej atmosfery a tak-

że pomyślności i samych sukcesów w Nowym Roku 2016
Dawid Szydlik

Słowo wstępu
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 Początek swojej działalności Zakład Instalacji Sanitarnych 
i Robót Ogólnobudowlanych Zbigniew Szydlik datuje 

na rok 1995. Firma specjalizuje się w budowaniu sieci gazowych i wo-
dociągowych oraz oferuje usługi projektowe w zakresie wyżej wy-
mienionych prac. W roku 2010 Zakład uzyskał Certyfikat wdrożenia 
systemu zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009 
w zakresie projektowania, budowy sieci instalacji gazowych, grzew-
czych, wodociągowych oraz kanalizacyjnych nadany przed UDT-
-CERT. W sierpniu 2011 roku firma uzyskała Certyfikat systemu jako-
ści w spawalnictwie zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2:2007 czym 
potwierdziła stosowaną technologię łączenia rur stalowych. W celu 
osiągnięcia i zapewnienia wysokiej jakości wykonywanych przez 
nas inwestycji stosujemy materiały oferowane prze producentów 
o ugruntowanej pozycji na rynku. Zakład Instalacji Sanitarnych i Ro-
bót Ogólnobudowlanych Zbigniew Szydlik dzięki wieloletniej pracy 
na rynku gazowniczym opartej na wdrożonych systemach zarządza-
nia jakością uzyskał specjalistyczne, wysoko cenione w branży ga-
zowniczej uprawnienia do budowy, modernizacji oraz naprawy ga-
zociągów podlegających nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego. 
Rozumiejąc nieustanny rozwój w obszarze gazowniczym Firma po-
dąża za rosnącym wymaganiom jakościowym jak i technologicznym. 
Inwestowanie w rozwój parku maszynowego pozwala na stosowanie 
nowoczesnych technologii w połączeniu z odpowiednio wykwa-
lifikowaną kadrą Pracowników . Kilkuletnie doświadczenie z nowa-

O FIRMIE
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Ścisła współpraca z renomowanymi firmami na rynku gazowniczym pomaga w dążeniu do 
profesjonalizmu w każdym wspólnie zrealizowanym zadaniu.WSPÓŁPRACA

torską metodą bez wykopową pozwala na 
wykonanie przewiertów sterowanych pod 
drogami, rzekami, torami, zbiornikami wod-
nymi i innymi przeszkodami. Horyzontalne 
przewierty sterowane umożliwiają wyko-

nanie instalacji podziemnych na terenach 
zurbanizowanych, przy minimalnym utrud-
nieniu dla mieszkańców i ruchu pojazdów. 
Dlatego też, Zakład Instalacji Sanitarnych 
i Robót Ogólnobudowlanych Zbigniew Szy-

dlik za swój priorytet stawia wysoką jakość 
świadczonych usług przy jednoczesnym 
zachowaniu krótkich terminów realizacji 
powierzonych zadań. 

POLSKA 
SPÓŁKA

GAZOWNICTWA

IZBA
GOSPODARCZA
GAZOWNICTWA

PRUIM S.A.
GLIWICE

INSBUD
TARNÓW

IREX GAZ
SP.Z.O.O

GAS
ENGINEERING

GAZ
SYSTEM

MTM
NOWUM

WILLI
NAKŁO

ŚLĄSKIE
INTERCHEM

GASCONTROL
POLSKA

PGNiG
TECHNOLOGIE
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Wojkowice ul. Fabryczna 
gazociąg Ø110 – 1920 m

Katowice ul. Brynowska 
gazociąg Ø50-Ø225 – 2935 m

Zabrze ul. Bytomska 
gazociąg Ø225 – 1315 m

Katowice ul. Rolna 
gazociąg Ø50-Ø225 – 3295 mb.

Lubliniec ul. Klonowa 
gazociąg Ø225 – 1916 m

Zawiercie ul. Obr. Poczty Gdańskiej 
gazociąg Ø315 – 6119 m

Katowice ul. Pukowca 
gazociąg Ø 160 – 1515 m 

Poręba ul. Niepodległości 
gazociąg Ø315-Ø300 – 865 m

Dąbrowa Górnicza os. Stary Gołonóg 
gazociąg Ø63 - 4388 m +89 przyłączy 

Gmina Daszyna 
gazociąg Ø125-Ø280 - 15000 m

Jaworzno ul. Bielańska 
gazociąg Ø63 – 1630 m

Rudziniec 
kanalizacja tłoczona Ø160 – przewiert 836 m

Sosnowiec Os. Zagórze 
gazociąg Ø90-Ø250 – 5865 + 108 przyłączy 

Sosnowiec 
wodociąg Ø40-Ø160 – 5100 m +188 szt przyłączy 

Sosnowiec Os. Sielec 
gazociąg Ø63-Ø315 – 5428 m+ 101 przyłączy 

WYBRANE REALIZACJE

GALERIA ZDJĘĆ



7

Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Ogólnobudowlanych
Zbigniew Szydl ik 

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

Podziemny Zbiornik Retencyjny
– Dąbrowa Górnicza – rury OD 

3600
 „Zagospodarowanie terenu w re jonie osie-
dla Mickiewicza i Norwida w Dąbrowie Gór-
niczej, Etap 1 – ul. Ma jakowskiego”. 

W ramach realizacji tego projektu HOBAS 
dostarczał produkty do modernizacji kana-
lizacji deszczowej wraz z budową zbiornika 
retencyjnego o pojemności 2410 m³. Głów-
nym po wodem wdrożenia tego projektu był 
zły stan techniczny sieci oraz niewystarcza-
jąca przepustowość kanałów deszczo wych, 
co skutkowało krótkotrwałymi, albo bardzo 
kłopotliwymi zadaniami. Dzięki zastosowa-
nemu rozwiązaniu nadmiar wód, których 
nie był w stanie przyjąć istniejący kanał, jest 
obecnie odprowadzany do podziemnego 
zbiornika wód deszczowych, a stam tąd suk-
cesywnie odpompowywany. 

Zbiornik składa się z 4 nitek rur GRP DN 3600 

o długości 62 m, zbudowanych z rur, studni 
oraz łuków 1-ciętych wraz z rurami dopły-
wowymi i odpływowy mi. Poszczególne ele-
menty łączone były za pomocą łączników 
systemo wych FWC, natomiast do zamknię-
cia zbiornika zastosowano dwa łączniki 
montażowe, dostarczone również przez 
HOBAS System Polska. Celem utrzymania 
świeżego powietrza w pustym zbiorniku 
oraz jego swo bodnego ujścia podczas na-
pełniania zbiornika zaprojektowano wenty-
lację w postaci rur PVC DN 200, wklejonych 
do rur GRP za pomocą laminatu przez ekipę 
HOBAS. W projekcie uwzględ niono również 
pompownię służącą do odprowadzania 
zgromadzonych w zbiorniku wód deszczo-
wych. Zapro jektowano ją jako zintegrowa-
ną z kon strukcją zbiornika. Dwie pompy 
(jedna pracująca i jedna rezerwowa), mają 
pracować okresowo, w zależności od in-
tensywności opadów. Czas opróżniania 
zbiornika jest przewidziany na 22 godzi ny, 
przy założeniu wydajności pompow ni 30 l/s 

dla obliczeniowej ilości wód 2410 m³.
Instalacja tego zbiornika była wy konana 
w ciągu jednego miesiąca. Rozwiązania wy-
korzystujące rury HOBAS zostały również 
zastosowane w przypadku przebudowy 
kanalizacji deszczowej w Dąbrowie Górni-
czej. A ponie waż znajduje się ona na terenie 
obję tym wpływami eksploatacji górniczej, 
musiano wykorzystać do tego celu rury 
w odcinkach 3 m. 

Przepust pod torami kolejowymi
– Gdańsk – rury OD 3600 
Ze względu na fakt, iż stary betonowy prze-
pust znajdujący się w Gdańsku pod linią 
kolejową E65 Warszawa–Gdynia przestał ra-
dzić sobie z wysokim poziomem wody z po-
bliskiego potoku, podjęto decyzję o jego 
wymianie. W realizacji tego zadania pod na-
sypem kolejowym wykonano przecisk rura-
mi CC-GRP HOBAS o średnicy zewnętrznej 
3600 mm.

Duże Średnice rur

HOBAS
i ich zastosowania
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chu kolejowym.
Inne zastosowania dużych średnic 
HOBAS:
• Wodociągi, kanalizacja
• Odwodnienia dróg, mostów i szlaków 

kolejowych 
• Rury osłonowe dla wodociągów, cie-

płociągów, gazociągów, sieci teletech-
nicznych

• Tunele wieloprzewodowe
• Technologie bezwykopowe i wykopowe,
• Budowa nowych oraz renowacja istnie-

jących instalacji (rury, studnie, zbiorniki)
• Obudowa głębinowa studni odwadnia-

jących

• Instalacje przemysłowe
Marek Mathea
Kierownik Regionu

Aglomeracja Górnośląska

HOBAS System Polska Sp. z o.o.
ul. Koksownicza 11

41-300 Dąbrowa Górnicza
| Polska4

tel.: +48.32.639 04 50
fax: +48.32.639 04 51
office@hobas.com.pl 

www.hobas.pl

Kiedy stało się jasne, że wykonanie prze-
pustu metodą wykopu otwartego na tym 
odcinku jest nie do przyjęcia, rozpoczęto 
realizację projektu zakładającego budowę 
pojedynczego okrągłego przepustu. Nowy 
przepust planowano wykonać metodą 
przecisku hydraulicznego z zastosowaniem 
rur HOBAS CC-GRP o średnicy OD 3600.
Prace przeciskowe wykonane w tym projek-
cie prowadzone były przy użyciu zestawu si-
łowników, a na przodku zamontowano spe-
cjalny nóż skrawający przygotowany pod tą 
realizację. Zadanie utrudniał fakt, iż nowa 
budowla nie przechodziła równolegle po 
torze poprzedniego przepustu, tylko prze-
pusty te delikatnie się przecinały. Na koniec 
procesu montażu, przestrzeń pomiędzy sta-
rym i nowym obiektem musiała zostać wy-
pełniona cementem podanym poprzez spe-
cjalne króćce zamontowane w każdej z rur. 
Dla realizacji przecisku pod torowiskiem 
w Gdańsku, tory zabezpieczono wiązkami 
szyn typu szwajcarskiego. W przypadku 
jakichkolwiek ruchów gruntów spowodo-
wanych procesem przecisku bądź nacisków 
wywieranym przez przejeżdżające pociągi, 
podpory te zapewniały równomierne prze-
noszenie obciążeń na szyny.
W godzinach szczytu po magistrali kolejo-
wej E65 pociągi przejeżdżają co trzy minu-
ty. Co prawda, prędkość pociągów na tym 
odcinku ograniczono ze względu na roboty 
budowlane do 30 km/h, jednak dzięki temu, 
że zastosowano bezwykopową metodę 
montażu przepustu uniknięto przerw w ru-

Rozmowa
z Prezesem TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
Ireneuszem Perkowskim
1. Panie Prezesie, rozpoczęła się ko-
lejna kampania TAURONA. Tym ra-
zem oferowany jest „Serwisant 24H”.  
Jak to się ma do energii elektrycz-
nej ? 

I.P.: Energia elektryczna jest dobrem po-
wszechnym, bo praktycznie nie da się bez 
niej funkcjonować. Nie wywołuje emocji, 
chyba że jej nie ma lub rachunek znacznie 
odbiega od naszych oczekiwań. Jeżeli więc 
energia jest „w gniazdku”, to okazuje się, że 
tak naprawdę klient kupuje pakiet usług 
i możliwości związanych z jej wykorzysty-
waniem. 
Stąd też pomysł z rozwojem linii usług ser-
wisowych dla klientów indywidualnych oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw – popar-

ty oczywiście badaniami. Wybierając prąd 
z Serwisantem 24H klienci zyskują pewność, 
że usterka zmywarki, pralki czy drukarki zo-
stanie usunięta nie tylko szybko i profesjo-
nalnie, ale również bez dodatkowych kosz-
tów. Usługa zawarta jest bowiem w cenie 
prądu określonej w promocyjnym cenniku. 
Klient, który wybierze tę ofertę, zyskuje 
szereg korzyści. Po pierwsze, profesjonal-
ny serwis urządzeń elektrycznych w czasie 
nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia 
usterki. Po drugie, pomoc w przypadku 
awarii instalacji elektrycznej w czasie nie 
dłuższym niż 4 godziny. Po trzecie, gwa-
rancję atrakcyjnej ceny, która chroni przed 
podwyżkami prądu przez cały okres trwania 
umowy. 

2. TAURON wprowadził Elektryka24h, 
teraz Serwisanta24h. Dlaczego nie 
pojawił się od razu pełny assistan-
ce, podobnie jak to było w sektorze 
bankowym ? 

I.P.: Sztuką jest sprzedaż produktów, które 
przynoszą wymierną wartość dla klientów 
oraz dają trwałą wartość firmy. Oczywiście 
planujemy dalszy rozwój produktów. Jed-
nakże, aby oferować złożone usługi, trzeba 
najpierw uzyskać „mistrzostwo” w przygoto-
waniu podstawowych oraz zdobyć zaufanie 
klientów. To klienci - swoimi decyzjami i wy-
borami - dają i zabierają „licencję na sprze-
daż” konkretnych produktów. 
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3. Ile klientów skorzystało już z ofer-
ty TAURONA? 

I.P.: Ponad milion naszych klientów wybrało 
oferty z gwarancją ceny. Blisko 340 tys. ko-
rzysta z elektronicznych faktur oraz e-boka, 
a 300 tys. ma rozliczenia rzeczywiste w opar-
ciu o tzw. „telerachunek”. Szczególnie ważne 
jest dla mnie zwłaszcza to, że w przeciągu 
roku ponad 320 tys. skorzystało z Elektery-
ka24. Jestem przekonany, że prąd z Serwi-
santem 24H cieszyć się będzie co najmniej 
tak dużym zainteresowaniem klientów, jak 
Elektryk 24H. 

4 W takim razie co dalej ? Czego mo-
żemy się spodziewać w najbliższym 
czasie ?

I.P.: Jako że „TAURON to nie tylko prąd” od 
kilku miesięcy prowadzimy aktywną sprze-
daż gazu. Mamy nie tylko koncesję, taryfę 
na gaz dla wszystkich grup klientów, ale 
również oferty specjalne zarówno dla ma-
łych i średnich przedsiębiorstw jak i gospo-
darstw domowych. Klienci biznesowi mają 
oferty indywidualne, mogą również skorzy-
stać z produktu „TAURON GAZ Giełda” opar-
tego o rynkowe ceny gazu. 

Każdy, kto jest użytkownikiem gazu wyso-
kometanowego i jest przyłączony do sie-
ci PSG, może w prosty sposób skorzystać 
z atrakcyjnej oferty gazowej w TAURONIE. 
W tym celu należy wybrać najlepszy dla 
siebie kanał sprzedaży. Tauron24.pl to przy-
jazny i prosty w obsłudze portal, na którym 
umieściliśmy szereg informacji, dzięki któ-
rym każdy może zapoznać się z ofertą oraz 
uzyskać przydatne informacje. W sekcji gaz 
dla domu znajduje się formularz kontak-
towy. Umożliwia on zamówienie kontaktu 
z konsultantem, który zadzwoni do zama-
wiającego w zaproponowanym w formula-
rzu terminie. Każdy z naszych konsultantów 
odpowie na pytania, obliczy oszczędności, 
jakie można uzyskać wybierając gaz w TAU-
RONIE oraz przeprowadzi klienta przez pro-
ces zawarcia umowy. Można też skorzystać 
z infolinii sprzedażowej TAURONA i zadzwo-
nić na numer 555 444 555. Dla osób, które 
preferują kontakt osobisty, ofertę na gaz 
przedstawimy w punktach obsługi TAURON.

5. Wobec tak ambitnych planów, 
czego możemy Panu życzyć w no-
wym roku ?

I.P.: Zdrowia i zadowolonych klientów, a do-
datkowo niegasnącej pasji w tworzeniu oraz 
wdrażaniu nowych produktów i proklienc-
kich rozwiązań

Ireneuszem Perkowsk
 

Dziękuję za rozmowę
Olga Jaśko

 www.tauron24.pl/gaz-dla-domu 
        www.tauron24.pl/gaz-dla-firmy

 zadzwoń pod numer 555 444 555

Dowiedz się więcej:

(opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne,
zgodnie z taryfą operatora)

Formalności 
zostaw nam

•	 Dostarczymy Ci dwa komplety dokumentów 
(m.in. kompleksową umowę dostarczania 
paliwa gazowego oraz pełnomocnictwo).

•	 Wskażemy Ci miejsca, w których należy 
je podpisać. Jeden podpisany komplet 
jest przeznaczony dla Ciebie.

•	 Na podstawie otrzymanego 
pełnomocnictwa przeprowadzimy 
cały proces zmiany sprzedawcy 
w Twoim imieniu.

•	 Gdy proces dobiegnie końca, 
poinformujemy Cię o tym listownie.  

Od tej chwili będziesz korzystać 
z gazu od TAURONA i oszczędzać!

Zmiana 
sprzedawcy jest:

•	 bezpłatna

•	 bezpieczna

•	 nie powoduje zmiany w sposobie 
fakturowania – nadal będziesz 
otrzymywać jedną fakturę za gaz

MINIMUM 
FORMALNOŚCI

NIskA CENA

pOdwóJNE
zAbEzpIECzENIE 
bUdżETU

bezpieczny wybór 
i Gwarancja Niższej Ceny

Kupuj gaz od TAURONA

tauron24.pl/gaz

SPOTKANIE PRZEDWYBORCZE

Od lewej: Jerzy Borkowski, Barbara Nowacka, Zbigniew Szydlik
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Gaz ziemny obok węgla i ropy naftowej jest jednym z najistotniej-
szych dla energetyki paliw kopalnych. Wykorzystywany jest na 

szeroką skalę w gospodarkach krajowych, przemyśle oraz gospo-
darstwach domowych. Używany jest również w znacznej mierze do 
produkcji energii elektrycznej. Eksploatacja gazu jest na tle pozosta-
łych paliw najmniej uciążliwa dla środowiska naturalnego, stąd też 
szacuje się, że jako jedyne paliwo tego rodzaju zwiększy swój udział 
w bilansie światowym do 2035 roku.
Aktualnie największymi wydobywcami surowca na świecie są Rosja 
oraz USA. Te kraje również wyróżniają się największą konsumpcją. 
W Europie największymi odbiorcami gazu są rynki brytyjski i nie-
miecki. Całkowita konsumpcja gazu w 2014 roku na świecie wynosiła 
3 500 mld m3 surowca. Polska na tle liderów prezentuje się skromnie 
zużywając rocznie ok. 8 razy mniej surowca w porównaniu do lide-
rów rynku europejskiego.
Rynki gazu poszczególnych krajów znacząco różnią się od siebie. 
Wpływa na to poziom ich rozwoju oraz liberalizacji sektora. 
Polski rynek gazu jest w bardzo wczesnym stadium liberalizacji. Pro-
cesy mające na celu zwiększenie jego konkurencyjności zaczęły się 
dopiero w 2012 roku. Pierwszym sygnałem rozpoczynającym jego 
uwolnienie było uruchomienie sprzedaży surowca na Towarowej 
Giełdzie Energii. W roku 2013 w wyniku realizacji kontraktów zawar-
tych na Towarowej Giełdzie Energii SA (TGE SA) dostarczono zale-
dwie 1 113 042 MWh gazu ziemnego. Sprzedaż gazu w tak małym 
wolumenie nie sprzyja budowie mocnej konkurencyjności rynkowej 
i sprawia, że jest ona w początkowej fazie ewaluacji.
Innym czynnikiem wpływającym na ograniczenie konkurencyjno-
ści rynku gazu jest dominująca pozycja Grupy Kapitałowej Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (GK PGNiG) na krajowym rynku.  
W związku z tym taryfa PGNiG SA dla paliw gazowych stanowi punkt 
odniesienia dla podmiotów konkurencyjnych i decyduje o kształcie 
oferty handlowej dla wszystkich klientów. Trzecim istotnym czynni-
kiem są ograniczone możliwości nabywania paliwa gazowego przez 
podmioty spoza GK  PGNiG. Podmioty zainteresowane konkurowa-
niem na rynku zmuszone są do nabywania surowca głównie w kraju 
od PGNiG SA, uzupełniając jedynie częściowo wolumen zakupami 
z rynku wewnątrzwspólnotowego. 
Bez rozwoju alternatywnych źródeł dostaw (poprzez połączenia tran-
sgraniczne, terminale LNG, zwiększenie własnego wydobycia oraz 
wykorzystanie gazu łupkowego), rozwój rynku będzie postępował 
bardzo powoli. Wymienione czynniki w istotny sposób wpływają na 

kształt ofert handlowych dostępnych na rynku gazu i  sprawiają, że 
wachlarz oferowanych produktów dla klientów indywidualnych i biz-
nesowych jest niewielki, a różnice w cenie surowca i relatywnych ko-
rzyściach dla odbiorców są niezauważalne w porównaniu do innych 
wysokorozwiniętych rynków, np. brytyjskiego czy niemieckiego.

Obecnie w Polsce mamy 6,6 mln gospodarstw domowych korzysta-
jących z gazu (na podstawie danych URE: www.tge.pl/fm/upload/
Prezentacje-2014/Liberalizacja_rynku_gazu_ost_16_10_2014.pdf ). 
Pomimo wolno postępującej liberalizacji rynku gazu udział przedsię-
biorstw obrotu spoza GK PGNiG w krajowym rynku gazu ziemnego 
powoli wzrasta. W 2012 roku wynosił 4,78%, natomiast w 2014 roku 
6,00%. Rozwój konkurencyjności bliźniaczego rynku sektora ener-
gii elektrycznej pozwala jednak sądzić, że proces uwolnienia rynku 
gazu będzie stale postępować, czego dowodem są aktualnie nowo 
pojawiające się oferty sprzedażowe, działania związane z planowa-
ną rozbudową połączeń transgranicznych oraz oddanie do użytku 
gazoportu w Świnoujściu. Polski rynek gazu to przykład rynku mo-
nopolistycznego, gdzie działalność poszukiwawczo-wydobywczą 
w 100% kontroluje jedna grupa kapitałowa – PGNiG. Blisko 70% gazu 
zużywanego w Polsce pochodzi z importu, przede wszystkim z Rosji 
ale również z Niemiec i Czech. Około 30% tego surowca wydobywa 
się w Polsce. W związku z wysoką barierą wejścia w segmenty prze-
syłowe i dystrybucyjne główne działania konkurencyjne skupiają się 

R Y N E K
G A Z U
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wokół segmentu sprzedaży, co jest jednak 
procesem w bardzo wczesnym stadium roz-
woju. Ceny surowca podlegają taryfikacji 
i kontroli URE – organu regulacyjnego, co 

znacząco wpływa na pełne uwolnienie me-
chanizmów rynkowych wpływających na 
wzrost konkurencyjności.
Dlaczego TAURON sprzedaje gaz?
Wypadkową liberalizacji rynku energii 
w Polsce jest tzw. oferta dual fuel, umoż-
liwiająca odbiorcy zakup prądu i  gazu od 
tego samego sprzedawcy. Dual fuel to 
oferta, w ramach której przedsiębiorstwa 
energetyczne równolegle sprzedają ener-
gię elektryczną i gaz. W Polsce, największe 
grupy energetyczne wprowadzają lub już 
wprowadziły ofertę sprzedaży gazu. We-
dług styczniowego raportu prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki, liczba zmian sprze-

Grupa 
taryfowa 

Sprzedawcy 
WA

Grupa taryfowa 
OSD 

Stawka zmienna brutto 
w gr. za 1kWh 

Opłata abonamentowa brutto 
w zł za miesiąc 

W-1.1 
W-1.2 

12,749 gr 
12,749 gr 

3,27 zł 
4,53 zł 

W-2.1 
W-2.2 

12,749 gr 
12,749 gr 

6,14 zł 
7,34 zł 

W-3.6 
W-3.9 

12,749 gr 
12,749 gr 

7,34 zł 
9,54 zł 

W-4 12,749 gr 20,42 zł 

Prezentowane w powyższej tabeli ceny i stawki dotyczą jedynie sprzedaży paliwa gazowego i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). 
Aby otrzymać całkowity koszt zakupu, należy do podanych cen i stawek dodać stawki dystrybucyjne.

Leszek Torc
Źródła:
1. Na podstawie danych publikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki „Charakterystyka rynku paliw gazowych”
2. Materiały własne TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

dawcy gazu systematycznie rośnie. Jednym 
z czynników przewagi rynkowej jest możli-
wość wyboru oferty dual fuel. Blisko połowa 
odbiorców podpisujących umowę gazową 

decyduje się równo-
cześnie także na za-
kup energii elektrycz-
nej. Z perspektywy 
klienta dual fuel to 
realna oszczędność 
pieniędzy i czasu. Ku-
pując dwa produkty 
u jednego sprzedaw-
cy może liczyć na 
większy rabat oraz 
uproszczoną formę 
rozliczeń czy kon-
taktu ze sprzedaw-
cą w ramach jednej 
firmy. Założeniem 
TAURONU jest wy-

tworzenie synergii poprzez wykorzystanie 
zasobów i procesów stosowanych do ma-
sowej sprzedaży energii elektrycznej. Takie 
działanie wpływa na obniżenie kosztów 
stałych sprzedaży i pozwoli na uzyskanie 
atrakcyjnej ceny gazu. Konkurencja w bran-
ży energii elektrycznej jest coraz większa, 
zaś sprzedawcy gazu również nie pozostają 
w tyle i wprowadzają do oferty energię elek-
tryczną (PGNIG Obrót Detaliczny). Podąża-
jąc za rynkiem europejskim największe spół-
ki obrotu energią zwrócą się w najbliższym 
czasie w stronę dual fuel.
W związku z tym dla TAURON Sprzedaż sp 
z o.o., wprowadzenie do oferty produktu 

gazowego stało się koniecznością w celu 
utrzymania możliwości skutecznego konku-
rowania na rynku energii.

Produkt gaz – na rynku od sierpnia 
2015
Rozpoczęcie masowej sprzedaży gazu na-
stąpiło w sierpniu 2015. Zgodnie z przyjętą 
strategią sprzedaży, pierwsza oferta jest 
skierowana do klientów kupujących gaz do 
celów grzewczych. W pierwszej kolejności 
oferta została zaprezentowana Klientom 
TAURON Sprzedaż kupującym energię elek-
tryczną, którzy korzystają również z paliwa 
gazowego.
Produkt sprzedawany jest w opcji kontrak-
tu dwu lub trzyletniego z zabezpieczeniem 
ceny na okres działania cennika. Cena pro-
duktu składa się z części zmiennej i części 
stałej. Oszczędności dla klientów używają-
cych gaz do ogrzewania wynoszą kilkaset zł 
w skali roku. 
Oferta gazowa w TAURONIE to nie tylko 
atrakcyjna, niska cena gazu. To także po-
dwójne zabezpieczenie budżetu dzięki me-
chanizmowi Bezpieczny Wybór. Dzięki nie-
mu atrakcyjność ceny, którą klient uzyskuje 
zawierając umowę, zostaje utrzymana przez 
cały czas obowiązywania cennika, który dla 
klienta jest bardzo korzystny.
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Jak walczyć ze stresem
Konieczność radzenia sobie ze stresem 

powoduje, że ludzie poszukują sposobów 
rozładowania napięcia. Bardzo ważną rolę 
odgrywa profilaktyka: umiejętność regene-
racji sił, aktywny wypoczynek na świeżym 
powietrzu, racjonalna dieta. Znakomitym 
sposobem na regenerację i odprężenie są 
sesje SPA, odnowa biologiczna, aromatera-
pia, koloroterapia i muzykoterapia. Ważne 
jest zachowanie dystansu w codziennych 
problemach zawodowych i osobistych.
Walką ze szkodliwymi skutkami stresów zaj-
mują się specjaliści: lekarze, psycholodzy, 
socjolodzy, fizjolodzy. Wśród wielu sposo-
bów przeciwdziałania psychosomatycznym 
skutkom stresów bardzo skuteczne są tre-
ningi relaksacyjne.
Oznacza to, że każdy z nas inaczej reaguje 
na daną sytuację stresującą a także, iż ta 
sama sytuacja może być dla jednej osoby 
stresująca a dla innej nie. Stres jest towa-
rzyszem całego życia. Nie jesteśmy w stanie 
od niego uciec ani go wyeliminować. W od-
powiednim natężeniu pomaga radzić sobie 
z problemami. Jednak, gdy zaczyna przekra-
czać nasze optimum zaczynamy mieć coraz 
większe problemy ze stabilnością emocjo-
nalną, dobrym samopoczuciem i zdrowiem
Najważniejszymi warunkami opanowania 
stresu są świadomość, akceptacja, odpo-
wiedzialność i umiejętności stawiania czoła 
trudnościom.
Po pierwsze trzeba być świadomym pozio-
mu stresu, sygnałów jego obecności, cech 
swego charakteru, które mogą wiązać się ze 
stresem, przyczyn stresu i sposobów jego 
opanowywania.
Kolejnym krokiem jest samoakceptacja. To, 
kim się jest dzisiaj, jest wynikiem doświad-
czeń całego naszego życia. Zmiany zawsze 
są możliwe, ale należy pamiętać, że istotna 
zmiana nie nastąpi w ciągu jednej chwili. 
Nie należy oceniać się zbyt surowo, bardzo 
ważne jest akceptować siebie takim jakim 
się jest.

STRES
Specjalista Chorób Wewnętrznych – 
Michał Domagała

Należy przyznać wreszcie, że spoczywa na 
nas odpowiedzialność zapoczątkowania 
zmian. Niezależnie od tego, jaki czynnik 
stresotwórczy występuje w naszym życiu, 
to jedynie my sami możemy zapoczątkować 
niezbędne zmiany. Kiedy zaczniemy opano-
wywać nasz stres, są duże szanse na to, że 
wraz z innymi będziemy mogli wpłynąć na 
jego przyczyny.
 2. Strategie.
Istnieją cztery podstawowe strategie, po 
które możemy sięgnąć, by opanować stres:

• poprawianie ogólnego stanu zdro-
wia organizmu poprzez odpowiednie 
odżywianie, odpoczynek, sport i inne 
zdrowe przyzwyczajenia, 

• zmiana sytuacji - źródła stresu, 
• zmiana sposobu myślenia „ sposobu 

postrzegania i oceny czynników streso-
twórczych, 

• zmiana swojego ciała - nauka zastępo-
wania reakcji na stres relaksacją.

Jednym ze sposobów na rozładowanie 
stresu są ćwiczenia fizyczne. Ludzie, którzy 
regularnie uprawiają ćwiczenia odczuwają 
mniej napięcia i stresu, maja więcej pewno-
ści siebie i optymizmu. Lepszy stan fizyczny 
zwiększa także odporność na wiele wystę-
pujących chorób. Osoby, które nie ćwiczą 
regularnie, odczuwają większy stres i łatwiej 
wpadają w depresję. Częściej również do-
stają zawału serca. Łatwiej zapadają na róż-
ne choroby.
Inna metodą jest relaks. Pomaga on przy-
gotować się do stresu, a tym bardziej sobie 
z nim radzić. Relaks ma różne formy, np. re-
gularne urlopy. Relaksu można również na-
uczyć się w miejscu pracy. Zaleca się robie-
nie regularnych przerw wypoczynkowych 
w ciągu dnia pracy.
Trzeba także umiejętnie gospodarować 
czasem, wtedy możemy kontrolować stres. 
W ten sposób wiele codziennych napięć 
można złagodzić lub wręcz wyeliminować. 
Jedna z metod polega na sporządzaniu co 
rano listy spraw, które mamy załatwić w da-

nym dniu. następnie załatwia się sprawy z li-
sty według ich znaczenia.
Można także radzić sobie ze stresem dzięki 
grupom wsparcia. Taką grupą może być po 
prostu rodzina lub przyjaciele, z którymi 
chętnie spędzamy wolny czas. Np. wyjście 
po pracy z kolegami na mecz koszykówki 
czy do kina pomaga rozładować stres nagro-
madzony w ciągu dnia. Rodzina i przyjaciele 
pomagają nam walczyć z bieżącym stresem 
oraz stresem związanym z momentami kry-
zysu. Można również sięgać do innych grup 
wsparcia, takich jak: ośrodki lokalne i insty-
tucje religijne.
Do tej pory w walce ze stresem zalecano nam 
najczęściej usuwanie skutków np. ćwiczenia 
fizyczne, odprężającą kąpiel, pójście do kina 
czy masaż. Nie przynosi to jednak na dłuższą 
metę oczekiwanych rezultatów czyli usunię-
cia przyczyn. Nowoczesna nauka w walce ze 
stresem wraca do korzeni. Odkryto bowiem 
to, co już dawno było wiadomo – emocje 
i umysł także są odpowiedzialne za stres. I to 
właśnie jest podejście całościowe, holistycz-
ne, czyli założenie jedności ducha i ciała. 
 
Z najnowszych badań wynika, że to, czy za-
chorujemy z powodu stresu zależy od tego, 
jak będziemy reagować, co będziemy czuć, 
myśleć, jak się zachowamy. Kluczowym 
czynnikiem jest tu siła naszej psychiki. Wie-
my także dzięki psychoneuroimmunologii 
(nauce o odporności), że stres wpływa na 
cały organizm. Nasz układ nerwowy, hormo-
nalny czy immunologiczny (odporność) jest 
podatny na stres tak samo, jak nasze serce 
czy żołądek. To dlatego chorujemy i łatwiej 
ulegamy grypie, kiedy jesteśmy pod wpły-
wem stresu

Najważniejszy jest jednak aktywny udział 
pacjenta. Człowiek musie chcieć uczestni-
czyć w procesie swego powrotu do zdrowia 
poprzez wszystkie dostępne w tym zakresie 
środki.

lek. Mochał Domagała
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Szczecinek
PIĘKNO NA POMORZU ZACHODNIM

Szczecinek – miasto w północno-zachod-
niej Polsce, na Pomorze Zachodnim 

położone pomiędzy trzema jeziorami: Trze-
siecko, Wielimie i Wilczkowo. Szczecinek za-
łożony został w 1310 roku przez księcia War-
cisława IV od razu otrzymał prawa miejskie. 
Jezioro Trzesiecko jest typowym jeziorem 
rynnowym o dostępnych, wysokich na ogół 
brzegach. Rzeka Nizica łączy je, płynąc po-
przez centrum miasta, z jednym z najwięk-
szych na Pomorzu jeziorem Wielimie. Miasto 
Szczecinek usytuowane jest w centralnej 
części pomorskiej dzielnicy klimatycznej, 
charakteryzującej się stosunkowo chłod-
nym latem i dość łagodną zimą. Szatę roślin-
ną stanowią kompleksy leśne, zbiorowiska 
naturalnej roślinności zielnej. Do najwarto-
ściowszych pod względem zasobów należy 
las Czarnobór. W okresie wojen polsko – 
krzyżackich, na zamku w Szczecinku odbyły 
się dwa zjazdy: w 1409 i 1423 r. Uczestni-
czyli w nich książęta pomorscy, mistrzowie 
krzyżaccy, a w drugim także Eryk Pomorski 
król Danii, Szwecji i Norwegii. W roku 1640 
Jadwiga ufundowała jeden z pierwszych na 
Pomorzu Zachodnim gimnazjów. Cały ob-
szar Starego Miasta został wpisany do reje-
stru zabytków. Wśród nich możemy znaleźć:

• Wieża Kościelna św. Mikołaja – budowla 
z XVI wieku. Kościół Narodzenia NMP – 
neogotycki kościół, został wybudowa-
ny w latach 1905-1908, posiada wieżę 
o wysokości 78 m.

• Południowe skrzydło Zamku Książąt 
Pomorskich – pochodzi z pierwszej 

połowy XIV w. Obecnie mieści się tu 
Centrum Konferencyjne dysponujące 
nowoczesnymi salami wykładowymi 
a także klimatycznymi pokojami hote-
lowymi.

• Budynek dawnego gimnazjum – budy-
nek wzniesiono w stylu eklektycznym, 
w latach 1879-1880

• Park Miejski w Szczecinku położony 
wzdłuż jeziora Trzesiecko. Najstarsza 
część parku znajduje się w pobliżu 
Zamku Książąt Pomorskich. Park rozcią-
ga się wzdłuż całej długości miasta. Jest 
w nim ok. 2 tys drzew liczących ponad 
100 lat. Do najcenniejszych okazów na-
leżą 150-letnie dęby szypułkowe .

Oprócz zabytków 
odwiedzając Szcze-
cinek warto zoba-
czyć: 

• N a j w i ę k s z y 
w Europie, 
a trzeci na świe-
cie wyciąg do 
nart wodnych 
liczący 1100 m. 

• Statek spacero-
wy „Księżna Ja-
dwiga”

• Wieża Bismarc-
ka – zbudo-
wana w 1910 r 
przy południo-
wo-wschodnim 
brzegu jeziora 

Trzesiecko. 
Z miastem Szczecinek związane są takie 
osoby jak: 

• Adam Giedrys – astronom
• Aleksander Wolszczan - astronom
• Paweł Małaszyński – aktor
• Ewa Minge – projektantka mody
• Agnieszka Martyna – modelka
• Jarosław Boberek – aktor
• Małgorzata Ostrowska – piosenkarka
• Grzegorz Lewandowski – piłkarz 

Zapraszamy do 
zwiedzania miasta 

Szczecinek

Fot. Marcin Wilk
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Wywiad 
z Wojtkiem 
Kessel :
Kierownik ZISiRO.

1. Panie Wojtku ile lat pracuje Pan 
w Zakładzie Instalacji Sanitarnych 
i Robót Ogólnobudowlanych Zbi-
gniew Szydlik i jak wspomina Pan 
swoje początki?

W.K.: Dokładnie w tym roku mija 10 lat jak 
pracuje w Zakładzie Instalacji Sanitarnych 
i Robót Ogólnobudowlanych Zbigniew Szy-
dlik. Nie ukrywam, że początki były trudne 
bo wcześniej nie miałem dużej znajomości 
w branży gazowniczej i wodociągowej ale 
zapał i chęć do pracy pomógł mi szybo zdo-
być cenne doświadczenie

2. Po tylu latach pracy zdobyte 
doświadczenie pomogło w stop-
niowym osiąganiu sukcesów za-
wodowych. Obecnie zajmuje Pan 
stanowisko Kierownika Robót w Za-
kładzie Instalacji Sanitarnych i Robót 
Ogólnobudowlanych Zbigniew Szy-
dlik. Od jakiego stanowiska zaczynał 
Pan swoja karierę zanim został Pan 
Kierownikiem ?

W.K.: Zaczynałem właściwie od najniższego 
stanowiska w Zakładzie. Stopniowo uczy-
łem się różnych prac wymaganych na bu-
dowie. Później firma wysłała mnie na różne 
szkolenia i kursy. Zakład cały czas stawia na 
rozwój i podnoszenie kwalifikacji Pracowni-
ków organizując przy tym możliwość uzy-
skania specjalistycznych uprawnień. Dzięki 
takiemu zaangażowaniu w różne szkolenia 
z których Ja osobiście skorzystałem dziś peł-
nię funkcję Kierownika

3. Z pewnością charakter wykony-
wanej przez Pana pracy łączy się 
z odpowiednią organizacją i roz-
planowaniem dnia na budowie. Jak 
udaje się Panu godzić te obowiązki?

W.K.: To prawda dobre planowanie oka-
zuje się połową sukcesu. Staram się dużo 
wcześniej przygotowywać zakres wykony-
wanych prac dla Pracowników na budowie, 

dzielić obowiązki, odpowiednio wcześniej 
zamówić materiał oraz przewidywać różne 
niezaplanowane sytuacje które mogą się 
zdarzyć . Z reguły taki plan przygotowuję z 2 
tygodniowym wyprzedzeniem aby później 
nanosić tylko drobne poprawki o ile zacho-
dzi taka potrzeba. Ponadto dużą pomocą 
służą też Pracownicy Działu Technicznego 
którzy uwzględniają realizację przygotowa-
nego planu.

4. Praca Kierownika Robót to rów-
nież współpraca z wieloma Instytu-
cjami wydającymi m.in. zezwolenia 
czy decyzje na rozpoczynanie bu-
dowy. Jak udaje się Panu dotrzymy-
wać terminów na wykonanie danej 
inwestycji biorąc pod uwagę okres 
oczekiwania na różne pozwolenia?

W.K.: Czas oczekiwania na decyzje czy po-
zwolenia trwa często kilka tygodni dlatego 
staram się odpowiednio wcześnie wnio-
skować do różnych Instytucji np. Urzędów 
Miasta czy Miejskiego Zarządu Ulic i Mo-
stów, żeby nie zakłócać przyjętego harmo-
nogramu wyznaczonych prac. Najpierw 
sprawdzam jakie są terminy wykonania 
powierzonych inwestycji a później planuje 
jakie pisma do jakich organów Państwa zło-
żyć żeby nie przedłużać ustalonego termi-
nu. Czas oczekiwania tak naprawdę zależy 
tylko i wyłącznie od Pracowników różnych 
Urzędów, którzy zajmują się wydawaniem 
decyzji czy pozwoleń. To wymaga dużej sa-
modyscypliny i odpowiedniego planowania 
żeby do każdej budowy dotrzymać terminu.

5. Wiemy, ze Firma specjalizuje się 
w metodzie bezwykopowej tzn. 
przewiertach sterowanych. Jakie 

zalety z własnego doświadczenia 
dostrzega Pan przy stosowaniu tej 
metody?

W.K.: W Firmie posiadamy taka maszynę 
przewiertową do metody bezwykopowej 
i naprawdę można wymienić sporo zalet 
m.in.:
Technologia ta nie uszkadza infrastruktury 
drogowej
Pozwala na uniknięcie kosztownej regene-
racji terenu
Nie wstrzymuje ruchu drogowego
I chyba najważniejszy czynnik to krótki czas 
realizacji prac instalacyjnych 

6. Głównie na jakim terenie nadzo-
ruje Pan prace instalacyjne w firmie 
ZISiRO?

W.K.: Głównie pracujemy na terenie Ślą-
ska i Zagłębia. Aktualnie nadzoruje prace 
w Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Siemianowicach 
Śląskich. Powoli już przygotowuję plany na 
rozpoczęcie kolejnych inwestycji które bę-
dziemy wykonywać na terenie Katowic czy 
Będzina. 

7. Jakie cele stawia Pan przed sobą 
na nadchodzący nowy rok zawodo-
wy?

W.K.: Moim celem jest dalsza współpraca 
z Zakładem Instalacji Sanitarnych i Robót 
Ogólnobudowlanych Zbigniew Szydlik oraz 
ciągłe szkolenia i rozwój, które pozwolą mi 
jeszcze lepiej pełnić funkcję Kierownika

Wojtek Kessel

Dziękuję za rozmowę
Olga Jaśko
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Z.H.U.P.
”METAL-SPAW”

 43-605 JAWORZNO
 ul. Rejtana 5

 tel. 602-51-80-51
 tel / fax.(032) 7529493

 email:  metalspaw@interia.pl
 www.metalspaw.com.pl

 NIP: 632-115-36-50
 VAT  UE: PL 6321153650

 mBANK BRE BANK S.A. 25 1140 2004 0000 3102 3594 8290

Wykonujemy:

- spawanie konstrukcji 
stalowych

 

- montaż konstrukcji 
stalowych

- instalacje
grzewcze średniego 

ciśnienia

- instalacje gazowe w no-
wych technologiach

- spawanie rurociągów 
gazowych

- instalacje c.o i p.poż

- remonty konstrukcji 
spawanych

- spawanie konstrukcji 
mostów

- spawanie aluminium
i stali INOX

HISTORIA
I POLITYKA FIRMY

Firma „METAL-SPAW” powstała w 2001 roku i od począt-
ku specjalizowała się w usługach spawalniczych dla dużych 
przedsiębiorstw.
Działalność oparta jest na podwykonawstwie bezpośrednim lub 
pośrednim usług spawalniczych dla firm z całej Polski.
Kilkuletnie doświadczenie i dobór najlepszych fachowców spowodował 
że, z większością tych firm dalej współpracujemy, a także wykonujemy inne 
zlecenia w każdej metodzie spawania.
Polityka jakości w spawalnictwie jest szyldem firmy. Przez ciągłe szkolenie i zdobywanie kwalifikacji, zwięk-
sza się motywacje pracowników oraz rozwija świadomość ich znaczenia w firmie.
Za klucz do sukcesu, traktuje się identyfikowanie pracowników i współpracowników z polityką jakości 
w spawalnictwie Z.H.U.P „ Metal-Spaw”
Stawiamy na jakość wykonywanych usług na najwyższym poziomie.
Spawacze zatrudnieni w naszej firmie posiadają aktualne uprawnienia TUV, UDT, IS, SLV i umiejętności wy-
konywania spoin dla każdej metody. Wszystkie prace wykonywane są zgodnie z przepisami BHP i p.poż.
Prace gazo niebezpieczne wykonywane są z zachowaniem najwyższej ostrożności.
Zadowolenie kontrahentów powoduje że otrzymujemy następne zlecenia.
Pomagamy naszym klientom w doborze materiałów i metod spawania do wyko-
nywanej przez nich produkcji. Posiadamy swój sprzęt spawalniczy do wykony-
wanych usług.
Dysponujemy samochodami dostawczymi i generatorami prądu do prac 
w terenie.
Wypożyczamy sprzęt spawalniczy.

Osoba do kontaktu:
Patyk Grzegorz
tel. 602 51 80 51
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Wlesie rosłazielonym

W zielonym lesie rosła, w zieleni traw i mchu,

Wiatr zimą, czy też wiosną kołysał ją do snu.

A teraz stoi strojna, aż bije od niej blask

I świeci, świeci jasno i cieszy, cieszy nas!

Trzeba by zacząć od stwierdzenia, które być może niejednego zdziwi. 
Otóż, wbrew ogólnie przyjętemu przekonaniu… choinki nie rosną w le-

sie! Dlaczego? Ano dlatego, że choinka, to drzewko świerku, jodły lub sosny, 
które trafia, co prawda do naszych domów z lasu, ale które staje się choin-
ką dopiero wtedy, gdy przystroimy je przeróżnymi ozdobami, by w okresie 
Świąt Bożego Narodzenia tradycji stało się zadość! A tradycja to odwieczna, 
bo sięgająca XVI wieku, kiedy to w Alzacji, w protestanckich Niemczech, po-
jawiły się pierwsze choinki, jako „rajskie drzewa poznania dobra i zła” w mi-
steriach o Adamie i Ewie, wystawianych w Wigilię Bożego Narodzenia. Do 
Polski choinka trafiła na przełomie XVIII i XIX wieku wypierając tradycyjną 
polska ozdobę, jaką była jemioła i zastępując stary słowiański zwyczaj deko-
rowania snopu zboża. Dzisiaj, choć coraz częściej kupujemy choinki pocho-
dzące z plantacji i to z plantacji spoza granic naszego kraju, to i tak nic nie 
jest w stanie zastąpić naszych choinek, pięknie pachnących lasem, żywicą 
i igliwiem, które zanim staną się bożonarodzeniowymi drzewkami… rosną 
w lesie. Leśnicy w okresie poprzedzającym Święta wycinają te drzewka, które 
są w ekosystemie leśnym zbędne, z reguły rosnące w podszytowej warstwie 
lasu lub… specjalnie przeznaczone na choinki, a więc drzewka rosnące na 
plantacjach, zlokalizowanych głównie pod liniami energetycznymi. O kimś, 
kto nie orientując się w danej sytuacji, wystąpił z czymś dziwnym i nieocze-
kiwanym mówimy, że… „urwał się z choinki”. Być może dlatego, że jak już 
jakaś bombka z choinki się urwie, to z reguły… nie ma co zbierać i mamy 
do czynienia ze swoistą katastrofą. Dlatego lepiej się z choinki nie urywać, 
by takiej towarzyskiej katastrofy nie zaliczyć! Kiedy więc nastanie czas Ad-
wentu i oczekując na Boże Narodzenie przystroimy świerkowe, jodłowe czy 
sosnowe drzewko, usiądźmy wygodnie w fotelu i wpatrując się w migocące 
pośród bombek światełka, zaśpiewajmy:

W zielonym lesie rosła, w zieleni traw i mchu,
Wiatr zimą, czy też wiosną kołysał ją do snu.
A teraz stoi strojna, aż bije od niej blask
I świeci, świeci jasno i cieszy, cieszy nas!

Janusz Rautszko
(Nadleśniczy Nadleśnictwa Szczecinek)

Janusz Rautszko

Fot. Krystyna Rautszko

Fot. Janusz Rautszko
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ul. Sobieskiego 4A, 41 – 300 Gąbrowa Górnicza tel/fax 32 262 65 77
www.kancelaria2000.pl; kontakt@kancelaria2000.pl

KRS 0000521456; NIP 6292470074

Współpracę z mecenasem Jackiem Py-
tel rozpocząłem kilka lat temu, kiedy 

moja firma miała naglący problem prawny, 
który udało się szybko i skutecznie rozwią-
zać. Dziś nie wyobrażam sobie prowadzić 
działalności gospodarczej bez stałego 
wsparcia kancelarii prawnej” – mówi właści-
ciel Zbigniew Szydlik. 
„Skupienie się na właściwej działalności 
przez przedsiębiorcę wymaga zwolnienia 
go z obowiązku ciągłego poruszania się 
w gąszczu niejednokrotnie niejasnych, nie-
precyzyjnych i interpretowanych na wiele 
sposobów przepisów. Właściciel firmy czy 

jej prezes chcąc postępować zgodnie z tymi 
przepisami musi polegać w tej kwestii na 
opinii prawników ze współpracującej z nim 
kancelarii. Nie ma również czasu ani ochoty 
brać osobistego udziału w sporach sądo-
wych. W tym czasie powinien zajmować się 
pozyskiwaniem kolejnych zleceń i pomysła-
mi na rozwój firmy – wskazuje radca prawny 
Jacek Pytel – partner z „Kancelarii 2000 Swo-
boda, Pytel, Polilejko, Gabor” w Dąbrowie 
Górniczej. 
„Swoją pracę zawodową zaczynałem jako 
pracownik dużego, dynamicznie rozwijają-
cego się przedsiębiorstwa. Wiem jak waż-

ny jest szybki kontakt kadry zarządzającej 
z prawnikiem i księgowym. Bardzo często 
ważne decyzje strategiczne dotyczące roz-
woju firmy opierają się na założeniach fi-
nansowych i uwarunkowaniach prawnych. 
Ponieważ firma Pana Szydlika jest przedsię-
biorstwem rodzinnym pracujemy wspólnie 
nad jego przekształceniem, tak aby zabez-
pieczyć przyszłość najbliższych, a jednocze-
śnie łatwiej pozyskiwać kapitał z zewnętrz-
nych źródeł finansowania” -dodaje.

Jackiem Pytel
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W 2015 roku Gmina i Parafia Sułoszowa 
przeżywały piękny Jubileusz 700 – le-

cia swego istnienia. Uroczystości rozpoczęły 
się w kwietniu uroczystą sesją Rady Gminy 
z udziałem znamienitych Gości: m.in. Mi-
nistra Pracy i Polityki Socjalnej – p. Włady-
sława Kosiniaka – Kamysza, V-ce Marszałka 
Województwa Małopolskiego p. Wojciecha 
Kozaka, władz Powiatu Krakowskiego i in-
nych zaprzyjaźnionych miast oraz gmin. Ju-
bileusz obejmował wiele imprez Gminnych 
i Parafialnych.

W sierpniu, z racji odpustu ku czci. Św. Waw-
rzyńca, odbył się Festyn Rodzinny zorgani-
zowany przez Parafię Najświętszego Serca 
Pana Jezusa z licznymi zabawami i konkur-
sami, zakończony koncertem Wojciecha 
Gruszczyńskiego – finalisty II edycji pro-
gramu The Voice of Poland oraz występem 
kabaretu Czesław Jakubiec Comedy. Warto 
podkreślić, że wśród dobrodziejów i spon-
sorów nagród dla uczestników festynu zna-
lazła się firma z Dąbrowy Górniczej: Zakład 
Instalacji Sanitarnych i Robót Ogólnobu-

700 
SUŁOSZOWEJ

dowlanych, prowadzona przez Pana Zbi-
gniewa Szydlika. Państwo Maria i Zbigniew 
Szydlikowie zaszczycili nas również 11 li-
stopada, uczestnicząc w zakończeniu Jubi-
leuszu 700 – lecia Sułoszowej, z udziałem 
Ks. Bpa Grzegorza Kaszaka, który poświęcił 
sztandar Gminy i pamiątkową tablicę w ko-
ściele parafialnym. 
Będąc niezmiernie wdzięczny za okazaną 
życzliwość i wsparcie materialne naszych 
Uroczystości, jako Proboszcz Parafii, życzę 
Firmie dalszego rozwoju i realizacji wspania-
łych inwestycji a Państwu Szydlik obfitości 
Bożych Darów oraz Błogosławieństwa Boże-
go na wszystkich ścieżkach życia w kończą-
cym się roku, na zbliżające się Święta Naro-
dzenia Pańskiego i na Nowy Rok 2016.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności
Ks. Leszek Kołczyk – Proboszcz.

– LECIE
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Wywiad z Gitarzystą zespołu DŻEM :
Benedykt Jan
„Beno” Otręba

1. Czy mógłby Pan przybliżyć nam 
skąd wzięła się nazwa zespołu 
„DŻEM”?

B.J.: Jest takie pojęcie muzyczne „jam ses-
sion” i to właśnie z tego się wzięło, że my na 
początku bardzo fascynowaliśmy się blu-
esem, dużo słuchaliśmy zespołów bluesowo 
rockowych i później staraliśmy się opierać 
to co słuchaliśmy na własnej improwizacji – 
taki rodzaj zbiorowego muzykowania. Stad 
nazwa jam później pewna Pani Plastyczka 
Domu Kultury opisała nas jako „Drzem” póź-
niej natomiast zmieniliśmy to na wersję po-
prawna „DŻEM”.

2. Jak wspomina Pan swoją karierę 
muzyczną z Ryśkiem Riedel?

B.J.: Jest to  kawał czasu, jesteśmy jak ro-
dzina a jak to w rodzinie różnie bywam raz 
lepiej raz gorzej, raz wesoło a raz smutno 
ale to co chyba najważniejsze to łączyła nas 
wspólna pasja do muzyki. To były czasy kie-
dy się wspólnie słuchało muzyki kiedy ktoś 
dostał płytę. Nie tak jak teraz włączamy in-
ternet i możemy słuchać pełną dowolność. 
Pamiętam jak na przykład ktoś z zachodu 
przywoził jakąś płytę to się robiło sesje, spo-
tykaliśmy się razem, przesłuchiwaliśmy kilka 

razy tą płytę później dyskutowaliśmy i w ten 
sposób razem poznawaliśmy muzykę. 

3. Zespół DŻEM to klasyka polskiego 
rocka. Wiele lat na scenie, niezliczo-
na ilość 
koncertów i pokazów. Ma Pan swój 
ulubiony koncert do  którego zdarza 
się często powracać?

B.J.: Pierwszym takim koncertem do które-
go często wracam był koncert w roku 1983. 
Był to koncert poświęcony pamięci Ryśka 
Skibińskiego. To był przyjaciel naszego Ryś-
ka który zmarł niestety w smutnych oko-
licznościach ale pamiętam, że ten koncert 
był bardzo przejmujący 
i wzruszający. Ludzie 
zrobili taki krzyż z róż-
nych świeczek i zniczy. 
Do tego dołączyła się 
naprawdę wyjątkowa 
atmosfera, która długo 
utkwiła w naszych umy-
słach. Ponadto wiele też 
innych koncertów które 
z Ryśkiem graliśmy np. 
w Jarocinie. Koncerty 
nad ranem kiedy ludzie 
już prawie wychodzili 
ale  cały czas z pleca-
kami czekali żebyśmy 

jeszcze jeden kawałek zagrali.

4. Praca Artysty to z pewnością wy-
magający zawód : stałe wyjazdy i co 
za tym idzie życie poza domem. Czy 
po tylu latach czuje Pan zmęczenie 
tymi nieustannymi podróżami?

B.J.: Samymi podróżami tak ale koncerta-
mi absolutnie nie bo wiele jeszcze chcemy 
grać. Raczej myślę tu o znużeniu przejaz-
dami. W latach 80 jechało się z Gdańska do 
Katowic 12 godz. a teraz to jest około 6-7 
godz. więc różnica w jakimś stopniu jest 
odczuwalna. Także poprawiły się drogi no 
i Polska w ogóle wygląda bardzo kolorowo 
niż jak wtedy szara i wszędzie taka sama. 
A teraz jest tyle pięknych rzeczy, że człowiek 
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ma więcej atrakcji żeby się gdzieś zatrzymać 
obejrzeć coś. Zresztą pamiętam jak były 
długie podróże to nawet nie było się gdzie 
zatrzymać żeby coś zjeść a teraz wszystko 
można i  pod dostatkiem mamy różnych re-
stauracji.

5. Czy zespół DŻEM gra jakieś kon-
certy dla osób lub firm prywatnych?

B.J.: Zdarzały się takie koncerty. To są tzw. 
Imprezy zamknięte, tzw. „event” . Myślę, że 
to są dobre koncerty chociaż chyba wiele 
zależy od Prezesa który taki koncert chce 
zorganizować i jak On ma wyglądać ale 
bywa naprawdę fajnie chociaż nie ukrywam, 
że zdarza się też troszeczkę sztywniejsza 
atmosfera niż na normalnych koncertach. 
Myślę, że to jest zrozumiałe bo ludzie często 
obawiają się nieodpowiednich zachowań. 

6. Jak ocenia Pan współpracę z Me-
nadżerem Leszkiem Martinkiem?

B.J.: W roku 1989 przejął nas Leszek i trwa to 
do teraz więc chyba świadczy to o naprawdę 
owocnej współpracy. Mamy do siebie peł-
ne zaufanie i nigdy z naszym menadżerem 
zespół DŻEM nie kłócił się o pieniądze. Jak 
spieraliśmy się co było naprawdę rzadko-
ścią to o sprawy muzyczne czy organizacyj-
ne czasami. Wszystko jest klarowne, czyste 
i uczciwe więc nie mamy nic do zarzucenia 
naszej współpracy z Leszkiem.

7. W imieniu swoim i fanów możemy 
dowiedzieć się czy zespół planuje 
wydać jakąś płytę?

B.J.: Z tym jest troszkę kłopot bo upadła 
poniekąd sprzedaż płyt z tego względu, że 
wszystko dostępne jest w internecie i my 
sami sobie wydajemy te płyty. Inwestujemy 
własne fundusze nawet jeśli płyta się nie 
sprzeda to chociaż jako promocja jest trak-
towana i wtedy nasz wkład dobrze byłoby 
żeby się zwrócił. Być może teraz forma płyt 
się już kończy  i będą już tylko dla konese-
rów i kolekcjonerów którzy lubią mieć taki 
własny egzemplarz tylko dla siebie.

8. Na przestrzeni kilku lat w telewizji 
zdecydowanie brakuje emisji kon-
certów zespołu DŻEM. Czym może 
być to spowodowane?

B.J.: Nie jesteśmy celebrytami  i nie chcemy 
nimi być. Nie mamy tzw. parcia na szkło. To 
chyba główny powód bo wszystko co się 
tam dzieje toczy się w jednym kręgu. Wy-
stępy, pokazy w reklamach zyskują na po-
pularności. I tak też jest z muzykami którzy 
grają na różnych wydarzeniach w telewizji 
i cała machina się nakręca . Nie chcemy mieć 
w tym udziału, chyba ze miałoby to napraw-
dę jakiś wielki sens. Owszem graliśmy raz 
czy dwa na Sylwestra w Polsacie ale tak jak 
dało się zauważyć to nie  jest koncert tylko 
pokazanie siebie. 

9. Obecny wokalista zespołu Dżem 
Maciej Balcar to nie tylko muzyk ale 
kompozytor i autor tekstów. Jak Pan 
mógłby porównać obecnego woka-
listę zespołu Dżem z Ryśkiem Rie-
del?

B.J.: Nigdy nawet nie myślałem w tych ka-
tegoriach żeby porównywać. Teraz są inne 
czasy jest wszystko inaczej inna jakość. 
Najważniejsze żeby miedzy nami jedność 
i zgodność.

10. Zespół Dżem z pewnością wpisał 
się w kanon polskiej muzyki rocko-
wej – grana przez Państwa muzyka 
przechodzi z jednego pokolenia na 
drugie nie tracąc przy tym na war-
tości. Wśród Polskich zespołów to 
naprawdę ogromny sukces muzycz-
ny. Jak Pan ocenia to na przestrzeni 
wielu lat od początku istnienia ze-
społu?

B.J.: To się łączy z poprzednim pytaniem. 
Nas jest mało w telewizji ale mamy własną 
publiczność. Dużo gramy i za te wszyst-
kie lata które poświęciliśmy dla muzyki to 
największą nagrodą jest publiczność która 
zawsze dopisujemy swoją obecność na na-
szych koncertach

Dziękujemy za rozmowę
Życzymy dalszych sukcesów na scenie 

muzycznej
Agnieszka Szydlik
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Weź do 500 tys. zł na dowolny cel związany z Twoją fi rmą. 
Już dziś podpisz umowę:

• bez faktur rozliczeniowych

• bez biznesplanu i prognoz finansowych

• bez prowizji za przyjęcie wniosku

www.pkobp.pl, infolinia: 801 302 302, +48 81 535 65 65 opłata zgodna z taryfą operatora
Szczegółowe informacje o produkcie, w tym Taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz na stronie www.pkobp.pl.

Decyzję o udzieleniu pożyczki w 24 h może otrzymać fi rma, która prowadzi działalność od 18 miesięcy, posiada zdolność kredytową, a jej łączne zaangażowanie kredytowe 
w PKO Banku Polskim nie przekracza 1 000 000 zł.

POŻYCZKA DLA FIRM 
NAWET W JEDEN DZIEŃ
POŻYCZKA MSP

NAJLEPSZY BANK 
DLA FIRM W 2014

ZA NAJLEPSZY KREDYT 
DLA PRZEDSIĘBIORCY
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Firma
GAS-ENGINEERING

Jerzy Heider

działa w branży: działalność 
w zakresie inżynierii i związa-

ne z nią doradztwo techniczne.  
Projektujemy instalacje gazowe, 
sieci gazowe wodociągowe, ka-
nalizacyjne, C.O., kotłownie itp.

Adres firmy: 
Ul. Generała Hallera 20

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

e-mail: jerzy.heider@wp.pl
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 Zakres naszej działalności obejmuje sprzedaż oraz wyna-
jem maszyn budowlanych znajdujących zastosowanie w wielu ga-
łęziach działalności przemysłowej, budownictwie, rolnictwie i trans-
porcie. Flota, licząca ponad 200 maszyn, oparta jest w dużej mierze 
na marce JCB. W ofercie posiadamy również maszyny innych produ-
centów: CAT, Manitou, Komatsu, Hitachi. Możemy Państwu zapropo-
nować zarówno bogatą paletę starannie wybranych używanych ma-
szyn pewnego pochodzenia jak również nowe urządzenia i maszyny 
wiodących producentów. Specjalizujemy się również w dystrybucji 
części zamiennych do maszyn. Dzięki wieloletniej, opartej na zasa-
dach partnerskich, współpracy z ich producentami jesteśmy w stanie 
zaoferować najwyższej jakości produkty w bardzo okazyjnych ce-
nach.
Nasz baza to teren o powierzchni 115 000 m2 przy głównej trasie E 94 
w miejscowości Suchoraba koło Krakowa. Wierzymy, że komfortowe 
warunki nowo oddanego do użytku budynku biurowego, jego no-
woczesna, w pełni wyposażona część serwisowa jak również obszer-
ny magazyn sprawią, że będziemy w stanie sprostać Państwa oczeki-
waniom oraz liczymy na satysfakcjonującą współpracę.

• Filtry • Uszczelnienia

• Krzyżaki • Łożyska

• Sworznie • Tuleje

• Podkładki
• Osprzęt: łyżki, gąsie-

nice, opony wiernie 
młoty 

ASORTYMENT:

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

„DENISON”
D. Biernat, M. Biernat spółka jawna

Suchoraba 86
32-005 Niepołomice

tel. 012/ 645 74 63
tel. 608 339 760

*  C
en

a 
z 

V
A

T,
 d

o
t.

 C
E

W
E

 F
O

TO
Z

E
S

Z
Y

T
U

.

www.cewe.pl

Fotoksiążka
nr 1
w Europie

19,99 zł*
od



24

Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Ogólnobudowlanych
Zbigniew Szydl ik 

MAGAZYN Firmowy nr 2 grudzień 2015

Do tej pory nagrody MVP (MVP to skrót 
angielskiego Most valuable player) czyli 

najbardziej wartościowych graczy na boisku 
przyznawali tylko delegaci Profesjonalnej 
Ligi Piłki Siatkowej obecni na spotkaniach 
ligowych. Teraz tych najbardziej warto-
ściowych, tyle że w wymiarze miesięcznym 
mogą wskazać sami kibice!
 Mówi się, że mamy w kraju kilka-
dziesiąt trenerów bo gdy przychodzi do 
ogłoszenia składów reprezentacji Polski 
czy szóstek grających w rodzimej lidze to 
zawsze odzywają się komentujący, którzy 
wytykają błędy trenerowi. Nie inaczej jest 
w przypadku wyborów najlepszych, czy naj-
bardziej wartościowych zawodników. Każdy 
mecz Plus Ligi i ORLEN Ligi kończy się wy-
borem najbardziej wartościowego zawod-
nika lub zawodniczki meczu (MVP), a osobą 
decyzyjną jest delegat organizatora rozgry-
wek czyli PLPS. Wielokrotnie fani z wyborów 
zadowoleni nie są, zresztą nic dziwnego 
bo przecież każdy ma swoje prawo głosu. 
W bieżącym sezonie ligowym wszyscy kibi-
ce swój głos będą mogli wyrazić sami. Inter-
netowy portal Siatkowka24.com wspólnie 
z firmą ZISiRO Zbigniew Szydlik organizują 
plebiscyt kibiców na najbardziej wartościo-
wą siatkarkę i siatkarza każdego miesiąca. 
 Co miesiąc redakcja portalu Siat-
kowka24.com będzie nominować dziesięciu 
najbardziej wartościowych siatkarzy oraz 
dziesięć najbardziej wartościowych siatka-
rek rozgrywek ligowych, a następnie każdy 
kibic poprzez głosowanie SMS będzie mógł 
oddać swój głos na tych, którzy jego zda-
niem zasłużyli na wyróżnienie. Każdy siat-
karz oraz siatkarka wybrani głosami kibiców 
MVP miesiąca otrzyma statuetkę kibiców. Na 
tym jednak cała zabawa się nie kończy! Każ-
dy, kto wyśle SMS wskaże nie tylko zawod-
nika lub zawodniczkę ale także klub, któ-
remu kibicuje. Kluby kibica sześciu klubów 
(trzy kobiece i trzy męskie), które otrzymają 
największą ilość punktów podczas trwania 
plebiscytu otrzymają nagrody finansowe, 
których pula wynosi 4 tysiące złotych. Warto 
też zaznaczyć, że stawka za każdego wysła-
nego smsa (1,23 zł) nie pójdzie do kieszeni 
organizatorów. Otóż za każdego wysłane-
go smsa, kibice otrzymają smsa zwrotnego 
z kodem, który wart będzie 1 zł w sklepie 
z gadżetami siatkarskimi Kochamsiatke.
pl. Co ważne, kody można ze sobą łączyć  

Agencji Marketingu Sportowego SportsM
SIATKARSCY KIBICE WYBIORĄ NAJBARDZIEJ 

WARTOŚCIOWYCH SIATKARZY I SIATKARKI LIGI
i zamienić na realne zakupy w trakcie trwa-
nia plebiscytu lub po jego zakończeniu. 
-Zastanawialiśmy się wspólnie z Panem Zbi-
gniewem Szydlikiem jak zorganizować dla 
kibiców siatkarską zabawę, w której każdy 
będzie beneficjentem i myślę, że taka for-
ma plebiscytu jest najlepszą z możliwych. 
Siatkarze lub siatkarki otrzymają uznanie 
kibiców, kluby kibica otrzymają wsparcie fi-
nansowe co wierzę, że przełoży się na jakość 
opraw meczów, a sami głosujący w zamian 
za zaangażowanie w zabawę otrzymają 
możliwość zamiany wysłanych smsów na 
realne produkty ze sklepu. Np jeśli ktoś 

w czasie 8 miesięcy trwania plebiscytu wy-
śle 20 smsów to będzie miał 20 zł na zakupy 
w sklepie Kochamsiatke.pl - wyjaśnia Mar-
cin Babczyk, właściciel Agencji Marketingu 
Sportowego SportsM i wydawca portalu 
SIatkowka24.com.
 Na koniec nie pozostaje w takim 
razie nic innego jak życzyć kibicom dobrej 
zabawy, trafnych wyborów i dużo nagród.
Autor: Piotr Bąk - redaktor naczelny portalu 
Siatkowka24.com

Marcin Babczyk
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1. Z wielu różnych źródeł dowiadu-
jemy się, że jest Pani rekordzistką 
pod względem liczby rozegranych 
meczów w reprezentacji. To z pew-
nością powód do dumy ale i wynik 
ciężkiej pracy. Jak ocenia Pani swój 
tak ogromny wkład w reprezentacji? 

M.Ś.: Przede wszystkim mam wielką satys-
fakcję. Jestem dumna, że przez tyle lat by-
łam w reprezentacji Polski i miałam okazję 
występować w tak dużej ilości meczy. Wiem, 
że mój wiek jest już taki że należy powie-
dzieć sobie dość i w tym sezonie ta decyzja 
zapadła, że przestałam być zawodniczką tyl-
ko zmieniłam profesję na trenerkę. Nie ukry-
wam, że wciąż czuję ogromny niedosyt bo 
chętnie pograłabym na boisku. Natomiast 
co do ilości meczy w reprezentacji , myślę, 
że przy tym systemie który obecnie jest od 
10 lat gdzie tych meczy w reprezentacji jest 
bardzo dużo jakby ten system był w tych la-
tach w których Ja zaczynałam grać w repre-
zentacji to z pewnością liczba rozegranych 
meczy byłaby jeszcze większa. Zdarzało się, 
że przez cały sezon kadrowy, który trwał poł 
roku rozgrywało się 10 meczy. Obecnie 10 
meczy robi się w 2 tygodnie lub 3 tygodnie 
bo są inne systemy rozgrywek, są Puchary 
Świata jest Grand Prix którego wcześniej nie 
było i to są turnieje na których się gra bar-
dzo dużą ilość meczy. Także niewątpliwie ta 

ŚliwaMagdalena

Rozmowa z siatkarką

liczba byłaby większa gdyby tak jak mówi-
łam ten system obowiązywał wcześniej.

2. W roku 2003 zdobyła Pani zło-
ty medal na Mistrzostwach Europy 
oraz wybrano Panią jako najlepszą 
rozgrywającą turnieju. Można po-
wiedzieć że to podwójny sukces, jak 
wspomina Pani te mistrzostwa?

M.Ś.: Może zacznę od tej nagrody indywi-
dualnej. Nie zwracam w ogóle uwagi na 
to jak gram, wiadomo, że podczas turnieju 
są robione różne statystyki do których Ja 
w ogóle nie zaglądałam bo najważniej-
sze w tym turnieju było to żeby wygrać 
jak największą ilość meczy. Ten turniej był 
bardzo specyficzny bo wyjście z grupy do 
finału praktycznie się ważyło do ostatnie-
go momentu bo nie tylko od nas zależało 
czy wygramy ale też inne drużyny miały na 
to wpływ. W półfinale bardzo dramatyczny 
był mecz z Niemkami który bardzo dobrze 
pamiętam bo po tym spotkaniu to że mamy 
zagwarantowany brązowy medal okazało 
się wielkim sukcesem . No i później finał 
z Turczynkami gdzie turniej odbywał się 
w Turcji . Pamiętam jak Turczynkom wszyscy 
wieszali medale na szyi wiedząc że na pew-
no wygrają ale dziewczyny chyba nie wy-
trzymały presji psychicznej. My natomiast 
byłyśmy bardzo pozytywnie naładowane 

i finał okazał się o dziwo bardzo łatwym me-
czem. Także to co zrobiliśmy dotarło do nas 
dopiero po przyjeździe do kraju gdzie na 
lotnisku był taki tłum ludzi jakiego Ja jeszcze 
nie widziałam. W jednym miejscu tyle osób 
i wszyscy ubrani na biało czerwono – wtedy 
zrozumiałyśmy, że zdobyłyśmy Mistrzostwo. 
Z pewnością będziemy pamiętać to do koń-
ca życia. 

3. Przechodząc na płaszczyznę kraju 
to grała Pani w Chemiku Police de-
biutując kolejnymi zwycięstwami. 
Jakie sukcesy udało się osiągnąć z tą 
drużyną i jak Pani osobiście ocenia 
swój udział w Chemiku Police?

M.Ś.: Do Chemika Police przyszłam z moimi 
dwoma koleżankami z reprezentacji . Trzy 
nowe dziewczyny, które doszły do zespołu 
który grał w I lidze. To było na pewno też 
z jednej strony ryzyko bo schodząc z eks-
traklasy do ligi niżej nie wiedziałam czego 
tak naprawdę mogę oczekiwać od zespo-
łu o którym nigdy wcześniej nie słyszałam. 
Wtedy to były inne czasy, nie było interne-
tu, przepływ informacji nie był tak szybki 
jak obecnie. W gazetach artykuły pojawia-
ły się np. po 3 dniach przynajmniej „Sport 
Katowicki” dochodził do Polic pod koniec 
tygodnia. Ten rok był rokiem niesamowi-
tym bo nie przegrałyśmy żadnego meczu 
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i nie przegrałyśmy w nim ani jednego seta. 
W tym pierwszym sezonie z wszystkimi 
drużynami wygrałyśmy 3:0 i grałyśmy też 
w Pucharze Polski w którym grały 4 druży-
ny wszystkie z ekstraklasy tylko my z I ligi 
ale i w tym turnieju udało nam się wygrać. 
To był naprawdę ogromny sukces. Na na-
stępny rok powtórzyłyśmy wygrany Puchar 
Polski i zdobyłyśmy Mistrzostwo Polski. I po-
nownie na kolejny sezon powtórzyłyśmy 
Mistrzostwo Polski i znowu Puchar Polski. 
Także te lata Ja osobiście wspominam jako 
coś co naprawdę ciężko powtórzyć bo to nie 
była drużyna która składała się z gwiazd tyl-
ko to był bardzo fajnie skomponowany ze-
spół który dobrze się ze sobą uzupełniał. Na 
pewno nie można porównać tamtego Che-
mika który był 20 lat temu do obecnego. My 
miałyśmy zespół który był dobrze zbudowa-
ny też charakterologicznie. Przyznam , że ta 
lata są piękne do wspomnienia. 

4. Na przełomie lat 1998-2001 zde-
cydowała się Pani na wyjazd do ligi 
włoskiej. Jak wspomina Pani grę 
w zagranicznym klubie Despar Pe-
rugia?

M.Ś.: Jedyna Polka która wcześniej wyjecha-
ła to był Dorota Swieniewicz i Ja rok później 
do tego zespołu w którym grała Dorota do-
łączyłam. To było coś nowego, Polki przetar-
ły szlaki za granica. Wspomnę, że wcześniej 
jak byłam trochę młodsza nie było w ogóle 
możliwości wyjazdu za granicę . Nasze prze-
pisy w Polsce były bardzo sztywne, trzeba 
było mieć ukończone 27 lat żeby można 
było gdzieś wyjechać a jeżeli można było to 
tylko do zespołu z ligi włoskiej który był mi-
strzem albo ligi niemieckiej czy francuskiej. 
Na szczęście ten sezon przetarł szlaki że jed-
nak da się wyjechać i można coś osiągnąć 
nie mając odpowiedniej ilości rozegranych 
meczy w reprezentacji i wieku. Było to na 
pewno bardzo ciekawe doświadczenie i po-
mimo, że w pierwszym roku było dla mnie 
wszystko w porządku bo była ze mną rodzi-
na, mąż córka natomiast kolejne lata jeżeli 
chodzi o moja psychikę to było troszeczkę 
gorzej dlatego że córka wybrała podobną 
drogę jak Ja zaczęła się bawić w siatkówkę 
i dla niej treningi zrobiły się najważniejszą 
rzeczą w życiu. Ponieważ byliśmy z Krakowa 
a tam w Wiśle Kraków była sekcja siatkówki 
moja córka zaczęła tam uczęszczać. I nieste-
ty po tych decyzjach musiałyśmy się rozstać. 
Były oczywiście momenty że przyjeżdżała 
do mnie na kilka miesięcy razem z mężem 
ale nie było to przez cały sezon. Po 3 latach 
spędzonych w Perugi przeszłam do klubu 
Bergamo i po roku w Bergamo wróciłam do 
Polski gdzie w Bielsku Białej zdobyłyśmy Mi-
strzostwo Polski i po tym sezonie wróciłam 
ponownie do Włoch gdzie w sumie spędzi-

łam 7 lat . We Włoszech też udało się zdobyć 
Mistrzostwo Włoch więc to było kolejne 
cenne doświadczenie życiowe. Później ko-
lejny sukces to Puchar Zdobywców Europy 
więc troszkę tych wygranych się przez ten 
cały okres nazbierało.

5. Po powrocie do kraju grała Pani 
MKS Tauron Dąbrowa Górnicza, 
później można było Panią widzieć 
w klubie Budowlani Łódź i teraz po-
nownie powróciła Pani do drużyny 
w Dąbrowie Górniczej ale już w roli 
Trenera. Co skłoniło Panią do po-
wrotu na teren Zagłębia?

M.Ś.: W Dąbrowie od pierwszego roku który 
tutaj byłam udało się odczuć bardzo fajna 
atmosferę wokół siatkówki. Był to klub który 
dość krótko grał w ekstraklasie ale struktury 
w klubie cała ta organizacja , wszystko wska-
zywało na to, że tutaj ludzie którzy pracują 
wiedzą co robią . No i przy okazji zaczęły 
zbierać się sukcesy. Zdobyłyśmy dwa razy 
brązowy medal , później Ja pojechałam do 
Spotu i jak wróciłam to zdobyłyśmy 2 razy 
Puchar Polski , prawie Mistrzostwo Polski 
bo nie zapomnę chyba do końca życia tych 
rozgrywek jak niewiele brakowało. Nato-
miast ludzie którzy tutaj pracują i w klubie 
i kibice którzy są cały czas wokół nas two-
rzą super atmosferę bardzo odczuwalna dla 
mnie. Bardzo, bardzo mile wspominam swój 
pierwszy czas spędzony tutaj. 

6. Jak ocenia Pani obecny skład dru-
żyny MKS Tauron Dąbrowa Górnicza 
i szanse na zwycięstwo w sezonie 
2015/2016?

M.Ś.: Potencjał jest ogromny w drużynie 
co już dziewczyny pokazały na turniejach. 
Wiadomo, że jesteśmy na początku ligi, do-
cieramy się , poznajemy się ale z meczu na 
mecz powinno być coraz lepiej. Wierzę w to 
że w pierwszej 4 się znajdziemy na pewno 
bo drużyna w tym sezonie jest dobrze zbu-
dowana i myślę, że szansa na medal jest 
również ogromna. Natomiast to jest sport 
a w sporcie dzieją się różne rzeczy, kontuzje 
czy jakaś inna niedyspozycja. Czasami jeden 
dzień może zadecydować ze nie pójdzie coś 
tak jak zaplanowaliśmy. Na szczęście cały ze-
spół jest na tyle mocny że nawet zmiennicz-
ki śmiało mogą zamieniać dziewczyny które 
grają w pierwszej szóstce. 

7. Jak się Pani współpracuje z trene-
rem drużyny MKS Tauron Dąbrowa 
Górnicza Panem Juan Manuel Ser-
ramalera?

M.Ś.: Śmiało mogę powiedzieć, że bardzo 
dobrze. Jest to człowiek który naprawdę wie 

co robi. Ma dużą wiedzę , duże doświadcze-
nie może nie tak długo pracował z kobieta-
mi bo to są jego początki jeśli chodzi o pracę 
z kobietami natomiast wie jak działać Także 
Ja swoje doświadczenie która mam i które 
zbierałam od wielu trenerów to gdzieś sobie 
szufladkuję bo są rzeczy które trzeba zapa-
miętać i wykorzystać. Dlatego cieszę się, że 
mogę z nim współpracować i dalej wzboga-
cać swoje doświadczenie.

8. We wrześniu ZISiRO Zbigniew 
Szydlik i TEMKOP z udziałem Lasów 
Państwowych w Szczecinku pod kie-
rownictwem Pana Janusza Rautszko 
zorganizowali wyjazd dla drużyny 
do Szczecinka organizując przy tym 
wypoczynek i atrakcje. Jak ocenia 
Pani z własnego doświadczenia taką 
formę wsparcie dla drużyny przed 
rozpoczęciem się sezonu?

M.Ś.: Był to bardzo udany wyjazd i bardzo 
trafny pomysł żeby spotkać się w gronie 
ze Sponsorami z ludźmi którzy nam poma-
gają na co dzień. Nie zawsze mamy okazje 
wszystkich znać czy nawet poznać dlatego 
ten wyjazd okazał się dla nas wszystkich 
bardzo owocny. Świetnie się bawiliśmy, 
mieliśmy okazję na wspólne rozmowy i jeże-
li tylko będzie okazja na większą ilość takich 
wyjazdów to bardzo chętnie bo sporo rze-
czy można dowiedzieć się choćby o Polsce. 
Ja w Szczecinku byłam pierwszy raz i te tere-
ny które obejrzeliśmy i z ludźmi z którymi się 
spotkaliśmy opowiadając o swoim regionie 
miło wspominamy. 

9. W roku 2005 z ramienia Prezy-
denta RP została Pani odznaczona 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski. Jest Pani chyba jedy-
ną osobą w kraju uhonorowaną taką 
nagrodą od Władzy Państwa?

Jest to naprawdę wielkie wyróżnienie mam 
takie miejsce gdzie trzymam wszystkie pa-
miątki m.in. medal i długopis od Pana Pre-
zydenta. Po tym pierwszym Mistrzostwie 
Polski gdzie zrobiłyśmy takie wielki rozgłos 
zrobiła się wtedy moda na siatkówkę. Dzieci 
zaczęły nagle mieć ochotę żeby w ta siat-
kówkę grać i trenować. Jak byłyśmy na zgru-
powaniu w Szczyrku to dostałyśmy telefon 
że przyjeżdża do nas Prezydent Kwaśniew-
ski zupełnie prywatnie. Bardzo miło wspo-
minamy tą wizytę, bo okazał się normlanym 
człowiekiem od którego nie czuło się tej 
wyższości że jest najważniejszą osobistością 
w kraju

Dziękuję za rozmowę
Olga Jaśko
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SPONSOR TRZYKROTNEGO MEDALISTY POLSKI 
W SIATKÓWCE KOBIET,

„MKS TAURON DĄBROWA GÓRNICZA”
Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Ogólnobudowlanych Zbigniew Szydlik wspiera finansowo siatkarki z klubu MKS Tauron 
Dąbrowa Górnicza. Drużyna jest czołowym zespołem polskiej ekstraklasy:

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

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

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

Od roku 2015
Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Ogólnobudowlanych 

Zbigniew Szydlik
wspiera drużynę kobiet w siatkówkę – Gryf Szczecinek



KONTAKT

Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Ogólnobudowlanych

Zbigniew Szydlik
ul. Laski 193

41-303 Dąbrowa Górnicza
Tel. / fax 32 260 78 57

Tel. kom. 510 132 530, 797 580 138
E-mail: biuro@szydlik.com.pl

www.szydlik.com.pl

PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, 
SIECI GAZOWE, WODOCIĄGOWE, 

PRZEWIERTY STEROWANE


