
1

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

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

MAGAZYN
nr10grudzień 2017/kwartalnik/

www.szydlik.com.pl

Jak legalnie korzystać
z wizerunku

sportowca str.19

Ewelina

Tobiasz
wywiad z siatkarką str. 24

Medal EXPO-GAS 2017 
dla Gascontrol Polska str.16



JL Maskiner ............................................................................... 6

Zamek prezydenta RP w Wiśle ....................................... 8

W zielonym lesie rosła ......................................................... 9

Hapole Kfar Saba .................................................................... 10

Optokom - outdoor media ............................................... 12

Medal EXPO-GAS 2017 dla Gascontrol Polska ..... 16

Energas - Agenda Konferencji ..................................... 18 

Jak legalnie korzystać z wizerunku sportowca ........ 19

Nie samą pracą człowiek żyje ........................................ 21

Wywiad z siatkarką Eweliną Tobiasz ............................ 24

WYDAWCA 
Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót 

Ogólnobudowlanych
Zbigniew Szydlik Dąbrowa Górnicza

OPRACOWANIE REDAKCYJNE
Olga Jaśko, Dawid Szydlik

PROJEKT GRAFICZNY
CEWE Sp. z o.o. 
ul. Strzelecka 11; 

47-230 Kędzierzyn Koźle

SKŁAD I ŁAMANIE 
Mariusz Wientzek

Niniejszy numer magazynu
został wydrukowany w drukarni

drukarnia-cewe.pl
ul. Strzelecka 11 

47-230 Kędzierzyn - Koźle
tel.: \77\ 406 30 51

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń 
i artykułów sponsorowanych oraz 

zastrzega sobie prawo dokonywania zmian 
w nadesłanych materiałach.

Wszystkie materiały opublikowane 
w Magazynie Firmowym Zakłąd Instalacji 
Sanitarnych i Robót Ogólnobudowlanych 
Zbigniew Szydlik chronione są prawem 

autorskim i ich przedruk rozpowszechnianie 
wymaga zgody pisemnej wydawcy.

www.cewe.pl

Fotoksiążka
nr 1
w Europie!

od 19,99 zł*

SPIS TREŚCI



3

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

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

Słowo Wstępu

 Realizując wyznaczone cele działalności naszej Firmy 
chciałbym podzielić się z Państwem kolejnym 

wydaniem Magazynu Firmowego. W tym numerze można 
zapoznać się z artykułem MEDAL EXPO GAS udostępnionym 
przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa , wywiadem z Eweliną 
Tobiasz – zawodniczką drużyny MKS Dąbrowa Górnicza oraz 
artykułem Pana Jacka Pytla  „Nie samą pracą człowiek żyje … 
czyli wspomnienia z wakacji”. 

W związku z nadchodzącymi świętami życzymy Państwu 
radości, ciepła i niepowtarzalnej rodzinnej atmosfery 

a także pomyślności i samych sukcesów w Nowym Roku 2018 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wiertnica horyzontalna JT40 All Terrain to kolejna wiertnica 
horyzontalnych marki Ditch Witch® z systemem skalnym All 
Terrain. 

Rozwiązanie All Terrain, polega na rozdzieleniu funkcji 
pchania oraz napędzania świdra na dwie, niezależnie napędzane 
i kontrolowane żerdzie. Żerdzie te są umieszczone jedna 
w drugiej. Żerdź zewnętrzna przenosi siłę pchania/uciągu oraz 
pozycjonuje zgięty łącznik w celu zmiany kierunku wiercenia. 
Z kolei żerdź wewnętrzna przenosi moment obrotowy, 
napędzający świder trójgryzowy. 

Zastosowanie mechanicznie napędzanego świdra 
zwielokrotnia efektywność wiercenia w zwartych formacjach 
skalnych i umożliwia pokonywanie przeszkód podziemnych 
w stopniu niedostępnym dla klasycznych metod.  System ten 
zapewnia  lepszy przepływ płuczki i smarowanie punktów 
połączeń narzędzi dolnych, wydłużając tym samym ich 

żywotność i poprawiając sterowność w trudnych warunkach 
glebowych. 

Rozdział funkcji żerdzi powoduje uzyskanie niezwykłej 
precyzji wiercenia także w mniej spoistych gruntach, co ma 
niebagatelny wpływ na prawidłowe wykonanie przewiertów dla 
instalacji ze spadkiem grawitacyjnym. 

W wiertnicy Ditch Witch JT40 AT zastosowano ulepszoną  
wersję, wypróbowanego już systemu skalnego. W porównaniu 
z poprzednią, nowa wersja posiada unowocześniony system 
podwójnej żerdzi zapewniający o 33% wyższy moment 
obrotowy wrzeciona w porównaniu z innymi maszynami tej 
klasy.

Ważną cechą systemu All Terrain jest również bardzo małe 
zużycie płuczki wiertniczej w trakcie przewiertu, w porównaniu 
z innymi systemami do wierceń skalnych stosowanych w innych 
urządzeniach klasy HDD.
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JL Maskiner w Polsce Sp. z o.o. 
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

Wchodząca w skład systemu AT obudowa RockMaster 
- zapewnia większą żywotność sondy i niższe  koszty 
eksploatacyjne. Dzięki  modułowej budowie jest ona 
kompatybilna z głowicami wiercącymi w dwóch różnych 
rozmiarach 2.875 i 3.5 (gwint API). Opatentowana, ruchoma 
konstrukcja wałka napędu umożliwia jego łatwą wymianę, 
a podwójna warstwa uszczelnień oraz łożyska o zwiększonej 
wytrzymałość zapewniają jej niezawodność i dłuższą żywotność. 

Nowoczesna kabina  JT40 AT została zaprojektowana z myślą 
o zapewnieniu operatorowi maksymalnego komfortu pracy 
i doskonałej widoczność zarówno na teren wykonywanego 
przewiertu, jak i najważniejsze punkty maszyny. Opatentowane 
klucze imadłowe z otwartą częścią górną, są nachylone w stronę 
operatora w celu zapewnienia dobrej widoczności złącza 
podczas skręcania i rozkręcania rur wiertniczych.
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Zamek wymurowano w okresie lat 1929 -1930 zgodnie z wcześniej przygotowanym projektem Adolfa Szyszko – Bohusza dla ówczesnego 
prezydenta Ignacego Mościckiego. W późniejszych latach zamek stał się rezydencją Prezydenta Rzeczpospolitej Polski. Swoją historię  sięga 
czasów Habsburgów, zbudowany był na kształt litery „L” z dwóch skrzydeł złączonych ze sobą. Wewnątrz znajdowało się 30 pokoi, duża jadalnia 
pięknie przyozdobiona sprzętami w typie góralskim, ogromny taras weranda a także dodatkowe pomieszczenie gospodarcze. W roku 1918 
zamek został całkowicie zniszczony i obrabowany przez miejscowych górali w wyniku odwetu za nadużycie władzy.  W roku 1927 zamek 
został odnowiony na wniosek ówczesnego wojewody Michała Grażyńskiego i przekazany dla głowy Państwa – Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polski w akcie jedności województwa śląskiego z Polska.  Dzień po tym jak ukończono całkowity remont, zamek całkowicie spłonął. Po 
pożarze na miejsce dawnego zamku wymurowano znany dziś Zamek Dolny –  rezydencja Prezydenta  oraz nieco wyżej Gajówka – zawiera 
sale konferencyjne, pokoje hotelowe oraz restauracje.  W dzisiejszych czasach zamek stanowi nie tylko miejsce wypoczynku dla Prezydenta 
RP ale również  dostępny jak dla osób odwiedzających okolice Wisły. Turyści mogą zwiedzać hol, werandę , jadalnię, salon, pokój kominkowy 
oraz gabinet Prezydenta Mościckiego z łazienką. Należy zaznaczyć, że znaczna część umeblowania stanowią meble wg oryginalnego projektu 
zachowane po dziś dzień. 

O.J.

ZAMEK
PREZYDENTA
RZECZPOSPOLITEJ
POLSKIEJ W WIŚLE
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lesie 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 lesie! Dlaczego? Ano dlatego, że choinka, to drzewko świerku, jodły lub 
sosny, które trafia, co prawda do naszych domów z lasu, ale które staje 
się choinką 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, pojawiły się pierwsze choinki, jako „rajskie drzewa poznania 
dobra i zła” w misteriach 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 dekorowania snopu zboża. Dzisiaj, choć coraz częściej kupujemy 
choinki pochodzące 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 nieoczekiwanym 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 Adwentu 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

W
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Siatkarski klub Hapoel Kfar Saba został 
założony w 1959 roku i  jest wiodącym 
izraelskim klubem pod względem wielkości 
i jakości. 

Drużyna kobiet jest dwukrotnym 
Mistrzem i dwukrotnym zdobywcą Pucharu 
Izraela. Mężczyźni zdobyli Mistrzostwo 
i trzykrotnie zwyciężyli w Pucharze.

Obie drużyny reprezentują Izrael 
w Europie. W sezonie 2015/16 dwie drużyny 
kobiece dotarły do ćwierćfinału Pucharu 
Europy. 

Celem drużyny na nadchodzące lata 
jest kontynuacja siatkówki w  Izraelu, 
walka o Puchar Narodów i mistrzostwa 
oraz poczynienie postępów w osiągnięciu 
sukcesów w Europie, by być pierwszym 
izraelskim zespołem, który dotarł do 
finałowej czwórki Europy.

The Hapoel Kfar Saba Volleyball Club 
is Israel’s leading club, both in size and in 
quality. The club was founded in 1959.

The women’s team winning two 
championships and two National Cup 
over the years, and the men winning one 
championship and three National Cups.

Both teams represent Israel in Europe 
too. Two women’s teams reached the 
quarterfinals of the European Challenge 
Cup in the 2015/16 season. Our goal in the 
coming years is to continue to least Israel 
volleyball, contend for the National Cup 
and the championship and make progress 
toward achievements in Europe, to be the 
first Israeli team to reach the European Final 
Four.

HAPOEL
KFAR SABA
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Outdoor Media

OPTOKOM

i dodałem branżę reklamową stając się brokerem powierzchni 
reklamowych oraz druku wielkoformatowego. Po pewnym 
czasie uznałem, że jednak reklama to jest to co mnie kręci i tak 
jest do dziś J

2. Uwagę  przykuwają duże powierzchnie 
reklamowe, które są w ofercie. Czy Optokom zajmuje 
się również sprzedażą powierzchni reklamowych 
należących do Pana firmy? 

G.S.: Cieszę się, że jesteśmy zauważalni bo znaczy to, że 
kampanie naszych Klientów są skuteczne. Faktycznie mamy bazę 
własnych nośników reklamowych aczkolwiek w planowaniu 
kampanii wykorzystujemy również powierzchnie innych 
providerów dzięki czemu docierają one do określonej grupy 
docelowej. 

1. Firma Optokom Outdoor Media została założona 
w 2004 roku. Jak doszło do powstania firmy? Skąd taki 
pomysł?

Grzegorz Szymański: Pierwsze doświadczenie na rynku 
reklamy zewnętrznej zdobywałem w latach 1999/2000 
kiedy to trafiłem do największej w Polsce firmy posiadającej 
powierzchnie reklamowe. W 2004 roku stanąłem przed trudną 
decyzją: emigracja z kraju czy własna działalność gospodarcza 
i ciężka praca w Polsce. Decyzja nie była łatwa ale równolegle 
wyrobiłem na wszelki wypadek paszport oraz otwarłem 
działalność gospodarczą. Firma Optokom, stąd nazwa, 
w pierwszej fazie zajmowała się głównie działaniem na rynku 
optyczno-oftalmicznym będąc dostawcą urządzeń do badania 
wzroku etc.   Niestety to dość specyficzna branża ale działając 
na tej płaszczyźnie zostawało mi trochę czasu na inne zajęcia 

Wywiad z Grzegorzem Szymańskim właścicielem firmy OPTOKOM
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3. Czy poza planowaniem kampanii reklamowych 
oferują Państwo coś jeszcze?

G.S.: Oczywiście. Naszą aktualną misją jest dostarczenie 
kompleksowych rozwiązań związanych z reklamą. Mam na myśli, to że 
aktualnie dysponujemy niezbędnymi narzędziami do zrealizowania 
kampani od projektu przez powierzchnie reklamowe po druk 
i montaż. Ponadto dysponujemy drukarnią, reklamami mobilnymi, 
ekipami alpinistycznymi, podnośnikami itp. czyli wszystkim co 
z outdoorem związane.

4. Gdyby klient chciał być kompleksowo obsłużony, 
bo być może ma filie swojej firmy w wielu miastach  jakie 
lokalizacje mogą Państwo mu zaproponować, jakie miasta, 
województwa?

G.S.: Aktualnie nasza sieć związana z powierzchniami 
reklamowymi to pięć województw. Jeśli chodzi o realizację kampani 
reklamowych to realizujemy kampanie regionalne jak i ogólnopolskie 
więc nie ma dla nas znaczenia odległość np. od Dąbrowy Górniczej.

5. Firma Optokom oferuje swoje usługi nie tylko firmom 
ale również zgłaszają sie osoby prywatne. Jaką ofertę 
Państwo posiadają dla indywidualnych klientów?

G.S.: Tak, zgadza się. Mamy również firmę córkę, która zajmuje 
się drobniejszymi zleceniami jak fototapety, aplikacje na meblach czy 
szkle oraz różnymi małogabarytowymi drukami. 

6. Jakie plany na najbliższą przyszłość ma firma 
Optokom. 

G.S.: Oczywiście poza dalszą ekspansją na nowe rynki, myślę, 
że mogę nieco lakonicznie odsłonić rąbka tajemnicy o naszej tzw. 
nowej gwieździe. Od ponad roku pracujemy nad zmianą strategii 
i w dobie powstałej ustawy krajobrazowej, która zmieni wygląd 
reklamy zewnętrznej zainwestowaliśmy w nowe technologie. Faza 
testów zakończyła się z dużym sukcesem więc niebawem zaczniemy 
wprowadzać nowe rozwiązanie na rynek. 
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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
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TEKS Materiały Budowlane
Kaczmarek Tatara S.J.
ul. Rzemieślnicza 1
41-400 Mysłowice
tel.: 32 222 50 68

Z nami jesienne ulewy
to nie problem!

K2-KAN XXL
KACZMAREK MALEWO SPÓŁKA JAWNA

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

EMAIL: SEKRETARIAT@KACZMAREK2.PL
WWW.KACZMAREK2.PL
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Na IX Targach Techniki Gazowniczej
EXPO-GAZ 2017 w Kielcach firma Gascontrol Polska sp. z o.o.
za usługę zapewnienia ciągłości dostaw gazu ziemnego klientom 

końcowym w sytuacjach awaryjnych oraz w przypadku prac 
planowanych, którą oferuje swoim klientom,

otrzymała medal Targów Kielce.

Pierwszym rozwiązaniem, oferowanym przez firmę Gascontrol 
Polska sp. z o.o., jest zapewnienie ciągłości dostaw gazu ziemnego 
poprzez zasilanie gazem ziemnym skroplonym LNG lub gazem 
ziemnym sprężonym CNG o ciśnieniu 20–25 MPa. Rozwiązania 
związane z dostawą gazu mogą być stosowane w zależności od 
miejsca wykonywania prac, ilości gazu niezbędnego do zasilania 
sieci gazowej, okresu zasilania oraz rodzaju gazu, jaki musi być 
wprowadzony do sieci gazowej. W przypadku LNG ilość gazu, jaka 
może być dostarczona przy użyciu cysterny wynosi 21 000 m3n 
lub jej wielokrotność przy wykorzystaniu dodatkowych zestawów 
cystern. Na zdjęciu 1. przedstawiono mobilny zestaw do regazyfikacji 
gazu skroplonego LNG w czasie pracy. Natomiast przy użyciu 
zasobników CNG ilość gazu, jaka może zostać dostarczona wynosi: 
1500 m3n, 1800 m3n, 2150 m3n i jest to rozwiązanie służące do 
zasilania odbiorców o małym zapotrzebowaniu lub sieci, gdzie 
rozprowadzany jest gaz zaazotowany.

Kolejnym rozwiązaniem oferowanym przez Gascontrol Polska 
w ramach usługi zapewnienia ciągłości dostaw do odbiorcy 
końcowego jest technologia stopowań hermetycznych T.D. 
Williamson. Metoda ta stosowana jest przez Gascontrol Polska sp. 
z o.o. dla średniego, podwyższonego średniego oraz wysokiego 
ciśnienia w gazociągach. Stopowania realizowane są w zakresie 
średnic od DN 80 do DN 1200. W zakresie niższych poziomów 
ciśnień (do 800 kPa) posiada również w swojej ofercie urządzenia do 
hermetycznego wstrzymywania przepływu gazu firmy Fastra.

Praca na czynnych gazociągach przy pełnym ciśnieniu 
eksploatacyjnym, z wykorzystaniem tych metod, pozwala 
odseparować odcinek rurociągu z możliwością bezpiecznego 
przeprowadzenia prac sieciowych, z jednoczesnym zapewnieniem 
nieprzerwanej dostawy paliwa gazowego do odbiorców 
końcowych, co w obecnych czasach, kiedy gaz stał się istotnym 
nośnikiem energetycznym, jest podstawowym i niezawodnym 
rozwiązaniem umożliwiającym nieprzerwane dostawy w trakcie prac 
eksploatacyjnych i modernizacyjnych.

Uzupełnieniem wyszczególnionych technologii i rozwiązań 
zapewnienia ciągłości dostaw gazu ziemnego do odbiorców 
końcowych jest oferowana przez Gascontrol Polska sp. z o.o. metoda 
wzmacniania i naprawy gazociągów z wykorzystaniem materiałów 
kompozytowych. Oferujemy gamę najnowocześniejszych produktów 

Medal
EXPO-GAS 2017

dla Gascontrol Polska
kompozytowych firmy NRI do wzmocnień i napraw czynnych 
rurociągów oraz elementów infrastruktury gazowej (np. zbiorników, 
połączeń kołnierzowych, kształtek itp.).

Wskazane powyżej rozwiązania mogą być realizowane w różnych 
wariantach i konfiguracjach.

1. Wykorzystanie metody bezpostojowej w technologii 
hermetycznej T.D. Williamson z pełnym obiegowaniem.

2. Wykorzystanie metody bezpostojowej w technologii 
hermetycznej Fastra z pełnym obiegowaniem.

3. Zasilanie gazem skroplonym LNG, wprowadzanym do 
sieci dystrybucyjnej po procesie regazyfikacji, w połączeniu 
z wykorzystaniem technologii T.D. Williamson przy stopowaniu 
gazociągu.

4. Zasilanie gazem skroplonym CNG, wprowadzanym do sieci 
dystrybucyjnej lub przesyłowej, w połączeniu z wykorzystaniem 
technologii T.D. Williamson przy stopowaniu gazociągu.

5. Odbudowa powierzchni gazociągu przy wykorzystaniu 
technologii NRI (przeprowadzana indywidualnie lub dla wszystkich 
wyszczególnionych wariantów).

Należy podkreślić, że połączenie wszystkich wyszczególnionych 
technologii i rozwiązań w jedną kompletną usługę zapewnienia 
ciągłości dostaw gazu ziemnego do odbiorcy końcowego ma 
charakter wysoko innowacyjny. Na zdjęciu 2. przedstawiono 
schemat poglądowy, obrazujący potencjalne miejsca zastosowania 
opisywanej usługi zapewnienia ciągłości dostawy gazu ziemnego. 
Gascontrol Polska sp. z o.o. do usuwania awarii i przeprowadzania 
prac planowanych stosuje również metodę tradycyjną, która 
stanowić może uzupełnienie prezentowanej usługi zapewnienia 
ciągłości dostaw gazu ziemnego do odbiorcy końcowego. Wybór 
metody naprawy danej awarii lub wykonania prac planowanych jest 
każdorazowo przedmiotem optymalizacji techniczno-ekonomicznej, 
wykonywanej na podstawie warunków rozpatrywanej sieci gazowej. 
Wynikiem przeprowadzonej optymalizacji jest wybór najlepszej 
metody dla danego przypadku.

Firma Gascontrol Polska ma duże doświadczenie w świadczeniu 
usługi zapewnienia ciągłości dostaw gazu ziemnego klientom 
końcowym w sytuacjach awaryjnych oraz w przypadku prac 
planowanych. Doświadczenie to poparte jest wieloma referencjami 
za świadczoną usługę, w tym referencjami związanymi z pełnieniem 
dyżurów pogotowia gazowego, wystawionymi przez największe 
podmioty krajowego rynku przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego 
oraz podmioty realizujące zadania inwestycyjne w obszarze gazu 
ziemnego.
Artykuł udostępniony przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa w Warszawie
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Konferencja Techniczno – Naukowa

Agenda

A. Pierwszy dzień (31 stycznia 2018r.)
 
 I. Alternatywne źródła pozyskiwania gazu ziemnego

• Możliwości wprowadzenia biometanu do systemu dystrybucji (PGNiG)
• Biogaz jako produkt do produkcji biometanu - doświadczenia w budowie biogazowni 

w technologii mokrej i suchej fermentacji (Gascontrol CZ)
• Biomethane - technologia oczyszczania biogazu firmy HoSt (Host)
• Pełny łańcuch rozliczeń w jednostkach energii w obszarze małego LNG (PGNiG)
• Dostawy gazu LNG klientom końcowym włącznie z dostawami w przypadkach dostaw awaryjnych (Gascontrol Polska)
• LNG/LCNG Vehicle Fueling Stations – Compact Generation (Chart Ferox)
• Perspektywa przedeksploatacyjnego wydobycia metanu z pokładów węgla kamiennego w Polsce (PGNiG)

B. Drugi dzień (1 lutego 2018r.)

 II. Eksploatacja i ochrona gazociągów – sesja dopołudniowa

• Rozwój i innowacje w branży armatury gazowniczej (Armatury Group)
• Likwidacja nieszczelności na sieciach gazowych materiałami kompozytowymi jako alternatywa dla prac 

metodami tradycyjnymi (NRI)
• Problematyka ochronny przeciwkorozyjnej systemu rura przewodowa -rura ochronna w technologii Casing Filler (Anticor)
• Problematyka izolacji połączeń spawanych rurociągów i fabryczną izolacją polipropylenową (Canusa)
• Technologie bezwykopowe w gazownictwie (ZRB Janicki)
• Prace hermetyczne w technologii T.D. Williamson - kształtki LOCK-O-RING® PLUS 

w ujęciu wytycznych UDT (T.D. Williamson Polska)
• 3 -warstwowe powłoki przeciwkorozyjne do ochrony połączeń spawanych rur stalowych (Anticor)

 III. Innowacje w gazownictwie

• DRYFLEX – innowacyjna uszczelka do gazu ziemnego (Spetech)
• Nowoczesne rozwiązania do transportu i przechowywania rur przewodowych w ramach realizacji 

inwestycji liniowych (Dhatec)
• Diagnostyka rurociągów podziemnych oraz przegląd pozostałych usług (Energodiagnostyka)  

 IV. Sesja Panelowa : Dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego w oparciu o źródła alternatywne 
  (LNG, biometan, gaz z odmetanowania kopalń).

C. Trzeci dzień (2 lutego 2018r.)

 V. Energetyczne wykorzystanie gazu ziemnego – sesja popołudniowa

• Regazyfikacja LNG z produkcją elektryczności w oparciu o silnik Stirlinga (ITC)
• Możliwości wykorzystania ciepła odpadowego z wybranych tłoczni gazu (ITC) 

Eskpozycje: Prace hermetyczne na gazociągach średniego i niskiego ciśnienia (FASTRA)

ENERGAS 2018
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ZISiRO Zbigniew Szydlik od lat aktywnie wspiera siatkarki z klubu MKS Dąbrowa Górnicza. 
Musimy być świadomi, że profesjonalny sport bez sponsorów nie mógłby funkcjonować, a już 
na pewno nie na odpowiednio wysokim poziomie. Wiedzą to wszyscy uczestnicy sportowych 
przedsięwzięć – od kibiców, przez działaczy, aż po zawodników. Umowa sponsoringu – bo to jest 
najpopularniejsza relacja pozwalająca przedsiębiorcom wspierać sport – jest umową wzajemną – 
oznacza to, że z jednej strony sponsorzy przekazują niemałe nieraz środki na rozwój i utrzymanie 
klubu czy reprezentacji na wysokim poziomie pieniężne, z drugiej – powinni otrzymać odpowiedni 
ekwiwalent.

Sport zawodnikami stoi. Z tym nie możemy polemizować – wszak to konkretni gracze są 
kojarzeni z sukcesami klubowymi, a herb klubu nie zawsze ma dla sympatyków sportu tak atrakcyjną wartość jak wizerunek danego 
sportowca posiadającego status gwiazdy.

Branża sportowa nie jest wolna – podobnie jak wszystkie inne sfery życia – od regulacji prawnych, które wytyczają normy 
rozpowszechniania wizerunku sportowców. W artykule niniejszym postaram się przybliżyć Czytelnikom najistotniejsze kwestie tej 
tematyki. 

Pierwszą sprawą, którą musimy sobie uświadomić, jest to, że wizerunek jest dobrem osobistym, które posiada każdy człowiek. Osoby 
prawne, zatem spółki, spółdzielnie, kluby sportowe czy duże przedsiębiorstwa, nie mają wizerunku – w ich przypadku można mówić 
jedynie o dobrej renomie, potocznie tylko zwanej wizerunkiem. Dobra osobiste są niezbywalne – nie można się ich zrzec czy przenieść 
na inną osobę. Już kilkanaście lat temu zorientowano się jednak, że postępująca komercjalizacja dóbr osobistych pozwala na czerpanie 
z nich sporych profitów. Dobrze wiedzą to gwiazdy reklamy, filmu czy sportu, których podobizny są niezwykle wysoko wyceniane. 

Jak
legalnie

korzystać
z wizerunku

sportowca?
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Rozpowszechnianie wizerunku 
wymaga jednak zezwolenia osoby na 
nim przedstawionej. W braku wyraźnego 
zastrzeżenia uprawnionego, zezwolenie 
nie jest wymagane, jeżeli osoba ta 
otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. 
Zezwolenie powinno odnosić się do 
czasu, sposobu, miejsca i okoliczności 
ukazania wizerunku. Nie ulega bowiem 
wątpliwości, że dana zawodniczka mogłaby 
nie być zadowolona, gdyby jej wizerunek 
zestawiono na przykład z informacjami 
o dopingu czy powtarzano w tym 
kontekście przez kilka lat np. na ostatniej 
stronie jakiegoś tygodnika. 

Od wymogu uzyskania zgody na 
rozpowszechnianie wizerunku istnieją 
wyjątki. Zezwolenia nie wymaga 
rozpowszechnianie wizerunku osoby 
powszechnie znanej (jeżeli wizerunek 
wykonano w związku z pełnieniem przez 
nią funkcji publicznych, w  szczególności 
politycznych, społecznych, zawodowych) 
oraz osoby stanowiącej jedynie szczegół 
całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, 
publiczna impreza.

Jeśli zatem publikowany jest wizerunek 
sportowca w kontekście zawodów, 
w których uczestniczy, nie naruszamy 
jego prawa do wizerunku. Co innego 
jednak, gdy wizerunek sportowca jest 
umieszczany na przykład na okładkach 
zeszytów, opakowaniach batoników czy 
reklamach stacji benzynowych. Wówczas 
mamy do czynienia z komercyjnym 
wykorzystaniem wizerunku sportowca 
– jego obraz ma zachęcić konsumentów 
do skorzystania z danej usługi czy zakupu 
konkretnego towaru, a przedsiębiorca 
chce wykorzystać pozytywne skojarzenia 
sportowca u konsumentów dla celów 
marketingowych. Nie może on zatem 
bez zgody uprawnionego w ten sposób 
korzystać z wizerunku. 

Sporo problemów w kontekście 
sportowców budzi drugi z wyjątków – wszak 
uczestnicząc w meczu, sportowiec jest 
jedynie szczegółem większej całości, takiej 
jak właśnie widowisko sportowe. I tutaj 
jednak dla komercyjnego wykorzystania 
wizerunku potrzebna jest zgoda zawodnika. 
Poza tym, o szczególe większej całości 
możemy mówić jedynie wówczas, gdy – 
jak wskazuje na to orzecznictwo sądowe 
– po usunięciu danej osoby z fotografii nie 
zmieniłby się jej przedmiot, treść i charakter. 

Problematyczne jest ustalenie, czy 
fotografia np. zespołu siatkarek świętujących 
zdobycie trofeum to owa „większa całość” – 
z jednej strony zdjęcie takie dokumentuje 
określone wydarzenie, z drugiej jednak – 
stanowi sumę indywidualnych wizerunków 
każdej z zawodniczek. Poza tym, skład 
każdej drużyny to pewna ograniczoną liczba 
konkretnych, ustalonych z góry osób, a nie 
jakaś nieograniczona grupa przypadkowych 
sportowców. Dlatego też skłaniam się do 
poglądu, zgodnie z którym wizerunek 
zawodniczki utrwalony na zdjęciu zespołu 

to nie „szczegół większej całości”.
Jak zatem można legalnie dysponować 

wizerunkiem sportowca?
Pierwszym sposobem jest umowa 

indywidualnie zawierana ze sportowcem. 
Swoboda zawierania tego typu kontraktów 
jest jednak ograniczana przez przepisy 
wewnętrzne klubów czy też organizacji 
sportowych, gdyż zawarcie umowy 
indywidualnie przez sportowca może 
doprowadzić do kolizji tych praw 
z  uprawnieniami organizacji (klubów) albo 
ich sponsorów. Przepisy te obowiązują nie 
tylko z mocy art. 13 ust. 1 pkt. 2 Ustawy 
o sporcie (w relacji zawodnika z polskim 
związkiem sportowym), ale także na 
podstawie art. 9 Kodeksu pracy (jako źródło 
prawa pracy) lub 384 Kodeksu cywilnego 
(jako ogólny wzorzec umowy stosowany 
w przypadku umowy zlecenia, tzw. umowy 
o profesjonalne uprawianie sportu). Analiza 
praktyki wskazuje, że w indywidualnych 
umowach z  zawodnikiem zwykle 
zastrzega się, że ma on zakaz zawierania 
indywidualnych umów reklamowych czy 
sponsoringu bez zgody klubu sportowego. 
Ma to uzasadnienie w przypadku sportów 
zespołowych – wszak nie do pogodzenia 
z dobrem klubu byłoby, gdyby jeden 
sponsor wspierał zespół jako całość, a każdą 
z zawodniczek – inny sponsor, będący na 
przykład konkurentem sponsora klubu. 

Kolejną opcję stanowi umowa 
zawierana z klubem sportowym (osobą 
prawna, na przykład stowarzyszeniem czy 
spółką akcyjną). Klub może wykorzystywać 
wizerunki zatrudnianych przez siebie 
sportowców (np. w programach meczowych, 
plakatach, reklamach zapraszających na 
mecze), opierając się na postanowieniach 
zawartych we wskazanych wyżej umowach 
o pracę, o świadczenie usług sportowych 
czy też o  współpracy (ze sportowcem 
działającym jako przedsiębiorca).

Spośród obowiązków sportowców 
zamieszczanych w  umowach wymienia 
się oblig uczestnictwa w ewentualnych 
nagraniach telewizyjnych, wywiadach 
czy imprezach organizowanych nie tylko 
przez klub, ale także jego sponsorów. 
Jeżeli zawodnik wystąpi w takim 
wywiadzie czy nagraniu, wyraża zgodę na 
rozpowszechnianie swojego wizerunku. 
Zawodnik może jednak zezwolenie 
cofnąć, prawnie dozwolone jest jednak, 
by zobowiązał się on do nieodwoływania 
zgody w  nieuzasadnionych przypadkach. 
Często w umowie między klubem 
a  zawodnikiem, jako część wynagrodzenia, 
wymieniana jest zapłata za udział w akcjach 
reklamowo  promocyjnych sponsorów 
klubu. 

Największe, międzynarodowe 
widowiska sportowe, których powszechny 
zasięg powoduje szczególną atrakcyjność 
dla sponsorów zainteresowanych 
wizerunkami zawodników, odbywają się 
pod egidą międzynarodowych organizacji 
sportowych (np. CEV, FIFA). Istotne jest, 

że zawodników z tymi organizacjami nie 
łączy ani stosunek członkostwa, ani umowy 
o pracę czy kontrakty cywilnoprawne. 
Zwyczaj tak się jednak ułożył, że za 
uczestnictwo i wyniki w  imprezach 
sportowych takich jak mistrzostwa świata, 
europy czy igrzyska olimpijskie sportowcy 
otrzymują na tyle wysokie premie, 
że bez zastrzeżeń podpisują warunki 
uczestnictwa w nich, w których zastrzegany 
jest obowiązek występowania w sesjach 
zdjęciowych dla sponsorów. 

Najciekawszym przypadkiem 
posługiwania się przez sponsora 
wizerunkiem zawodnika odnosi się do 
polskich związków sportowych. Otóż 
zgodnie z ustawą o sporcie członek kadry 
narodowej udostępnia, na zasadach 
wyłączności, swój wizerunek w stroju 
reprezentacji kraju polskiemu związkowi 
sportowemu (natomiast  członek 
reprezentacji olimpijskiej – Polskiemu 
Komitetowi Olimpijskiemu), który jest 
uprawniony do wykorzystania wizerunku 
do swoich celów gospodarczych w zakresie 
wyznaczonym przez przepisy tego związku 
lub międzynarodowej organizacji sportowej 
działającej w danym sporcie. Zawodnik 
przed zakwalifikowaniem do kadry 
narodowej lub reprezentacji olimpijskiej 
wyraża zgodę na rozpowszechnianie 
swojego wizerunku w stroju reprezentacji 
kraju. 

Celem gospodarczym polskiego 
związku sportowego (czyli na przykład 
PZS) jest – zgodnie z orzecznictwem – także 
zawieranie umów ze sponsorami tak, by ci 
w zamian za świadczenia pieniężne mogli 
posługiwać się w działalności komercyjnej 
wizerunkami kadrowiczek i kadrowiczów.

Obecne uregulowania umożliwiają 
wykorzystanie wizerunku sportowca 
w stroju kadry narodowej jedynie poprzez 
zawarcie umowy z właściwym polskim 
związkiem sportowym. Zawodnik nie może 
na własną rękę skutecznie  zawierać umów 
dotyczących jego wizerunku w stroju kadry 
narodowej. Może też się okazać, że dana 
zawodniczka w ogóle nie rozegra żadnego 
spotkania na turnieju mistrzowskim, 
a mimo to będzie musiała udostępnić 
swój wizerunek w koszulce z orzełkiem 
sponsorom polskiego związku sportowego.

Jak wynika z powyższego, w przypadku 
wizerunku sportowców mamy do 
czynienia z szeregiem przepisów, których 
zastosowanie aktualizuje się najmocniej 
w kontekście komercyjnego wykorzystania 
ich podobizn. Kariera zawodnicza nie trwa 
wiecznie, stąd niezbędnym jest należyte 
prawne usankcjonowanie wykorzystywania 
jednego z najcenniejszych (w wymiarze 
majątkowym) jego dóbr osobistych.

 

radca prawny Jakub Sobczyk,
członek Polskiego Towarzystwa

Prawa Sportowego
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Dla odmiany dziś nie będzie o przepisach 
i meandrach kluczenia po ich zawiłościach, 
a o czasie przyjemnym, czyli wspomnieniach 
z wakacji. Nie po raz już pierwszy „połową” 
naszego zespołu kancelarii wybraliśmy 
się na rejs po Bałtyku. Połowa to Paweł 
oraz ja, czyli autor tego tekstu. Jak zwykle 
miało być to pływanie szkoleniowo – 
turystyczne (przynajmniej w założeniach) 
celem przygotowania się do zdobywania 
kolejnych szlifów żeglarskich, jednakże 
życie weryfikuje takie ambitne plany i po 
prostu potraktowaliśmy to jak zabawę. Ale 
od początku. Oczywiście nie pływamy 
we dwóch: mamy doświadczonego 
kapitana – również Pawła - właściciela 
jachtu, a jednocześnie naszego przyjaciela, 
z którym znamy się od wielu lat nie tylko 
„od strony pływania”, ale przede wszystkim 
wspólnego śpiewania i grania szant (dla 
niewtajemniczonych: szanty, to nie tylko 
„hej, hej, piwa nalej”, ale przede wszystkim 
muzyka folk, irlandzko – szkocka i opowieści 
o życiu i pracy żeglarzy dawniej i dziś). Kapitan 
(choć ważny), to jednak nie wszystko, wszak 
trzeba coś jeść i pić, a zatem niezbędny jest 
szef kambuza czyli kuk (na lądzie: kucharz), 
którym spontanicznie został (już kilka rejsów 
wstecz) nasz przesympatyczny kolega Grześ, 
który na szczęście prawnikiem nie jest i nie 

pozwala na podejmowanie takich tematów 
„po pracy”. Grześ, oprócz tego, że dobrze nas 
karmił, to nie pozwolił nam również uschnąć, 
co nieraz spotykało się z całkowitym brakiem 
zrozumieniem ze strony odpowiedzialnego 
skipera (na lądzie: kapitan). Tak czy inaczej 
w portach mieliśmy w tym względzie 
wolność i swobodę, z której nie omieszkał 
skorzystać i „pierwszy po Bogu”. 

Plan tegorocznego wypadu miał 
obejmować trasę z Kołobrzegu, poprzez 
Christiansø (w maleńkim archipelagu 
wysepek Ertholmene obok Bornholmu), 
sam Bornholm ze zwiedzaniem wyspy, Ystad 
w Szwecji, Sassnitz na Rugii oraz z powrotem 
do Kołobrzegu. Plan ten został zrealizowany 
w 120%, bo przedłużyliśmy rejs o 1 dobę 
z uwagi na sztorm.

A zaczęło się pewnego pięknego 
czerwcowego poranka, kiedy to o 5 rano 
wyszliśmy z Mariny Solnej (na lądzie: port 
jachtowy) w Kołobrzegu. Słoneczko właśnie 
wstawało i nic nie zapowiadało, że tuż za 
główkami portu wejdziemy na sławetny 
kurs 300 stopni przy zachodnim wietrze… 
czyli pod wiatr do ustawiania żagli, a fala 
na 3 metry… No i zaczęło bujać… przez 
pierwszą godzinę dzielnie się trzymałem, bo 
byłem skupiony na sterze, choć była mocna 
„siódemka” (na lądzie: wiało z prędkością 7 

w skali Beauforta). Ale kiedy skiper przejął 
ode mnie koło (ster), żeby skorygować 
kurs – „trzymać na north, kurs Christinsø !” 
- wtedy… jako pierwszy i jedyny musiałem 
oddać Neptunowi co mu się należy… 
przeklinałem w myślach świat na czym stoi. 
Na parę długich godzin morska choroba 
robiła ze mną, co chciała, a ja marzyłem 
o dopłynięciu do wyspy, kupieniu biletu 
na samolot i powrót do domu (przy czym 
lotniska na Bornholmie nie ma, zatem szans 
nie było, musiałem przetrwać). Na szczęście 
ster przejął kolega Paweł i dzielnie walczył 
z northwestową siódemką przez kolejne 
kilka godzin, aż wiatr w końcu odpuścił.

Wysepka przywitała nas cudownym 
zachodem słońca i jednocześnie ponurymi 
ruinami - murami więzienia dla kobiet. 
Tak, to właśnie na jedną z tych maleńkich 
wysepek królowie duńscy wysłali skazane 
nierządnice i czarownice. Nie omieszkaliśmy, 
jeszcze przed kolacją ,zwiedzić dwóch 
z tych wysepek (połączonych starym 
mostem). Przy okazji dowiedzieliśmy się 
w miejscowym sklepie (zresztą jedynym), 
że na wyspie nie ma źródeł słodkiej wody, 
zatem pozyskuje się ją z deszczówki 
zbieranej w specjalnych zbiornikach lub 
przywozi promem z Bornholmu. Z innych 
ciekawostek: na wyspach mieszkają 73 

NIE
SAMĄ PRACĄ
CZŁOWIEK
ŻYJE…..
CZYLI WSPOMNIENIA Z WAKACJI
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osoby, a pani gubernator wyspy jest 
jednocześnie nauczycielką 3 (słownie: trzy) 
osobowej szkoły !

Drugi dzień to Bornholm. Aby oddać 
sprawiedliwość dnia poprzedniego, 
dzielnego sternika Pawła ogarnął niepokój 
po „wieczornej kolacji”, o którą zadbał Grześ, 
który również musiał się odstresować po dniu 
wczorajszym, bo choć (kiedy ja umierałem) 
On trzymał się dzielnie nie okazując 
nic po sobie, to jednak szacunek przed 
Neptunem trzymał go w napięciu. Ja zaś, jak 
nowonarodzony mogłem pływać i pływać. 
Nie mniej do Alinge – uroczego portu na 
północnowschodnim Bornholmie mieliśmy 
zaledwie ok. 10 mil morskich (na lądzie to 
ok. 1,68 kilometra), a był pomysł zwiedzania 
wyspy, więc nie żałowaliśmy, że zaraz 
schodzimy na ląd, tym bardziej, że wiało co 
najmniej „pięć” i padał deszcz. Port jachtowy 
położony jest niemal w centrum miasteczka. 
Śmialiśmy się, że zastępuje rynek, bo wokoło 
same kafejki i restauracje i rzeczywiście było 
to centrum. Problem był jeden, bo nie było 
gdzie „zaparkować”. Dzięki uprzejmości 
angielskich emerytów, przycumowaliśmy do 
burty ich jachtu i tak dostaliśmy się na ląd. 
Szybko załatwiliśmy opłaty portowe, klar na 
jachcie i… obiad. Teraz wszyscy doceniliśmy 
smak bigosu, który zapeklowany wzięliśmy 

ze sobą, aby mieć kawałek Polski w obcych 
stronach. Zresztą nie tylko bigos robił furorę. 
Hitem całego rejsu w aspekcie kulinarnym 
był smalec, który we trójkę z Pawłem 
i Grzesiem przygotowywaliśmy na kilka dni 
przed wyjazdem w jego „wędzarni”. Był on 
spożywany, a w zasadzie połykany na każde 
drugie śniadanie, a jak się kończył ….. nie 
brakowało amatorów wylizywania słoika. Ale 
wracając do wycieczki: był plan, aby obejrzeć 
ruiny zamku Hammershus na drugiej stronie 
wyspy, więc wybraliśmy rowery, jako idealny 
środek lokomocji. Z kondycją nie było 
najlepiej, ale daliśmy radę. Przejeżdżaliśmy 
prze urokliwe miasteczka z małymi domkami 
o czerwonych dachówkach, a niemal na 
podwórku każdego z nich stał maszt z duńską 
flagą, a jak nie było masztu. to przynajmniej 
flagi były w oknach. Nie było to żadne święto. 
Jak się okazało, to taki zwyczaj wyspiarzy 
i taki sposób okazywania patriotyzmu. 
Powinniśmy brać z nich przykład. Zanim 
dotarliśmy na miejsce, na zielonych łąkach 
mijaliśmy stad owiec, krów i kóz… cóż, tylko 
u nas się nie opłaca… a wyspa jest prawie 

samowystarczalna. Zamek zobaczyliśmy 
już daleka, bo górował nad okolicą. Jak 
wyczytaliśmy w przewodniku (w języku 
polskim !), jest największym tego typu 
obiektem w północnej Europie. Został 
zbudowany przez Duńczyków około 1255 
roku i stał się głównym zamkiem wyspy. 
Fortyfikacje znajdują się na wysokości 75 
m n.p.m. na skalnym klifie. Składa się na 
nie mur, niekiedy podwójny, o długości 
750 m, szańce oraz fosa. Od początku XVII 
wieku Hammershus zaczął tracić znaczenie 
militarne w związku z rozwojem broni palnej 
i artylerii. Od 1743 roku siedzibą namiestnika 
królewskiego stało się Rønne (obecna 
stolica wyspy), a zamek zaczął zaczął 
popadać w ruinę, stanowiąc jednocześnie 
cenne źródło materiałów budowlanych 
dla mieszkańców pobliskich wsi. Również 
twierdza – więzienie na wyspie Christiansø 
powstała częściowo z cegieł pozyskanych 
z rozbiórki Hammershus. Nigdy nie został 
zdobyty, został rozebrany ! Wracając z zamku 
wybraliśmy szlak rowerowy i podziwialiśmy 
piękne pola pełne zbóż, kamieniołomy 
(wyspa z nich słynie) oraz lasy i bagna. 
Zdaliśmy rowery, potem małe zakupy 
w markecie i kolacja na jachcie. 

Kolejny już trzeci dzień zaczęliśmy 
(tradycyjnie) o 5 rano. Trzeba było wcześniej 
wyjść, bo prognozy zapowiadały sztorm na 
zachodnim Bałtyku. Nie chcieliśmy się skąpać 
bardziej niż trzeba. Kiedy tylko minęliśmy 
północny przylądek wyspy w drodze do 
Ystad rzeczywiście powiało, a o słońcu 
można było tylko pomarzyć. Niemniej, 
kiedy zobaczyliśmy już szwedzkie wybrzeża 
słoneczko niespodziewanie wyszło. Dziwne 
to, skoro miała być burza, ale na morzu jak 
w górach – pogoda, co chwilę skrajnie inną 
może być. Zaczęło też nieźle dmuchać. Kiedy 
przyszła „siódemka” kapitan cieszył się jak 
dziecko oświadczając, że uwielbia „jak ten 
jacht robi siedem węzłów”. Szliśmy w niezłym 
przechyle wzdłuż wybrzeży, a na południu 
słońce ustępowało miejsca czarnym 
chmurom. Tu miał miejsce arcyciekawy 
wykład kapitana na temat tworzenia się 
frontów burzowych, cumulusów etc., czym 
nie będę tu zanudzał. Dość, że zaczęliśmy się 
obawiać czy zdążymy przed zapowiadanym 
sztormem. Zrefowaliśmy nieco żagle 
i z niezmienną prędkością zmierzaliśmy do 
Ystad, którego wielkie elewatory już widniały 
na horyzoncie. Po drodze wyprzedziliśmy 
jakiś niemiecki jacht i uznaliśmy, że w tych 
regatach to my zwyciężyliśmy, choć załoga 
tego drugiego jachtu nie wiedziała, ze 
bierze właśnie udział w wymyślonych przez 
naszego skipera zawodach. Kiedy mijaliśmy 
falochron już zaczęło padać. No cóż, 
żeglarska pogoda, nikt nie narzekał. Zaraz 
po zacumowaniu (za pierwszym razem 
nieudanemu ku wściekłości kapitana i moim 
buncie) chcieliśmy wziąć ciepły prysznic i coś 
zjeść, następnie wyruszyć na zwiedzanie. 
Tym razem „nie było napisów po polsku” 
i nie bardzo umieliśmy sobie poradzić 
z automatycznym płaceniem w maszynie 

i pobraniem karty portowej do prysznica 
i toalet. Po godzinie 16 bosmana juz nie było 
i trzeba było sobie radzić samemu, a zatem 
toaleta i prysznic odbyły się na łajbie, choć 
maszyna skasowała 140 koron. Sprawa 
wyjaśniła się rano, bo… w automacie 
skończyły się karty. Zresztą rano, kiedy 
poszedłem się wykąpać potwierdził się 
brak mojego obycia „na zachodzie”, bowiem 
wszedłem pod prysznic, w którym nagle 
skończyła się woda... spłukiwałem mydło 
w umywalce, bo nie zorientowałem się, 
że kartę należy przyłożyć do czytnika, aby 
ponownie uruchomić prysznic… porażka. 
Trochę techniki i człowiek się gubi. Jak ja 
zazdroszczę mojej córce, która SMS-y pisze 
i wysyła w kilka sekund… Tak czy inaczej, 
oblucja się dokonała. Po zwiedzeniu 
miasteczka, zresztą bardzo urokliwego, 
trzeba było wracać na jacht. Wieczór 
zapowiadał się paskudnie, bo padało, a wiatr 
wył w olinowaniu nie tylko naszej łajby…. 
Ponuro. Ale, od czego jest gitara i trochę 

dobrego trunku – preferowaliśmy własny, 
polski i już było weselej. Przeczekaliśmy 
sztorm i nazajutrz mieliśmy płynąć 
w stronę Rugii jednakże wiatr zapowiadał się 
północnozachodni, czyli mordewind („prosto 
w mordę”), więc kapitan zaproponował 
z powrotem Bornholm, aby płynąć 
z wiatrem. Tym razem mieliśmy zobaczyć 
zachodnie wybrzeża wyspy i spróbować 
sławnych śledzi, których nie zdążyliśmy 
skosztować w Alinge. A zatem kurs na east 
i do Røne. Ponieważ wyszliśmy dla odmiany 
późno (tym razem pogoda pozwoliła nam 
wyspać się porządnie), to i do stolicy wyspy 
przybyliśmy tuż przed zmrokiem. Po szybkim 
załatwieniu formalności w porcie - kurs na 
śledzie. I tu zaczęły się niejakie kłopoty, bo 
po godzinie dwudziestej nie tak łatwo było 
nam znaleźć coś innego niż pub. Zajrzeliśmy 
do jednej z restauracyjek …. drogo, w innej 
– ciasno, jeszcze dalej – nie ma takich śledzi. 
I tak łaziliśmy przez godzinę, aż zamknęli 
wszystkie knajpy i wylądowaliśmy w pizzerii. 
Tak, tradycyjna pizza z Bornholmu to jest 
coś ! Americana z boczkiem, Kuntacky 
z peperonii czy Arizona z wołowiną – pyszne 
śledzie. Na szczęście jedzenie i piwo było 
rzeczywiście niezłe, co poprawiło nam 
humory na tyle, że siedzieliśmy tam dość 
długo. Nawet rzekłbym, że bardzo długo, bo 
kolegom zaczęła się podobać pani kelnerka, 
która nas obsługiwała (piękna, młoda 
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dziewczyna z połową głowy wygoloną na 
łyso, kolczykiem w nosie, uchu i tatuażami) 
i mieli zamiar zaszaleć z napiwkami. 
Dobrze, że zostało jeszcze trochę rozumu 
– kolega Paweł wytłumaczył napaleńcom, 
że nie wolno nikogo obrażać zbyt wysokim 
napiwkiem – by wrócić do portu. Honor 
uratował nam jakiś nocny market, w którym 
zaopatrzyliśmy się w bornholmskie śledzie, 
które zresztą z wielkim smakiem 
skonsumowaliśmy na drugi dzień, już 
w Niemczech. A wstać trzeba było, a jakże, 
oczywiście o 5 rano - tym razem tylko Paweł 
(kapitan) i ja (z funkcją pierwszego oficera). 
Drugi Paweł i Grześ przed 9 nie pokazali 
się na pokładzie, choć kiedy już wyszli była 
i gorąca kawa i śniadanie – ostatni słoiczek 
smalcu. Ominęły ich atrakcje w postaci 
kilku okrętów wojennych, które mijaliśmy 
w bliskiej odległości, bowiem odbywały się 
właśnie manewry BALTOP 2017, w środek 
których wpłynęliśmy. Akwen na szczęście 
nie był zamknięty, pewnie nasi sojusznicy 
z NATO dopiero ruszali na polowanie. 
Kolejnym punktem (dosłownie) była farma 
wiatrowa, do której zbliżaliśmy się w drodze 
do Sassnitz. A zbliżaliśmy się za szybko i za 
blisko, bowiem zostaliśmy wywołani przez 
radio i przegnani na południe od Arcony 
(to taki wielki słup na środku morza, tuż 
obok wiatraków – nie mylić z przylądkiem 
Arcona). Nie było by nam bardzo przykro 
– choć musieliśmy nieco zmienić kurs 
i nadłożyć trasy – gdyby nie fakt, że inny 
jacht (niemiecki - sprawdziliśmy na radarze) 
przepłynął przy samej farmie od północnej 
strony (czyli tak jak my planowaliśmy) 
i nie został odegnany. Spowodowało to 
zażartą dyskusję o dyskryminacji nawet na 
morzu, hegemoni niemieckiej na Bałtyku, 
„wspomnienia” z II Wojny Światowej, aż 
wreszcie losowanie (bo chętnych nie było), 
kto ma wywiesić niemiecką flagę na sailingu 
– wchodziliśmy już bowiem na wody 
terytorialne tego państwa i jest taki zwyczaj, 
że oprócz własnej flagi na rufie, wywiesza się 
flagę państwa w którym się gości. Padło na 
kapitana, który jednak znalazł tak małą flagę 
(w porównaniu do duńskiej czy szwedzkiej, 
które wcześniej nieśliśmy na maszcie), że 
w zasadzie była niewidoczna, tym bardziej, 
że „niechcący” tak się zawinęła na fale (taka 
chudziutka linka od pokładu do masztu), że 
była trójkolorowym paskiem. 

W Sassnitz (nazwa tej miejscowości, 
to wg pochodzenia słowiańskiego po 
prostu Sośnica, tak jak dzielnica Gliwic) 
na niemieckiej Rugii, kapitan obiecał 
nam niespodziankę, nakazując bystre 
obserwowanie wejścia do portu. Nie 
mieliśmy pojęcia o co chodzi i tonęliśmy 
dosłownie w domysłach. Czyżby jakiś 
wrak ? Może jakaś ciekawa budowla ? 
Kiedy byliśmy już na podejściu do mariny 
naszym oczom ukazał się wielki, szary okręt 
podwodny zacumowany do betonowego 
nabrzeża (liegeplatz u-boot). Skiper 
przekonywał nas, że to angielski okręt - 
muzeum z okresu wojny falklandzkiej. 

Miał, co prawda angielską flagę na kiosku 
i nawet angielską nazwę – HMS „Otus”, 
ale nic nas nie przekonało, wiedzieliśmy 
swoje: to po prostu Das Boot, któregoś 
z „asów” wojny podwodnej z okresu II Wojny 
Światowej. Nawet wizyta w tym „muzeum” 
oraz oświadczenie pana sprzedającego 
bilety, że to nie niemiecki okręt, nie były nas 
w stanie przekonać. No, może po Grzesia 
kolacji, uzupełnieniu płynów (wszak cały 
dzień płynęliśmy w upale i mocno się 
odwodniliśmy przy pracy z żaglami), a także 
przy recitalu kapitana (na gitarę, harmonijkę 
i nasze męskie barytony), ustąpiliśmy 
i (dla miłego spędzenia reszty wieczoru) 
ostatecznie zgodziliśmy się, że to his majesty 
ship. Ale zanim to nastąpiło, jak to w każdym 
porcie - trzeba było zadbać o jacht („klar 
panowie, nie pokażemy przecież Niemcom, 
że jesteśmy flejtuchy”), a kapitan nie może 
wstydzić sie za załogę. A propos wstydu: 
z wielką satysfakcją i radością wyrażoną 
gromkim śmiechem przyglądaliśmy się jak 
w czasie klaru na niemieckim jachcie obok, 
załogant utopił wiaderko. Niby nic wielkiego, 
ale cudze nieszczęście cieszy. Żeby nie wyjść 
na gburów (satysfakcję już mieliśmy, bo nie 
mogli wyszorować pokładu) pożyczyliśmy 
im wspaniałomyślnie nasz szlauch, żeby 
mogli go sobie podłączyć do automatu 
z wodą i po wrzuceniu monety skończyć 
porządki (nie ma nic za darmo, chcieli wodą 
z naszego Bałtyku załatwić sprawę). Za darmo 
nie mieliśmy nic i my. Za 60 euro (!!!) trzeba 
było kupić butlę gazową wartą u nas 50 zł. 
Nasza się skończyła, bo kuchnia zawsze szła 
pełną parą, nawet w czasie mocnego wiatru. 
Dlatego też „obrażeni” nie skorzystaliśmy 
z kuchni na lądzie, tylko ze sporządzoną na 
szybko cytrynówką pochłonęliśmy śledzie 
oraz przygotowany uprzednio gulasz. 
Wieczorem znowu rozszalał się sztorm, ale to 
nas mało obchodziło, bo i tak zostawaliśmy 
na noc, a prognozy na rano były bardzo 
krzepiące. Wiatr miał być zachodni (a zatem 
znowu z wiatrem w stronę Kołobrzegu) 
i góra „dwa, w porywach to trzy”.

Dla odmiany znowu wyszliśmy o 5 rano. 
Znowu tylko połową załogi. Tym razem 
koledzy stracili wschód słońca i pożegnanie 
klifów na Rugii. Wszak to był ostatni dzień na 
wodzie. Kurs prosto na Kołobrzeg, w pełnym 
wietrze, nic nie mogło nas zaskoczyć. 
Postawiliśmy wielkiego niebieskiego 
genakera (żagiel przedni podobny do 
spinakera) nabierając rozpędu. Niestety po 
3 – 4 godzinach wiatr słabł coraz bardziej, 
żeby w końcu odpuścić zupełnie. Kiedy 
na wysokości Ustki „robiliśmy pół węzła” 
trzeba było odpalić katarynę (na lądzie: 
uruchomić silnik diesla). Powiało nudą…. 
brak wiatru, brak fali, tempo nie za szybkie, 
a wieczorem miał być mecz piłki nożnej. 
Polska miała z kimś grać… dziś już nawet 
nie pamiętam z kim, chyba z Rumunią, ale 
był temat do rozmowy… potem trochę 
dowcipów, podsumowania ostatnich paru 
dni... ale co robić ? Kapitan pilnuje uważnie, 
żeby załoga dobrze się sprawowała i nawet 

ze śpiworów, które przecież służyć miały 
„wyłącznie za poduszki” na deku (na 
lądzie: pokład) powyciągał nam skrzętnie 
przemycone piwa. No, ale skoro tak, to niech 
nam organizuje czas… No i zaproponował, 
że może nam zagrać i pośpiewać albo 
zrobić striptiz, ale…. kto by tam słuchał tych 
samych piosenek… Niestety czas płynął, 
a mecz się zbliżał. Nie było pewności czy 
na mecz zdążymy. Żadna stacja radiowa nie 
transmitowała go, a telewizora nie było, za 
co zresztą oberwało się kapitanowi i jego 
Mon Amour (to słodkie imię jachtu). Brak 
telewizora to jawne niedopatrzenie ! Nie 
popłyniemy następnym razem, no może jak 
wyposaży łajbę w to „niezbędne” urządzenie 
! Bo co to za jacht ? Przepłacony… itd. Był 
kolejny pretekst do śmiechu.

Tymczasem mecz się zaczął, a my nie 
mieliśmy bladego pojęcia, co się dzieje 
na boisku. Nasz skiper jest wielki fanem 
piłki nożnej, zatem w desperacji wywołał 
kapitanat portu z prośbą o podanie 
interesujących nas informacji. Kapitanat się 
obruszył udzielając odpowiedzi, że „nie leży 

to w jego kompetencjach”. To obruszyło 
nas. Jako to kapitanat nie zajmuje się tak 
ważnym meczem? Jednakże za chwilę 
zrehabilitował się Bosmanat wywołując 
nas przez radio i informując, że jest 1:0 dla 
Polski. Tak nas to ucieszyło, że bez komend 
zaczęliśmy klarować cumy, zrzucać odbijacze 
i przygotowani byliśmy do przybicia, choć 
było jeszcze z pół godziny do mariny. 
Wchodziliśmy już prawie w ciemnościach, 
ale jeszcze nigdy tak szybko i perfekcyjnie 
nie wykonaliśmy tego manewru. Grześ 
z kapitanem pobiegł do „sali telewizyjnej” 
w marinie, a ja z Pawłem spokojnie zrobiliśmy 
klar na linach i na pokładzie. Ostatnie jedno 
piwko (ja miałem być kierowcą na drugi 
dzień, a do domu daleko), trochę rozmów 
Polaków nocą i do spania. Ostatni dzień 
w porcie i na jachcie nie mobilizował nas 
do wstawania o 5 rano, choć był ambitny 
plan, żeby wyruszyć o 9, ale gdzie tam. 
Klar na jachcie przeszedł nasze najśmielsze 
oczekiwania. Szczoty, wiadra, odkurzacz, 
pakowanie, a kapitan i tak wszędzie widział 
pyłki kurzu… pedancik. W auto wsiedliśmy 
o 11.30 i… do domu.

Radca Prawny Jacek Pytel
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1. Jak rozpoczęła się przygoda z siatkówką ? I dlaczego 
akurat ta dyscyplina sportowa?

E.T. Odpowiedź na to pytanie może wydawać się dość 
prymitywna ale chyba dlatego siatkówka bo nie lubię biegać. Na 
takiej podstawie mniej więcej wyciągnęłam siatkówkę spośród 
wszystkich dyscyplin które były możliwe w moim mieście rodzinnym 
w Tarnowie. Zaczynałam od judo aczkolwiek na podstawie treningów 
stwierdziłam że to sport bardzo  indywidualny i zdecydowanie 
nie pasuje do mnie. Ja potrzebuje zespołu, potrzebuję mieć 
z kim pracować, dla kogo pracować i między innymi te czynniki 
zadecydowały, że postawiłam na siatkówkę.  

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

E.T. Wydaje mi się, że to był los szczęścia ponieważ w pierwszych 

WYWIAD Z SIATKARKĄ
EWELINĄ TOBIASZ

obozach w reprezentacji Polski młodzieży trenerzy nie brali mnie 
nawet pod uwagę. Później natomiast dostałam zaproszenie na 
obóz uzupełniający gdzie tylko i wyłącznie ciężką pracą dostałam 
się dalej do szkoły Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu i chyba od 
tego momentu zaczęłam wiązać swoja przyszłość tak na poważnie 
z siatkówką 

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

E.T. Ten okres ciągle trwa. Dla niektórych siatkówka to być 
może praca ale dla mnie to ogromna pasja której chcę poświęcać 
jak najwięcej czasu i dzięki której mogę się też utrzymywać. Ten 
najlepszy okres myślę, że skończy się dopiero wtedy jak zejdę z boiska 
i przestanę grać.
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uwagę na detale i może wydawać się, że dla zawodniczej jest to 
denerwujące, że ciągle się czegoś czepia ale jak to się mówi diabeł 
tkwi w szczegółach i za to jestem mu bardzo wdzięczna. Przez 2 lata 
w tym klubie czuje się zdecydowanie lepiej, pewniej i dużo więcej 
wiem na temat siatkówki, siebie i tego co powinnam robić na boisku. 

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

E.T. Na pewno walka o każdy punkt, o każdy set i mecz. Nie ważne 
z kim będziemy grały ale chce mieć założenie, że każdy mecz będzie 
w danym tygodniu najważniejszy bez względu na to z kim będziemy 
grały. 

7. Czy w przyszłości chciałaby Pani spróbować swoich 
sił w jakimś zagranicznym klubie ?

E.T. Nie wykluczam takiej opcji. Uważam, że wszystko w życiu 
może się zdarzyć i wszystkiego w życiu należy spróbować. Żałuje się 
chyba tylko tego czego się nie spróbowało więc jeśli w przyszłości 
będzie taka możliwość to chętnie spróbuje swoich sił. 

8. Od tego sezonu będzie Pani zawodniczką MKS 
Dabrowa Górnicza, jakie zatem wyzwania przed Panią 
w związku ze zmianą klubu i nowym zespołem?

E.T. Wyzwanie jest jedno pokazać się z jak najlepszej strony 
i pomóc zespołowi na tyle na ile jest to możliwe, ucieszyć też oko 
kibica dobrą grą w naszym wykonaniu i zdobywać doświadczenie. 
Mamy w tym roku dużo nowych zawodniczek  w zespole co umożliwi 
mi też częstsze bycie na boisku. Dla nas siatkarek jest to bardzo ważne 
bo każda minuta na boisku to pół roku pracy na treningu.

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

E.T. Od siebie na pewno koncentracji, obserwacji i tego żeby nie 
przeszkadzać zespołowi. Jest nas 6 na boisku i wiadomo, że każda 
z nas ma swoje zadanie, nie możemy się sobie wtrącać więc nie chcę 
zapominać o porządku i dyscyplinie podczas meczów. 

10. Jak wpływa podczas meczów doping ze strony 
kibiców?

E.T. Doping ze strony kibiców naprawdę bardzo pozytywnie 
wpływa na nas. Może tego nie widać podczas meczów bo nie 
możemy się dekoncentrować na tym co kibice mówią ale to gdzieś 
tam z tyłu głowy zawsze siedzi i pomaga na pewno w trudnych 
momentach. Jeżeli widać, że kibice mimo niekorzystnego wyniku 
dalej nas wspierają i nam kibicują to dodaje otuchy i siły do dalszej 
walki. 

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

E.T. Chciałabym grać w reprezentacji Polski, być zawodniczką która 
będzie ważną postacią i będzie mieć też swój wkład w zdobywaniu 
Mistrzostw Europy i też wywalczenie medalu na świecie

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

E.T. Na pewno vice mistrzostwo Polski z Budowlanymi Łódź. To 
było zdecydowanie jedno z największych i najważniejszych przeżyć 
w moim życiu. Natomiast takim mniejszym sukcesem było powołanie 
do reprezentacji seniorek, kiedy byłam w klasie maturalnej i wtedy 
trener Świderek uznał mnie za zawodniczkę, która ma szansę walczyć 
o skład. W tym czasie skorzystałam też z turnieju Grand Prix w Łodzi 
co odnoszę do własnego sukcesu. 

5. W ostatnich 2 latach grała Panie w klubie Budowlani 
Łódź? Jak ocenia Pani swój pobyt w tym klubie pod 
względem rozwoju i wzrostu sportowego

E.T. Czas spędzony w klubie Budowlani Łódź wspominam bardzo 
dobrze. Praca ze sztabem układała nam się pomyślnie. Od trenera 
Błażeja można było się bardzo wiele nauczyć. To osoba która zwraca 
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MKS Dąbrowa Górnicza 2017/2018

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

DÓŁ ( od lewej):  Anastazja Baidiuk, Simona Dreczka, Ewelina Tobiasz, Kamila Colik, Kinga Drabek, Marta Ciesiulewicz, Agata 
Michalewicz, Aleksandra Sikora

PAŹDZIERNIK
1. VS. POLSKI CUKIER MUSZYNIANKA (planowo 15 X)

2. ENEA PTPS PIŁA VS (planowo 21 X) 

3. VS. KS PAŁAC BYDGOSZCZ (planowo 28 X) 

LISTOPAD
4. LEGIONOVIA LEGIONOWO VS (planowo 4 XI)

5. VS. BKS PROFI CREDIT BIELSKO-BIAŁA  
(planowo 11 XI)

6. KSZO OSTROWIEC VS (planowo 18 XI)

7. VS. DEVELOPRES SKYRES RZESZÓW  
(planowo 25 XI)

GRUDZIEŃ
8. IMPEL WROCŁAW VS (planowo 2 XII)

9. VS. GROT BUDOWLANI ŁÓDŹ (planowo 9 XII)

10. VS. ŁKS COMMERCECON ŁÓDŹ (planowo 16 XII) 

11. CHEMIK POLICE VS (planowo 20 XII) 

STYCZEŃ 

12. VS. POLI BUDOWLANI TORUŃ (planowo 6 I)

13. TREFL PROXIMA KRAKÓW VS (planowo 13 I)

14. POLSKI CUKIER MUSZYNIANKA VS (planowo 20 I)

15. VS. ENEA PTPS PIŁA (planowo 27 I)

LUTY
16. KS PAŁAC BYDGOSZCZ (planowo 3 II)

17. VS. LEGIONOVIA LEGIONOWO VS (planowo 10 II)

18. BKS PROFI CREDIT BIELSKO BIAŁA VS  
(planowo 17 II)

19. VS. KSZO OSTROWIEC (planowo 24 II) 

LUTY/MARZEC PUCHAR POLSKI
MARZEC

20. DEVELOPRES SKYRES RZESZÓW VS (planowo 3 III)

21. VS. IMPEL WROCŁAW (planowo 17 III)

22. GROT BUDOWLANI ŁÓDŹ VS (planowo 24 III)    

23. ŁKS COMMERCECON ŁÓDŹ  VS (planowo 28 III) 

KWIECIEŃ
24. VS. CHEMIK POLICE (planowo 7 IV) 

25. POLI BUDOWLANI TORUŃ (planowo 14 IV)

26. VS. TREFL PROXIMA KRAKÓW (planowo 21 IV)

KWIECIEŃ/MAJ FAZA PLAY OFF

TERMINARZ ROZGRYWEK
Sezon 2017/201825 lat tradycji

Daty meczów mogą ulec zmianie. Dokładna potwierdzona data 
i godzina meczów dostępna jest na MKS.DABROWA.PL . 
Bilety do nabycia w internecie MKS.DABROWA.PL oraz  

w kasach hali w dniu meczu. Ceny od 2 zł.

TERMINARZ ROZGRYWEK
Sezon 2017/201825
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