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 Realizując wyznaczone cele działalności naszej Firmy 
przekazujemy na Państwa ręce kolejny numer 

Magazynu Firmowego w którym zamieszczamy nową serię 
artykułów. W tym wydaniu można zapoznać się z recenzją 
dotyczącą Targów EXPO-GAS 2017, Gali zorganizowanej przez 
Izbę Rzemieślniczą w Katowicach czy wywiadem z Prezesem 
Izby Gospodarczej Gazownictwa Łukaszem Kroplewskim. 
Nieustannie sledząc również boisko sportowe zachęcamy do 
przeczytania wywiadu z jedną z zawodniczek drużyny MKS 
Tauron Dąbrowa Górnicza Aleksandrą Sikorska

DAWID SZYDLIK

Słowo Wstępu
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Układanie przewodów, wykonywanie wy-
kopu pod sieć gazową bądź wodną, a także 
wiele innych zadań to prace, które nie stano-
wią żadnego problemu dla kompaktowego 
nośnika narzędzi Zahn R300, współpracujące-
go z dedykowanym osprzętem.

Urządzenie to radzi sobie doskonale 
zwłaszcza w otoczeniu pełnym przeszkód lub 
w wąskich przestrzeniach, co zawdzięcza nie-
wielkim gabarytom i  dużej zwrotności.

 Zahn R300 wyposażony został w platfor-
mę roboczą, na której pracuje operator w po-
zycji stojącej, dzięki czemu na zapewnioną  
niczym nieograniczoną widoczność na strefę 
roboczą. Platforma pozwala również w jednej 
chwili zejść z maszyny, co gwarantuje bezpie-
czeństwo oraz skraca przerwy w pracy nie-
zbędne do wykonania innych czynności.

Innowacyjna konstrukcja wielofunkcyjne-
go urządzenia Zahn R300 oznacza, że nie trze-
ba już wybierać między mocą a uniwersalno-

ścią. Zahn R300 napędzany jest sprawdzonym 
dwucylindrowym, czterosuwowym silnikiem 
benzynowym Kohler chłodzonym powie-
trzem, o mocy 22,4/30 kW/KM, i ma hydrosta-
tyczny napęd na 2 lub 4 koła. Zbiornik paliwa 
o pojemności 41,6 l umożliwia operatorowi 
całodzienną pracę bez konieczności dodatko-
wego tankowania a wbudowany wziernik, po-
zwalający szybko kontrolować zużycie paliwa.

Maksymalna prędkość jazdy na biegu wol-
nym wynosi 5,6 km/h, a na szybkim 8 km/h. 
Wyjątkowa funkcja kontroli trakcji oferuje 
w razie potrzeby zwiększoną siłę uciągu, po-
zwalając operatorowi na użycie większej siły 
nacisku lub wyciągania, a także jazdę po mięk-
kim gruncie redukując do minimum możli-
wość poślizgu.

Dostępny w standardzie tempomat po-
zwalający utrzymać ustaloną prędkość, zwięk-
sza wydajność pracy ograniczając jednocze-
śnie zmęczenie operatora.

Przyjemne w dotyku, oznaczone kolorami, 
ergonomiczne dźwignię i elementy sterowa-

JL Maskiner
nia są proste w użyciu, a ich obsługi można 
nauczyć się w krótkim czasie.

Na kokpicie umieszczona jest wygodna 
półka, na podręczne rzeczy takie jak butelkę 
z wodą, rękawice robocze, telefon komórko-
wy.

Zahn R300 może współpracować z całą 
paletą urządzeń i narzędzi. W skład ponad 40 
rodzajów osprzętu wchodzą m.in. łyżki i szufle, 
pługi, młoty, świdry, glebogryzarki, zamiatar-
ki, przeznaczone do montażu na wysięgniku 
ładowarkowym instalowanym w prosty spo-
sób bezpośrednio na maszynie. 

Pługoukładacz wibracyjny to osprzęt, 
który szczególnie powinien zainteresować 
instalatorów podziemnej infrastruktury elek-
trycznej i telekomunikacyjnej. Doskonale 
sprawdza się podczas układania kabli światło-
wodowych. Urządzenie umożliwia układanie 
rozwijanych z bębna kabli na głębokości do 
450 mm. Jest wyposażone w lemiesz o zmien-
nym profilu, co pozwala ustawiać kąt natarcia 
ostrza na bardziej lub mniej agresywny, dosto-
sowując się do warunków glebowych. 

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

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

jlm@jlm.pl II www.jlm.pl

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

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

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

Urządzenie wielofunkcyjne Zahn R300
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FOXFITTINGS
FOX FITTINGS jest jednym z wiodących producentów kształtek elektrooporowych oraz 
zaworów kulowych z polietylenu na rynku europejskim. Firma posiada obecnie rozbudowaną 
sieć dystrybucji w większości krajów Unii Europejskiej oraz w wielu krajach na całym Świecie.

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

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

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

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

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

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

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

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

TEKS Materiały Budowlane
Kaczmarek Tatara S.J.
ul. Rzemieślnicza 1
41-400 Mysłowice
tel.: 32 222 50 68
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XXIV WIELKA GALA 
– IZBA RZEMIEŚLNICZA KATOWICE
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczo-

ści w Katowicach jest największą organizacją pracodawców 
w województwie śląskim. Powstała w 1922 roku, potwierdziła 
kwalifikacje ponad 400 tysięcy osób i obecnie za pośrednic-
twem organizacji terytorialnych i przedsiębiorców, daje po-
nad 30 tysięcy miejsc pracy. Rok 2017 ma dla katowickiej Izby 
Rzemieślniczej szczególny wydźwięk - obchodzimy Jubileusz 
95-lecia powstania naszej organizacji. Promujemy najlepszy 
system edukacyjny w Polsce. Rzemiosło - jest konkret!

Uroczysta XXIV Wielka Gala dla ponad 2000 Gości odbyła 
się w sobotę, 1 kwietnia 2017 roku, w Sali Koncertowej Domu 
Muzyki i Tańca w Zabrzu. Wielka Gala, podczas której nagra-
dzane są najlepsze firmy z województwa śląskiego, na stałe 
wpisała się już w kalendarz imprez w województwie śląskim. 
W tym roku miała jednak szczególny charakter - założona 
w 1922 roku Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przed-
siębiorczości w Katowicach obchodzi w tym roku Jubileusz 
95-lecia powstania. Tegoroczna edycja wydarzenia została 
uświetniona występem Pana Krzysztofa Krawczyka wraz z Ze-
społem, który zaśpiewał takie przeboje jak „Mój Przyjacielu”, 
„Parostatek” czy „Bo jesteś Ty”. Wielka Gala jest kierowana 
w szczególności do Rzemieślników naszego województwa, 
reprezentujących ponad 70 zawodów rzemieślniczych, tych 
najbardziej popularnych jak fryzjer, piekarz, cukiernik, mecha-
nik pojazdów samochodowych oraz rzadziej wybieranych jak 
np.: zegarmistrz, baca/juhas, czy groomer - fryzjer dla zwie-
rząt. Wielka Gala katowickiej Izby Rzemieślniczej od ponad 
dwóch dekad staje się również doskonałą okazją do spotkania 
Przedstawicieli życia politycznego, gospodarczego, naukowe-

go i kulturalnego z naszego regionu.
Punktem kulminacyjnym XXIV Wielkiej Gali było wręczenie 

nagród i wyróżnień dla najlepszych Przedsiębiorców w regio-
nie. Podczas wydarzenia przyznane zostały statuetki Firmy 
z Jakością, Firmy z Przyszłością, Wiarygodnego Lidera Biznesu, 
Spolegliwego Przyjaciela Rzemiosła. Nagrodzone zostały rów-
nież Firmy Rodzinne, wyłonione w internetowym plebiscycie.

Pan Jakub Wyciślik, Właściciel firmy KEJA z Rudy Ślą-
skiej, podczas XXIV Wielkiej Gali został uhonorowany 
prestiżowym tytułem „Rzemieślnika Roku 2016”, jak sam 
przyznaje „ze wszystkich nagród, które w życiu otrzyma-
łem, a mam ich wiele, ta jest bezwzględnie najważniej-
sza. Odbieram ją jako symboliczne uhonorowanie mojej 
33-letniej pracy w rzemiośle.”

Pan Ernestyn Janeta, Właściciel Zakładu Rzeźniczo-
-Wędliniarskiego w Lubomi został uhonorowany najwyż-
szą nagrodą rzemieślniczą: Szablą im. Jana Kilińskiego.

Wśród Laureatów XXIV Wielkiej Gali wymienić można 
również Pana Zbigniewa Szydlika, Właściciela Zakładu 
Instalacji Sanitarnych i Robót Ogólnobudowlanych, któ-
rego firma otrzymała nagrodę „Firma z Jakością”.

Wielka Gala Izby Rzemieślniczej w Katowicach to 
największa impreza rzemieślnicza w Polsce. Początkowo 
jako Forum Jakości skupiała się na warsztatach i szkole-
niach dla przedsiębiorców. Z upływem lat nabrała szcze-
gólnej oprawy, by stać się niekwestionowanym świętem 
śląskiego rzemiosła.
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1. Czym zajmuje się Pana firma 
i kiedy powstała ?

J.W. Stolarstwem zajmuję się od 33 
a firma ma historię sięgającą lat 20 poprzed-
niego wieku, kiedy w tym samym miejscu 
mój ojciec uruchomił zakład o podobnym 
profilu. Firma od samego początku była na-
stawiona na usługi stolarskie, swego czasu 
budowlane a obecnie meblowe.

2. Jak przez  lata budował Pan wi-
zerunek swojej firmy ?

 J.W. Budowa wizerunku firmy to jakby 
opieka nad rosnącym powoli „drzewem”, 
które należy podlewać, użyźniać mu ziemię 
i dbać o każdą wyrastającą z niego gałąź. 
„Drzewo” to posadziłem 33 lata temu i sta-
ram się by żadne z gałęzi nie uschło, a wzra-
stało nowymi odnogami. Co to oznacza? 
Każda gałąź to klient. Klient, który ma wy-
generować następnego klienta, i następne-
go..... Niezadowolenie albo zepsuta robota 
może spowodować złamanie jednej gałęzi, 
przez co drzewo staje się ułomne. Cała filo-

zofia budowy wizerunku to proces budowa-
nia każdej z gałęzi (prawie ciągła gwarancja 
nawet dla mebli wykonywanych paręnaście 
lat temu, która powoduje, że drzewo ho-
dowane rośnie stabilnie i bardzo często się 
zieleni).

3. Czy działają Państwo tylko na 
terenie kraju czy również za granicą

J.W. Terenem działania firmy jest naj-
częściej województwo, ale również wyko-
nujemy roboty w południowej części Polski. 
Obecnie nie wykonujemy prac poza grani-
cami kraju.

4. Jakie największe zlecenia reali-
zowała Pańska firma
 
J.W. Firma nasza przez wiele lat istnienia 

wykonywała i wykonuje wiele różnych reali-
zacji, które można by uznać za ważne. Me-
blujemy całe przychodnie lekarskie, apteki, 
bary i restauracje. Zdarzyło się nam ume-
blować salon samochodowy, biuro posel-
skie, nie mówiąc o pełnych umeblowaniach 
mieszkań czy apartamentów. Bardzo wiele 
realizacji jest wykonywanych we współpra-
cy z biurami projektów, ale też staramy się 
mniejsze realizacje projektować sami.

5. W  tym roku odebrał Pan ho-
norową nagrodę Rzemieślnika Roku 
jaka według Pana jest recepta na 
osiągnięcie takiego sukcesu?
 

J.W. Na tego typu sukces (który uważam 
za swój największy w dorobku zawodo-
wym)trzeba pracować codziennie, uczciwie 
i rzetelnie. na początku trzeba zbudować 
dobry kolektyw pracowniczy (najlepiej tak 
jak w moim przypadku wychowany od po-
czątku u siebie), który ma wpojone zasady 
szacunku dla klienta. Ale również który jest 
w pełni profesjonalny. Pracownik musi „ko-
chać” to co robi.  Z taką ekipą przy pełnym 
swoim zaangażowaniu można startować 
do największej nagrody i można ją zdobyć. 
Ważne jest ciągłe dokształcanie wszystkich 
swoich pracowników i mnie w tym włącz-
nie. Przemysł meblarski nie stoi w miejscu, 
a bardzo szybko gna do przodu. Trzeba za 
tym pędem podążyć. Najważniejszy jednak 
akcent trzeba położyć na kliencie, którego 
po prostu trzeba szanować.

Pragniemy, by firma dalej się rozwijała 
i zaspokajała coraz bardziej wymagające gu-
sta klientów. Zęby to przysłowiowe „drzewo: 
budowane przez lata nie usychało a rozra-
stało się i zieleniło się nowymi pędami.

WYWIAD
Z JAKUBEM

WYCIŚLIK
NAGRODZONYM

RZEMIEŚLNIKIEM
ROKU 2017



11

Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Ogólnobudowlanych
Zbigniew Szydl ik 

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



12

Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Ogólnobudowlanych
Zbigniew Szydl ik 

MAGAZYN Firmowy nr 8 lipiec 2017

W dniach od 6-8 czerwca 2017 r. na terenie MPWiK w Krakowie odbyła się Konferencja poświęcona Inżynierii Bezwykopo-
wej 2017 r. W trakcie trzydniowej sesji można było odwiedzić 31 stoisk na których zaprezentowały się różne firmy. Przed-

stawione zostały również ciekawe przemówienia w temacie konferencji, liczne pokazy jak również otwarto panel dyskusyjny dla 
uczestników.  Poniżej przedstawiamy fotorelację z Konferencji w Krakowie w której udział wzięli Zakład Instalacji Sanitarnych i 
Robót Ogólnobudowlanych Zbigniew Szydlik przy stoisku firmy JLM Maskiner w Polsce.

Konferencja 
Inżynieria Bezwykopowa 2017 - Kraków

25-LECIE
JLM Maskiner w Polsce
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Spotkanie ZISIRO Zbigniew Szydlik 
z dyrektorem Denisem Wierzbickim 

w fabryce DITCH WITCH USA Oklahoma 2017
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TARGI
EXPO-GAZ

2017
Izba Gospodarcza Gazownictwa wraz z Targami Kielce S.A. już po 

raz kolejny zorganizowała targi gazownictwa. Celem takich spotkań 
jest wprowadzanie nowocześniejszych rozwiązań dla stale rozwija-
jącej się branży gazowej. Ta IX edycja Targów Techniki Gazowniczej 
EXPO-GAS 2017 miała miejsce w Centrum Wystawienniczego i Kon-
ferencyjnego Targów Kielce S.A. od 26 do 27 kwietnia 2017 r w której 
udział  wzięło ponad 100 wystawców prezentujących: sieci gazowe, 
aparaturę kontrolno-pomiarową dla przemysłu gazowniczego, mate-
riały i osprzęt gazowy stosowany przy budowie i modernizacji sieci 
gazowych, stacje redukcyjno-pomiarowe oraz wiele innych.

  Z uwagi na stały wzrost i zapotrzebowanie w gaz ziemny na 
rynku nie tylko krajowym ale również światowym polskie firmy 
prezentują innowacyjne rozwiązania i osiągnięcia techniczne dla 
gazownictwa. W tym roku w oficjalnym otwarciu zabrał głos Pan 
Łukasz Kroplewski Prezes Zarządu Izby Gospodarczej Gazownictwa, 
który rozpoczął Konferencję pod nazwą „ Gaz ziemny jako wsparcie 
dla bezpieczeństwa rynku energii i ochrony środowiska”. W szeroko 
zaprezentowanym materiale omówiono obecnie pojawiające się 
problemy, możliwości ich rozwiązania a także skupiono uwagę na 

tym jaka perspektywa przyszłości rynku energii  i ochrony środowi-
ska. Udział w tej konferencji wzięły nie tylko polskie firmy związane 
z branżą gazową ale również reprezentanci Ministerstwa Energii, 
Ministerstwa Rozwoju, Senatu RP, Sejmu RP, Izby Gospodarczej Ga-
zownictwa, PGNiG S.A. jak również przedstawiciele polskich uczelni 
wyższych m.in. Akademii Górniczo-Hutniczej czy Politechniki War-
szawskiej. Przez wszystkie dni trwających targów EXPO GAS 2017 za-
planowane zostały  panele dyskusyjne i prezentacje w której wzięło 
udział wielu ekspertów z branży gazowniczej co przyczyniło się nie 
tylko udoskonalenia swojej wiedzy ale również do nawiązania kon-
taktów biznesowo-handlowych. Warto podkreślić, że podczas tar-
gów zorganizowane zostały również warsztaty z zakresu standaryza-
cji technicznej prowadzone przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa . 
Główny cel to jest ujednolicenie wymagań technicznych działalności 
technicznej i usług w branży gazowniczej poprzez stosowanie uzna-
nych reguł technicznych lub rozwiązań organizacyjnych. 

Tegoroczne Targi zostały zakończone uroczystą Galą na której 
przyznano honorowe nagrody i wyróżnienia EXPO-GAS 2017 
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Interchem Tech Sp. z o.o.
al. Rozdzieńskiego 188A
40-203 Katowice
tel. 32 254 52 42
e-mail: agru@agru.com.pl

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

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

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

Worldwide Competence
in PlasticsAutoryzowany Przedstawiciel

AGRU Kunststofftechnik GmBH na Polskę Południową

„DENISON”
D. Biernat, M. Biernat

spółka jawna
Suchoraba 86

32-005 Niepołomice
tel. 608 339 760

www.denison.com.pl
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„DENISON”
D. Biernat, M. Biernat

spółka jawna
Suchoraba 86

32-005 Niepołomice
tel. 608 339 760

www.denison.com.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Zeskanuj i zobacz film
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1. Od niedawna powołano Pana 
na funkcję Prezesa Zarządu Izby Go-
spodarczej Gazownictwa, jakie stra-
tegiczne prace ma Pan w planach 
zrealizować?

Ł.K. Chciałbym, aby oprócz reprezen-
towania interesów gospodarczych swoich 
członków, Izba w większym stopniu pełniła 
rolę niezależnego branżowego think tanku 
zajmującego się doradztwem, badania-
mi i analizami rynku oraz jego otoczenia. 

W mojej opinii tego rodzaju głos Izby Go-
spodarczej Gazownictwa będzie cennym 
uzupełnieniem i dopełnieniem wielu toczą-
cych się w środowisku oraz społeczeństwie 
debat i dyskusji związanych z rozwojem 
rynku lub budowaniem i umacnianiem bez-

Wywiad z Prezesem PGNiG 

Łukaszem
Kroplewskim
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pieczeństwa energetycznego.
Kolejnym zadaniem, na którym będę chciał się skoncentrować 

jest dążenie do stworzenia optymalnych warunków dla funkcjono-
wania w ramach Izby sądu arbitrażowego  oraz niedawno powołane-
go ośrodka mediacji gospodarczej. Chodzi oczywiście o możliwość 
rozstrzygania pojawiających się w obrocie gospodarczym sporów.

2. Co wg Pana jako Prezesa IGG należy obecnie zmienić 
i czego najpilniej potrzebuje branża gazownicza?

Ł.K. Branża gazownicza potrzebuje dzisiaj skoordynowanych 
działań na rzecz wzmocnienia pozycji gazu w portfelu energetycz-
nym. Cieszą projekty dot. gazyfikacji kraju, zwiększania wolumenu 
dostaw i wydobycia tego cennego surowca. Uważam, że współpraca 
i zrozumienie podmiotów zrzeszonych w IGG gwarantują realizację 
ww. celów.

3. Jaka jest misja Izby Gospodarczej Gazownictwa na 
rynku?

Ł.K. Izba reprezentuje interesy gospodarcze swoich członków 
w zakresie ich działalności wobec krajowych organów państwowych, 
samorządowych i społecznych oraz instytucji naukowych i gospodar-
czych, a także zagranicznych organów i instytucji.

Izba  została stworzona, aby integrować Nasze środowisko, pro-
pagować gaz ziemny, tworzyć swoisty gazowniczy lobbing.

Istotne jest jednak to, jak misja ta jest realizowana. Chodzi za-
równo o sposób pracy i intensywność podejmowanych działań, jak 
i o umiejętne rozłożenie akcentów pomiędzy reprezentowanie in-
teresów gospodarczych podmiotów zrzeszonych, a swoistą pracę 
u podstaw związaną z propagowaniem wykorzystania gazu ziemne-
go i popularyzowaniem wiedzy techniczno-ekonomicznej. Dostrze-
gam tu pewne rezerwy i niewykorzystane dotychczas możliwości, 
wierzę, ze już wkrótce zaczniemy intensywnie działań w tym zakresie.

4. W jaki sposób Izba wspiera i działa na rzecz swoich 
członków?

Ł.K. Izba dysponuje szerokim wachlarzem możliwości wspiera-
nia swoich członków począwszy od doskonałej znajomości branży 
i jej uwarunkowań prawnych, a skończywszy na akumulacji wiedzy 
i doświadczeń związanych z realizacją wielu różnego rodzaju branżo-
wych projektów Działalność Izby to przede wszystkim reprezentowa-
nie interesów gospodarczych zrzeszonych w Izbie Przedsiębiorców. 
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W ramach naszej działalności prowadzone 
są prace standaryzacyjne, które zapewniają 
branży bezpieczeństwo techniczne. Jednym 
z najistotniejszych działań jest współpraca 
z organami administracji państwowej oraz 
organami samorządu terytorialnego. Izba 
ma swój wkład w prace legislacyjne poprzez 
opiniowanie aktów prawnych. Organizuje-
my konferencje, seminaria, szkolenia. Od 
niedawna w ramach Izby działa Międzyna-
rodowe Centrum Doskonałości w  zakresie 
Metanu z Kopalń Węgla  (ICE-CMM), które 
zostało utworzone i działa pod auspicjami 
i w ścisłej współpracy z Europejską Komi-
sją Gospodarczą Narodów Zjednoczonych 
(UNECE) oraz jej Grupą Ekspertów. W dniach 
7-9 czerwca 2017 r. w Katowicach odbyła się 
uroczysta inauguracja Centrum.

Bogate doświadczenie w budowaniu 
relacji z szeroko rozumianym otoczeniem 
instytucjonalnym, to coś czego niejedno-
krotnie  brakuje mniejszym, chcącym się 
rozwijać podmiotom. Ten unikalny know-
-how jest dostępny dla wszystkich naszych 
członków i gorąco zachęcam aby śmiało 
z niego korzystać.  

5. Czy można powiedzieć, że 
Izba Gospodarcza Gazownictwa 
otwarta jest na wprowadzanie inno-
wacyjności? Jeśli tak to mógłby Pan 
o jakiejś jednej innowacyjności któ-
rą być może już Izba wprowadziła 
bądź ma zamiar wprowadzić opo-
wiedzieć?

Ł.K. Pod koniec ubiegłego roku wspól-
nie z Polskim Górnictwem Naftowym i Ga-
zownictwem oraz Agencją Rozwoju Prze-
mysłu Izba Gospodarcza Gazownictwa 
kolejny raz zaangażowała się w adresowa-
ne do startupów oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw Warsztatów Innowacyjnych 
Pomysłów. Celem tego projektu jest komer-
cyjne wdrożenie wspólnie wypracowanych 
pomysłów. Do pilotażu i komercyjnego 
wdrożenia jury wytypowało równorzędnie 
trzy projekty: przedpłatowy system online 
z inteligentnymi licznikami gazu dla indy-
widualnych użytkowników, system wcze-
snej detekcji uszkodzeń sieci gazociągowej 
wykorzystujący czujniki akustyczne oraz 
system online monitoringu pracy turboeks-
panderów. Każda z dotychczasowych edycji 
tego przedsięwzięcia zakończyła się satys-
fakcjonującymi rezultatami, a prowadzona 

w takiej formule współpraca z mniejszymi 
partnerami to dobra okazja do wychwyce-
nia z rynku najciekawszych i niemal goto-
wych do wdrożenia rozwiązań. Izba była 
również partnerem niedawnego urucho-
mienia InnVento – pierwszego w sektorze 
naftowo-gazowniczym inkubatora dla star-
tupów, który dzięki udostępnieniu nowo-
czesnej przestrzeni biurowej oraz wysokiej 
klasy doradztwa eksperckiego z zakresu 
prawa, księgowości i sprzedaży będzie dla 
branżowych startupów cennym wsparciem 
w początkowej fazie ich działalności rynko-
wej.

Już na tych przykładach widać zatem, że 
IGG chętnie angażuje się we wszelkiego ro-
dzaju działania wspierające innowacyjność 
i stymulujące rozwój nowych pomysłów 
i technologii dla branży.

6. Jak  ocenia Pan tegoroczne  
targi EXPO-GAS w Kielcach?

Ł.K. Izba Gospodarcza Gazownictwa 
wspólnie z targami Kielce cyklicznie, co 2 
lata organizuje Targi EXPO-GAS, które są naj-
większym i najważniejszym wydarzeniem 
targowym dla sektora gazowniczego. 

Tegoroczną IX edycje Targów oceniam 
bardzo pozytywnie, to przedsięwzięcie, 
które już od lat jest ważnym elementem 
branżowego kalendarza. Najbardziej cieszy 
rekordowa liczba 114 wystawców nie tylko 
z Polski, ale także, Czech, Francji, Chin, Nie-
miec, Wielkiej Brytanii, Białorusi i Ukrainy. 
oraz bardzo duża frekwencja. Ekspozycję 
odwiedziło niemal 3500 zwiedzających. 
Tego typu spotkania są bardzo ważne, po-
nieważ oprócz oczywistych rezultatów han-
dlowych pozwalają konsolidować biznes 
gazowniczy i stale doskonalić posiadane 
kompetencje fachowe. To  miejsce licznych 
spotkań branżowych ekspertów i unikalna 
okazja do zapoznania się z najnowszymi 
trendami oraz nowoczesnymi rozwiązania-
mi technologicznymi.

7. Jakie problemy zostały omó-
wione podczas konferencji „Gaz 
ziemny jako wsparcie dla bezpie-
czeństwa rynku energii i ochrony 
środowiska”?

Ł.K. Całodniowe spotkanie było jed-
nym najważniejszym punktem programu 
imprez towarzyszących targom EXPO-GAS 

2017, wzięło w nim udział około 150 zainte-
resowanych słuchaczy. Podczas konferencji 
odbyły się dwie sesje tematyczne dotyczą-
ce kogeneracji gazowej oraz perspektyw 
i szans na rozwój rynku LNG i CNG.

Na szczególną uwagę zasługuje z pew-
nością kwestia rosnącej roli kogeneracji, 
która w nieodległej przyszłości może stać się 
istotnym czynnikiem wpływającym na bez-
pieczeństwo energetyczne. Wzrost użycia 
gazu jako paliwa w elektrowniach cieplnych 
i elektrociepłowniach oznacza oczywiście 
znaczną redukcję emisji gazów i ma bezpo-
średnie przełożenie na stopień wypełniania 
zobowiązań klimatycznych naszego kraju. 
Mamy zatem do czynienia z sytuacją, w któ-
rej obowiązujące regulacje i porozumienia 
międzynarodowe dają możliwość istotnego 
rozwoju polskiej energetyki gazowej.

Podkreślając znaczenia gazu jako eko-
logicznego źródła energii dużo miejsca po-
święcono również na dyskusję o kierunkach 
rozwoju krajowego rynku CNG i LNG w Pol-
sce. 

8. W drugim dniu targów EXPO-
-GAS odbyły się warsztaty dotyczą-
ce ujednolicenia wymagań dla firm 
z branży gazowniczej. Jakie tematy 
zostały omówione z obecnymi na 
tych warsztatach?

Ł.K. Warsztaty z zakresu standaryzacji 
technicznej zorganizowane zostały z okazji 
jubileuszu dziesięciolecia Komitetu Stan-
dardu Technicznego Izby Gospodarczej Ga-
zownictwa. W ich trakcie zaprezentowano 
znowelizowane standardy techniczne dla 
operatorów systemów przesyłowych i dys-
trybucyjnych oraz firm zajmujących się bu-
dową i eksploatacją infrastruktury gazowej. 
Przedstawiono także wytyczne techniczne 
przeznaczone do stosowania przez inwesto-
rów, zarządców, właścicieli oraz użytkowni-
ków odpowiedzialnych za kontrolę instalacji 
gazowych w budynkach.

Warsztaty miały na celu stworzenie dla 
branży jednolitego i szczegółowego ze-
stawu wymagań dotyczących działalności 
technicznej, co przełoży się na podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa działania operują-
cych w branży gazowniczej firm. 

Dziękujemy za rozmowę Szydlik
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(Nie) Uczciwy 

pracownik
szej firmy, bardzo ważne czy wręcz stanowią o sukcesie dotychczas 
przedsiębranych działań musimy je określić jako tajemnicę przedsię-
biorstwa. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (zwaną dalej ZNKU) 
przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumieć należy rozumieć nie-
ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, tech-
nologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje po-
siadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 
niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (art 11 ust 4).

A zatem w naszym interesie jest, aby takie informacje chronić - 
czyli jak stanowi ww. przepis - „podjąć niezbędne działania w calu 
zachowania ich poufności”

Ale jak to zrobić ?
I tu, po drugie. Jak zdefiniowaliśmy, co stanowi dla nas „cenną 

informację” czyli technologiczną, techniczną , organizacyjną czy też 
posiadającą wartość gospodarczą, która jednocześnie nie jest ujaw-
niona do publicznej wiadomości czyli krócej: stanowi nasz specy-
ficzny sposób na biznes mamy sposobów kilka, choć - jak to bywa 
w naszym prawie i scenariuszach jakie pisze życie, za którym prze-
pisy zwykle nie nadążają – żaden z nich nie jest i nie będzie idealny. 
Ale trzeba działać.

Coraz częściej za-
równo pracownicy jak 
i pracodawcy zwracają 
sie do mnie z zapyta-
niem jak legalnie podjąć 
pracę konkurencją wo-
bec dotychczasowego 
czy byłego pracodawcy 
oraz jak zapobiec nie-
uczciwej konkurencji 
pracownika czy byłego 
pracownika.

Oczywiście jak zwy-
kle problem jest bardzo 
złożony, ale spróbuję 
wyjaśnić kilka najważ-

niejszych zasad jakich powinien przestrzegać zapobiegliwy przed-
siębiorca, korty chce chronić swoją firmę przed konkurencją.

Po pierwsze, jeśli zatrudniamy pracownika musimy uświadomić 
sobie (określić) do jakiego rodzaju informacji ma mieć dostęp żeby 
rzetelnie i ze stosownym skutkiem mógł działać dla naszej firmy. Je-
śli stwierdzimy, że informacje te są bardzo istotne dla działania na-
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W odrębnej od umowy o pracę umowie możemy wskazać wyraź-
nie, iż podjęcie działań na rzecz innego konkurencyjnego podmiotu, 
może stanowić przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę i takich 
działań zakazać. Umowa taka od strony technicznej może stanowić 
również część umowy o pracę. Umowa taka nie może trwać dłużej 
niż do zakończenia stosunku pracy. Może być ona zarówno nieod-
płatna jak i przewidywać świadczenie pieniężne z tytułu jej zawarcia. 
Wskazujemy w niej również jakie informacje stanowią tajemnicę na-
szego przedsiębiorstwa i zobowiązujemy do jej przestrzegania. War-
to również przytoczyć treść art. 11. ZNKU w szczególności zaś jego 
ust 1 i 2:  „Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnie-
nie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli 
zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. 2.   Przepis ust. 1 stosuje 
się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku 
pracy lub innego stosunku prawnego - przez okres trzech lat od jego 
ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy.

W przypadku naruszenia tego zakazu - dokonania czynu nie-
uczciwej konkurencji, przedsiębiorca, którego interes został zagrożo-
ny lub naruszony, może żądać:

1) zaniechania niedozwolonych działań;
2) usunięcia skutków niedozwolonych działań;
3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia od-

powiedniej treści i w odpowiedniej formie;
4) naprawienia wyrządzonej szkody, na zasadach ogólnych;
5) wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, na zasadach 

ogólnych;
6) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel 

społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną 
dziedzictwa narodowego - jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był 
zawiniony.

Niestety ciężar udowodnienia naruszenia tajemnicy przedsię-
biorstwa oraz wykazania rzeczywistej szkody takim naruszeniem 
spowodowany spoczywa na przedsiębiorcy.

Nie mniej, taki zabieg zapewnia nam względne bezpieczeństwo 
w czasie trwania umowy o pracę z danym pracownikiem. 

Ponadto, czyn nieuczciwej konkurencji, jakim jest naruszenie 
tajemnicy przedsiębiorstwa jest również spenalizowany. Zgodnie 
z art. 23 ZNKU, kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w sto-
sunku do przedsiębiorcy, ujawnia innej osobie lub wykorzystuje we 
własnej działalności gospodarczej informację stanowiącą tajemnicę 
przedsiębiorstwa, jeżeli wyrządza to poważną szkodę przedsiębior-
cy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2.  Tej samej karze podlega, kto, uzyskawszy bezpraw-
nie informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, ujawnia ją 
innej osobie lub wykorzystuje we własnej działalności gospodarczej.  
W mojej ocenie poinformowanie pracownika o treści tej normy rów-
nież powinno odegrać funkcję zapobiegawczą przed dokonaniem 
tego rodzaju naruszeń.

Ale co jeśli pracownik umowę zakończy lub przedsiębiorca nie 
chce z nim umowy kontynuować, a zależy mu na zachowaniu w ta-
jemnicy danych do który miał dostęp pracownik i z których korzystał. 
Wówczas należałoby zawrzeć umowę o zakazie konkurencji po za-
kończeniu stosunku pracy, która musi być zawarta już w chwili pod-
pisania umowy o pracę lub w czasie trwania stosunku pracy. Co taka 
umowa powinna zawierać ? Spróbuję to przybliżyć w wielkim skrócie 

albowiem jest to temat na osobny artykuł, a i orzecznictwo sądowe 
jest coraz bogatsze. 

Wskazać należy, że umowę o zakazie konkurencji po ustaniu sto-
sunku pracy można zawrzeć tylko wtedy gdy gdy pracodawca i pra-
cownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których 
ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, W odróżnieniu 
od umowy zawieranej na czas trwania stosunku pracy „czynnik ta-
jemnicy” nie jest możliwością, a warunkiem. W umowie takiej określa 
się także okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość 
odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy. A zatem 
odpłatność jest tu obligatoryjna, czyli ceną pracodawcy za zachowa-
nie zakazu konkurencji i tajemnicy przez pracownika jest wyplata na 
jego rzecz, w czasie jej obowiązywania odszkodowania. Odszkodo-
wanie, to - zgodnie z art. 1012 § 3 Kodeksu Pracy, nie może być niższe 
od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed usta-
niem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowią-
zywania zakazu konkurencji, przy czym odszkodowanie może być 
wypłacane w miesięcznych ratach. W razie sporu o odszkodowaniu 
orzeka sąd pracy. Roszczenia z te są niezależne  z roszczeniami z ja-
kimi może pracodawca wystąpić na podstawie ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji  i nie wykluczają się. Umowa taka musi być 
zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Należy również pamiętać, że umowa ta przestaje obowiązywać 
przed upływem terminu, na jaki została zawarta, w razie ustania przy-
czyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodaw-
cy z obowiązku wypłaty odszkodowania. A zatem brak zapłaty pra-
cownikowi odszkodowania w ustalonym terminie powoduje ustanie 
obowiązywania umowy. Podobnie gdy – z bardzo różnych przyczyn 
- nie ma już uzasadnienia dla kontynuowania umowy np. praco-
dawca zakończył działalność czy dane objęte tajemnicą upublicznił, 
ujawnił etc. Nie potrzeba tu żadnego oświadczenia woli zwalniają-
cego pracownika z zakazu konkurencji, a wystarczy oświadczenie 
wiedzy informujące o ustaniu obowiązków wynikających z umowy. 
Czym innym jest rozwiązanie tej umowy, bo pracodawca nie może 
albo nie chce już płacić odszkodowania. Nie można jej wypowiedzieć 
swobodnie czy dowolnie. W umowie bowiem można zastrzec moż-
liwość jej rozwiązania przed upływem terminu, na jaki była zawarta, 
ale tylko w określonych w tejże umowie przypadkach czyli takie sy-
tuacje trzeba w niej przewidzieć. Brak takiego zapisu powoduje, że 
swobodne wypowiedzenie umowy należy uznać za nieważne.

Oczywiście może się zdarzyć i dzieje się tak, że pracownik mimo 
zawarcia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy 
i mimo regularnego wywiązywania się przez pracodawcę z obowiąz-
ku wypłaty odszkodowania (lub wypłaty takiego odszkodowania 
z góry – co również jest możliwe) nie przestrzega jej i nie wywiązu-
je się ze swoich obowiązków. Oprócz wskazanych wyżej możliwości 
można zastrzec w umowie kary umowne za naruszenie zakazu kon-
kurencji, których zdecydowanie łatwiej dochodzić niż odszkodowa-
nia [w przypadku kar umownych odsyłam do artykułu w tym przed-
miocie z poprzedniego nr magazynu – przyp. autora]. Co więcej, 
samo ich umowne ustanowienie pełni też czy może pełnić funkcję 
zapobiegawczą przed takimi działaniami nieuczciwego pracownika.

Radca Prawny Jacek Pytel
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Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Ogól-
nobudowlanych Zbigniew Szydlik wraz z firmą 
TEKS Materiały Budowlane której przedstawi-
cielem jest Pan Marek Tatara odwiedzili  jedną 
z największych firm prywatnych Kaczmarek 
Malewo, która należy do ścisłej czołówki pro-
ducentów systemów instalacyjnych z tworzyw 
sztucznych.  Firma od samego początku zaj-
muje się produkcją z tworzyw sztucznych.  No-
woczesne linie technologiczne, wysoka jakość 
produktu oraz odpowiednio wykwalifikowana 
kadra pozwala firmie sprostać wymaganiom 
klientom. Dodatkowo firma zaopatrzona jest 
w odpowiednie centrum logistyczne  które 
wsparte jest nowoczesnym systemem kompu-
terowym. Poniżej przedstawiamy krótką foto-
relację z pobytu w firmie Kaczmarek Malewo: 

KaczmarekMalewo
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Aby nie mieć trudności z zaśnięciem na-
leży przestrzegać kilku ważnych zasad: Nie 
korzystać z komputera conajmniej przez 
godzinę przed położeniem się spać. Ekran 
komputera powoduje tzw. powidok - po 
zamknięciu oczu nadal widzimy obraz, na 
który patrzyliśmy. Gry komputerowe mogą 
powodować nadmierne pobudzenie ner-
wowe a co za tym idzie trudności z zaśnię-
ciem. Intensywna praca umysłowa (jak np. 
programowanie) również może powodo-
wać bezsenność. Nie należy wykonywać wy-
siłkowych ćwiczeń fizycznych bezpośrednio 
przed snem, ponieważ podnoszą ciśnienie 
krwi i pobudzają. Nie pić dużej ilości pły-
nów, ażeby nie spędzić nocy na chodzeniu 
do ubikacji. Nie pić kawy i innych pobudza-
jących napojów, u niektórych osób także po 
wypiciu pewnych ilości alkoholu (np. 1 - 2 
piw) następują trudności w zaśnięciu. Alko-
hol również jest środkiem podwyższającym 
ciśnienie krwi. Nie słuchać dyskusji na kon-
trowersyjne tematy, np. politycznych w ra-
diu i telewizji. Nie zażywać gorących kąpieli 
przed snem. Nie jeść potraw pikantnych ani 
słodyczy przed snem, ponieważ w nocy bę-
dzie się chciało pić, poza tym można po nich 
dostać zgagi. Nie jeść zbyt dużo przed snem.

Oczyszczanie umysłu

Sposób pierwszy
Metoda ta polega na całkowitym lub 

częściowym pozbyciu się myśli, czyli po pro-
stu niemyśleniu, bądź „wyłączeniu” mecha-
nizmu wnioskowania. Na początku może się 
to zdawać trudne, zwłaszcza w sytuacjach 
stresowych, niemniej jednak metoda ma 
dużą skuteczność nie tylko przy zasypianiu, 
może także służyć wprowadzeniu się w stan 
relaksu w innych sytuacjach. Całkowite po-
zbycie się myśli na dłuższy czas wymaga 
treningu, zaprzestanie myślenia nie jest 
bowiem odruchem naturalnym. Najlepiej 
jest zacząć od tego, żeby nie skupiać się 
na żadnej myśli, która przychodzi do gło-
wy. Pozwól aby myśli przelatywały przez 
twój umysł, ale nie poddawaj ich analizie 
(tak jakbyś obserwował przed sobą samo-
chody przejeżdżające z dużą szybkością po 
autostradzie). Oddychaj równomiernie, ale 
swobodnie. Z każdym wydechem odpychaj 
od siebie kolejną myśl jaka przyjdzie ci do 
głowy. Ważne jest aby oddech był naturalny, 
nie za głęboki i nie za płytki. 

Sposób drugi
Jeśli bezsenność spowodowana jest 

poczuciem winy, smutku, lub strachem, do-
brym sposobem na jej pokonanie jest po-
wtarzanie tekstów modlitewnych jak np. Ró-

żaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego lub 
Mantry. Mówienie powtarzającego się tek-
stu powoduje wyciszenie wewnętrzne, do-
datkowo jeśli jest to modlitwa daje również 
poczucie spokoju wynikające z zawierzenia 
Bogu. W czasie stosowania powyższych spo-
sobów można pozostawać w pozycji leżącej 
bądź siedzącej (pozycja siedząca pozwala 
odczuć moment kiedy ogarnia nas senność, 
mamy wtedy ochotę położyć się i zasnąć). 

Medytacja 
Medytacja jest skomplikowaną umiejęt-

nością i nie czuję się w tej dziedzinie eksper-
tem. Podczas treningów skupienia uwagi 
w szkole jogi do której uczęszczam na zaję-
cia zaobserwowałam jednak, że wiele osób 
zapada w głęgboki sen w trakcie medytacji. 
Prawdopodobnie dlatego, iż powoduje ona 
relaks ciała i wyzbycie się stresów, co sprzyja 
dobremu zasypianiu. Techniką medytacyj-
ną, którą mogę tutaj polecić jest medyta-
cja czakr. Więcej na ten temat znajdziecie 
na innych stronach w Internecie. Być może 
po głębszym przeanalizowaniu literatury 
przedmiotu i wykonaniu doświadczeń napi-
szę więcej na ten temat. 

Specjalista Chorób Wewnętrznych 
Michał Domagała

Bezsenność
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Drużyna Taurona MKS-u Dąbrowa Górnicza przygotowania do 
nowego sezonu rozpocznie 3 sierpnia. Przed startem rozgrywek OR-
LEN Ligi podopieczne Magdaleny Śliwy zagrają w trzech turniejach.

Zawodniczki Taurona MKS-u Dąbrowa Górnicza już dzień po roz-
poczęciu przygotowań pojadą do miejscowości Rytro pod Nowym 
Sączem, gdzie przebywać będą do 11 sierpnia. W połowie września 
dąbrowianki rozegrają sparingi z Impelem Wrocław, a w dniach 22-24 
września wezmą udział w turnieju w Wieliczce. Mecze z wrocławian-
kami są już niemal tradycją bowiem spotkania z tym zespołem odby-
wają się praktycznie w każdej przerwie od rozgrywek.

Drużyna z Zagłębia Dąbrowskiego ma w planach zagrać w tur-
nieju w Karpaczu, który rozpocznie się 29 września i potrwa do 1 
października. Tydzień przed startem ORLEN Ligi (6-8 października) 
w Dąbrowie Górniczej odbędzie się Memoriał imienia Agaty Mróz-
-Olszewskiej, gdzie Tauron MKS zmierzy się z trzema zagranicznymi 
zespołami, więc śmiało można stwierdzić, że będzie to sprawdzian 
generalny przed ligą.

Kluczowym elementem okresu przygotowawczego będzie zgra-
nie zespołu. W porównaniu do poprzedniego sezonu, w ekipie z „Dę-
bowego miasta” pozostały tylko trzy zawodniczki.

MKS TAURON
DĄBROWA GÓRNICZA

SEZON 2017/2018

MAGDALENA ŚLIWA
- I TRENER DRUŻYNY

MKS TAURON DĄBROWA GÓRNICZA
SEZON 2017/2018
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zaklimatyzowałam się w nowym miejscu. Jestem wdzięczna klubowi, 
że dał mi szansę rozwoju i pójścia dalej w tym kierunku. Wymagało to 
sporo pracy i zaangażowania ale kiedy są efekty i wyniki włożonego 
wysiłku w każdy mecz to daje prawdziwą radość. 

4. W kolejnym sezonie przeniosła się Pani do Impel Wro-
cław. Może nam Pani opowiedzieć  swoje doświadczenia z 
tym klubem ?

A.S. Był to sezon bardzo intensywny – rozegraliśmy bardzo dużo 
meczy. Miałam też przyjemność grania z wybitnymi siatkarkami co 
wpłynęło na mój rozwój sportowy który okazał się dużo lepszy i 
szybszy . W tym okresie miałam też krótki epizod bycia przyjmującą 
jednak nie przyniosło to takich rezultatów jakie bym chciała. Kolejny 
etap to już Dąbrowa Górnicza i właśnie tutaj wróciłam na swoją starą 
pozycję.

5. Jak współpracuje się Pani z obecną drużyną MKS Tau-
ron Dąbrowa Górnicza?

A.S. Współpraca jest bardzo przyjemna, wiele osób mi mówi, że 
wyglądam tak jakbym odżyła. W zespole taka jedność jest naprawdę 
ważna. Właśnie ta atmosfera którą tutaj odczuwam jest też dużym 
argumentem na to, żebym tutaj została na kolejny sezon 

1. Od kiedy zrodziło się u Pani zamiłowanie do siatkówki?

A.S. Początki były chyba jak jeszcze chodziłam do szkoły. Moja 
przygoda to jest coś spontanicznego bo miałam zamiar trenować 
tylko rekreacyjnie. Zaczęło się od Sparty Warszawa gdzie poszłam 
na pierwszy trening. Początkowo miało to wyglądać tak, że treningi 
będą odbywać się raz w tygodniu i na tym koniec. Minęło trochę czas 
i pod okiem trenera Czerwińskiego ciągle szkoliłam swoje umiejętno-
ści i to właśnie On popchnął mnie w kierunku siatkówki 

2. Jak wspomina Pani swoje początki w I klubie MUKS 
Sparta Warszawa 

A.S. Bardzo dobrze wspominam swoje początki w tym klubie. To 
była duża zmiana w moim życiu. Obecnie z perspektywy czasy bar-
dzo pozytywnie wspominam ten czas. Ta praca zaowocowała tym, że 
jestem tu gdzie jestem i czuję się naprawdę szczęsliwa z tego wyboru. 

3. W sezonie 2012/2013 była Pani zawodniczką w dru-
żynie Budowlani Łódź. Jak czas spędzony w tym klubie 
przyczynił się do Pani wzrostu i rozwoju sportowego?

A.S. Ten okres zapoczątkował moją przygodę w Orlen Lidze. 
Pierwszy sezon nie był łatwy. Trudności pojawiło się sporo między in-
nymi zmiana otoczenia, wyjazd z rodzinnego miasta, pozostawienie 
przyjaciół i rodziny. Oczywiście te trudności później minęły i szybko 

Wzwiad
z Aleksandrą

Sikorską
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brązowego medalu Mistrzostw Polski z klubem Impel Wrocław

9. Czy w przyszłości chciałaby Pani zagrać w jakimś za-
granicznym klubie. 

A.S. Tak chciałabym kiedyś wyjechać i spróbować swoich sił w za-
granicznym klubie . Nie mam jakiegoś szczególnie wybranego klubu 
mogłyby być to np. Włochy.  Taki wyjazd  byłby dobrym sprawdzia-
nem  dla samej siebie, żeby ocenić się w zupełnie nowych warunkach. 

10. Jakie są Pani najbliższe cele w realizacji kariery spor-
towej ?

A.S. Przede wszystkim chciałabym się utrzymać w pozycji pierw-
szo szóstkowej grającej zawodniczki i jak najwięcej wyciągnąć w 
przyszłym sezonie 2017/2018

DZIĘKUJEMY ZA ROZMOWĘ

6. Planuje Pani tutaj w Dąbrowie Górniczej pozostać na 
kolejny sezon?

A.S. Rozważam to, żeby tutaj zostać w Dąbrowie na kolejny sezon 
i myślę, że z mojej strony wszystko ku temu zmierza.

7. Jak ocenia Pani obecną zmianę kadry trenerskiej w 
MKS Tauron Dąbrowa Górnicza ?

A.S. Myślę, że wyniki meczów i atmosfera w zespole mówią same 
za siebie – to tak jakbyśmy dostały trzecie płuco. Zdecydowanie ta 
zmiana była nam potrzebna i jest bardzo korzystna   

8. Co uważa Pani już za swój największy sukces spor-
towy ?

A.S. Ten największy sukces sportowy chyba jest dopiero przede 
mną. Chociaż osobiście za swój mniejszy sukces uważam zdobycie 

ZISiRO Zbigniew Szydlik 
wspiera siatkarki z klubu 

MKS Tauron Dąbrowa Górnicza. 
Drużyna jest czołowym zespołem polskiej ekstraklasy:

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



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


