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Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu powia-
domił 5 czerwca br. o ponownym przesunięciu terminu wydania 
decyzji środowiskowej dla budowy odkrywki „Ościsłowo”. Po-
dał kolejną datę. To 6 sierpnia. 2018 r. 

Jak czytamy na stronie internetowej RDOŚ, ponowne rozpatrzenie 
wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla odkrywki „Ościsłowo” 
nie było możliwe 5 czerwca. Przyczyną zwłoki jest skomplikowany 
charakter sprawy oraz oczekiwanie na zwrot akt sprawy. Dokumen-
tacja dotycząca odkrywki „Ościsłowo” nie trafiła jeszcze do Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, gdzie złożono odwołanie od decyzji Gene-
ralnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Przypomnij-
my, że pod koniec roku GDOŚ w Warszawie przekazał do ponowne-
go rozpatrzenia decyzji środowiskowej dla odkrywki „Ościsłowo” do 
Poznania. Nie zgodziła się na to kopalnia „Konin” i odwołała się do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. – Nawet jeśli otrzymali-
śmy wniosek do ponownego rozpatrzenia, to nie możemy roz-
począć go procedować bez dokumentów. Kopalnia i inne stro-
ny sporu zaskarżały poszczególne decyzje – informuje Łukasz 
Dąbkowski, rzecznik prasowy RDOŚ w Poznaniu. – Wojewódzki 
Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję GDOŚ-iu. Od niej też 
się odwołano do Naczelnego Sądu Administracyjnego i na razie 
nie wiadomo jakie będzie rozstrzygnięcie.  

Przypomnijmy jeszcze, że kilkanaście tygodni temu, właśnie na 
dzisiaj (5 czerwca), przełożono termin wydania decyzji przez RDOŚ. 

Kolejnym podawanym przez instytucję terminem jest 6 sierpnia. /rs/ 

 

 

 

 

31 maja br. odbyło się w Hadze walne zgromadzenie akcjonariuszy 
Grupy Nationale Nederlanden /NN/, jednej z największych firm 
ubezpieczeniowych działających w Holandii i na terenie wielu pań-
stw europejskich. NN znana jest najbardziej z tego, że jest oficjal-
nym sponsorem reprezentacji Holandii w piłce nożnej, ale wiadomo 
też, że poprzez NN OFE posiada akcje polskich spółek z sektora 

węglowego.    

Prezes zarządu Lard Friese pytany o możliwość wycofania środ-
ków zainwestowanych przez NN OFE w akcje tej branży powiedział, 
że wobec niesprzyjających takim ruchom przepisów regulujących 
OFE, chce wykorzystać pozycję lidera na rynku i namawiać polskie 

władze do zmiany „reguł gry”. 

NATIONALE NEDERLANDEN 
W POLSKICH SPÓŁKACH 
 WĘGLOWYCH 
Prezes NN tłumaczył na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, że 
spółki prowadzące OFE są podmiotami niezależnymi od swoich 
spółek-matek, i zgodnie z polskim prawem Grupa NN nie może 
nakazać NN OFE wycofać się z inwestycji w aktywa węglowe. Poza 
tym, zapisy ustawy nie dopuszczają też, by zarządzający fundu-
szem kierowali się innymi kryteriami niż stopa zwrotu. Friese powtó-
rzył zatem często przywoływane przepisy ustawy o organizacji  

i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. 

Przypomnijmy, że według danych na koniec 2017 roku prowadzony 
przez Nationale Nederlanden fundusz emerytalny NN OFE i zarzą-
dzająca aktywami spółka NN Investment Partners TFI posiadały 
akcje polskich spółek z sektora węglowego o wartości ponad 500 
milionów euro. W ich portfolio znalazły się m.in. akcje Enei i Energi, 
które wspólnie planują budowę kontrowersyjnej Elektrowni Ostrołę-
ka C, a także akcje PGE i ZE PAK, które zamierzają otworzyć nowe 
odkrywkowe kopalnie węgla brunatnego. Fundusz emerytalny NN 
OFE jest największy na polskim rynku, i jak ujawniono m.in. w wyda-
nym w lutym br. raporcie Unfriend Coal, posiada też największe 

środki zainwestowane w spółkach polskiego sektora węglowego. /rs/ 

 

12 czerwca br. Naczelny Sąd Admini-
stracyjny w Warszawie wydał nieko-
rzystne orzeczenie dla należącej do  
ZE PAK SA Kopalni Węgla Brunatnego 
Konin. W efekcie ponownie zostanie 
ocenione, czy zachodzą przesłanki do 
stwierdzenia decyzji środowiskowej 
dla odkrywki Tomisławice. Decyzja 

NSA nie wstrzymuje natomiast prac 
eksploatacyjnych oraz wydobywczych.  
Orzeczeniem z 12 czerwca 2018 r. Na-
czelny Sąd Administracyjny (NSA)  
w Warszawie oddalił skargę kasacyjną 
kopalni węgla brunatnego Konin od 
wyroku Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego (WSA) w Poznaniu, uchyla-
jącego postanowienie Samorządowe-
go Kolegium Odwoławczego (SKO)  
w Koninie o zawieszeniu postępowa-

nia w sprawie stwierdzenia nieważno-
ści decyzji środowiskowej dla wydoby-
wania węgla brunatnego z odkrywki 
Tomisławice. Greenpeace, będąc stro-
ną w postępowaniu, argumentował, że 
nie można rozbudowywać kopalni w 
oparciu o chybione prognozy z raportu 
środowiskowego z 2007 r.  

Postępowanie prowadzone jest od 
2009 r.,nadal nie ma ostatecznego 
rozstrzygnięcia i nie zanosi się by szyb-
ko nastąpiło.  
W Stanowisku PAK KWB Konin, doty-
czącym wyroków Naczelnego Sadu 
Administracyjnego w sprawie m.in. 
decyzji środowiskowej i spraw doty-
czących odkrywki Tomisławice czyta-
my: „Prowadząc postępowanie SKO  
w Koninie musi ponownie ocenić czy 

zachodzą przesłanki do stwierdzenia 
nieważności decyzji środowiskowej, 
wydanej przez Wójta Gminy Wierzbi-
nek w 2007 r. Od kolejnego orzeczenia 
SKO w Koninie każdej ze stron tego 
postępowania będzie przysługiwało 
prawo do złożenia wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy, a następnie dwu-

instancyjne postępowanie 
przed sądami administracyj-
nymi. Wyrok Naczelnego 
Sadu Administracyjnego  

w Warszawie z dnia 12 czerwca 2018r. 
nie pozbawia mocy prawnej ww. decy-
zji środowiskowej wydanej przez Wój-
ta Gminy Wierzbinek i nie wstrzymuje 
prac eksploatacyjnych oraz wydobyw-
czych na odkrywce Tomisławice. Na 
obecnym etapie postępowania w spra-
wie o stwierdzenie nieważności decyzji 
środowiskowej dla odkrywki Tomisła-
wice nieuprawnione i bezpodstawne 
są publicznie oświadczenia przeciwni-
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ków działalności naszej Spółki o rażącym naruszeniu prawa 
przy wydaniu decyzji środowiskowej dla Odkrywki Tomisła-
wice. Nagłaśnianie przez przeciwników naszej działalności 
każdej sprawy, która nie może i nie przesądza o ostatecznym 
wyniku postępowania, jest oczywistym elementem budowa-
nia napięcia i wywieraniem presji na organy prowadzące te 
postępowania. Kolejna z kwestii poruszanych w informacji 
prasowej dotyczy przygotowania raportu środowiskowego 
dla budowy infrastruktury na działającej odkrywce Tomisła-
wice. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie 
infrastruktury odkrywki węgla brunatnego ,,Tomisławice” 
Kopalnia złożyła do RDOŚ  
w Poznaniu 14 września 2015r. 
Po upływie kilku miesięcy  
(w styczniu 2016) RDOŚ w Po-
znaniu postanowieniem 
stwierdził brak potrzeby prze-
prowadzenia oceny oddziały-
wania na środowisko dla tego 
przedsięwzięcia. Nie wydał 
jednak decyzji środowiskowej, 
a po ponad roku, w kwietniu 
2017 r., kolejnym postanowie-
niem, RDOŚ w Poznaniu 
stwierdził jednak obowiązek 
przeprowadzenia oceny od-
działywania przedsięwzięcia na 
środowisko. Dlatego Kopalnia 
złożyła zażalenie na to posta-
nowienia, a następnie skargę 
do sądu administracyjnego. Na 
orzeczenie WSA w Warszawie 
Kopalni przysługiwała skarga 
kasacyjna, która została złożo-
na. Niezależnie od tego Kopal-
nia prowadzi przygotowania 
do wykonania raportu dla bu-
dowy infrastruktury na odkrywce Tomisławice na wypadek 
niekorzystnego rozstrzygnięcia sprawy przed NSA w Warsza-
wie. Pomimo problemów związanych z przedłużeniem postę-
powania o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy infra-
struktury na odkrywce Tomisławice, oceniamy, że wydoby-
wanie węgla z tej odkrywki nie powinno być zagrożone. Pod-
kreślamy, że Kopalnia nie ma wpływu na działalność orga-
nów prowadzących postępowania administracyjne, działają-
cych także pod dużą presją organizacji proekologicznych. To 
że ta presja przekłada się na działania tych organów potwier-
dza chociażby postępowanie w opisanej wyżej sprawie decy-
zji środowiskowe dla budowy infrastruktury, gdy po około 
dwóch latach prowadzonego postępowania RDOŚ w Pozna-
niu zmienia zdanie co do konieczności wykonania raportu 
środowiskowego i to - w naszej ocenie - na skutek zarzutów 
zgłaszanych przez organizacje proekologiczne w innym po-
stępowaniu.  
Co istotne w czasie złożenia przez Kopalnię wniosku o wyda-
nie decyzji środowiskowej dla budowy infrastruktury, czyli 
niewielkiego elementu już działającej odkrywki Tomisławice, 
obowiązuje jeszcze decyzja środowiskowa wydana dla budo-
wy całej odkrywki i wykonany w ramach tamtego postępo-
wania raport środowiskowy. Zachodzi więc pytanie o możli-
wość jakiegokolwiek racjonalnego planowania działalności 

gospodarczej przy zmieniającym się stanowisku organów  
w kluczowych dla przedsiębiorcy kwestiach. W takich oko-
licznościach trudno także odmówić Kopalni prawa do kwe-
stionowania tych sprzecznych rozstrzygnięć podejmowanych 
przez ten sam organ w tej samej sprawie.  
W sprawie dotyczącej uchwały o zmianie studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Babiak podkreślamy, że wyrok WSA w Poznaniu z 7 czerwca 
2018 r. nie kończy postępowania w tej sprawie. Po otrzyma-
niu uzasadnienia Spółka z pewnością ten wyrok zaskarży. Nie 
mniej na dzień dzisiejszy podkreślić należy, że pomimo zarzu-
tów ze strony przedstawicieli Gminy Babiak oraz Fundacji 

Greenpeace WSA w Poznaniu uznał, że Kopalnia miała jed-
nak interes prawny aby skargę na uchwałę Rady Gminy Ba-
biak złożyć. Stąd wyrok oddalający skargę, a nie odrzucający 
skargę. Sąd jednak nie dopatrzył się uchybień w procedowa-
niu nad podjętą uchwałą, a obowiązujące przepisy nie obli-
gują gminy do uwzględnienia wniosku Kopalni o ujęcie stu-
dium planowanej działalności wydobywczej. WSA w Pozna-
niu w ustnym uzasadnieniu zwrócił jednak uwagę, że przepi-
sy prawa geologicznego i górniczego ograniczają gminę  
w możliwościach przeznaczania w planie miejscowym tere-
nu, na którym zlokalizowane są udokumentowane złoże wę-
gla brunatnego na inne cele. Złoże, którym jest zaintereso-
wana Kopalnia, podlega ochronie, co dobitnie podkreślał 
WSA w Poznaniu w ustnym uzasadnieniu orzeczenia  
z 7 czerwca 2018 roku. Kopalnia poza zaskarżeniem wyroku 
WSA nadal będzie aktywnie uczestniczyć w procesie uchwa-
lania zmiany planu miejscowego w Gminie Babiak z uwagi na 
zaliczenie złoża węgla brunatnego „Dęby Szlacheckie” do 
złóż strategicznych dla gospodarki, co wynika z przyjętego  
w dniu 30 maja 2018 r. przez Radę Ministrów „Programu dla 
Węgla Brunatnego”. 

r.s.; foto. P. Ordan 
Stanowisko PAK KWB Konin SA opublikowane w dniu 14 czerwca 

2018 roku 

Uruchomienie odkrywki Tomisławice - maj 2010 roku 
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Popularny ranking  dziennika „Rzeczpospolita”  - Lista 500 - docze-
kał się całkiem solidnego jubileuszu. W połowie czerwca br. ukaza-
ła się 20. edycja  zestawienia najprężniejszych  firm działających  
w Polsce. Kiedy Lista 500 „ruszała” większość przedsiębiorstw była 
swego rodzaju beneficjentem zmian w otaczającej nas gospodarce. 
Teraz, po dwudziestu latach, największe z nich stają się  kreatorem 
tych zmian. Takie marki jak KGHM, ORLEN czy LOTOS są na tyle 
silne, by stały się autentycznymi liderami w naszej części Europy.  
A gdzie na tej mapie jest miejsce PAK-u? 
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA zawsze plasował się 
w drugiej setce klasyfikowanych przedsiębiorstw. W tym roku 
(dane za 2017) uplasowaliśmy się na 139 miejscu. Rok temu była 
to 126 pozycja, a w latach poprzednich kolejno  114, 124, 117.  
Jak widać plasujemy się w górnej części tej drugiej setki firm.   
Ale żal trochę, że tylko nasza firma i towarzyszący nam w rankingu 
od lat Konimpex (428 pozycja) reprezentują prężny niegdyś gospo-
darczo Konin.                                                                                    /rs/ 

Podczas spalania węgla brunatnego w procesie produkcji 
energii elektrycznej dla krajowego systemu energetycznego  
i energii cieplnej dla miasta Konina emitowane są zanie-
czyszczenia do atmosfery i wytwarzane są uboczne produkty 
spalania (popioły, gipsy). Na potrzeby funkcjonowania insta-
lacji pobierana jest też woda powierzchniowa do celów pro-
cesowych i chłodniczych oraz wytwarzane są ścieki.  

Grupa Kapitałowa ZE PAK prowadzi działalność produk-
cyjną w oparciu o obowiązujące przepisy prawa środowisko-
wego – krajowego jak i europejskiego. Cały proces produk-
cyjny podlega również monitoringowi i systematycznym 
kontrolom. W 2017 roku kontrole takie w ZE PAK SA i Spółce 
Elektrownia Pątnów II (EP II) przeprowadził  Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura  
w Koninie. W wyniku przeprowadzonych działań nie stwier-
dzono konieczności zarządzenia jakichkolwiek działań po-
kontrolnych. Natomiast z tytułu gospodarczego korzystania 
ze środowiska ZE PAK SA odprowadza stosowne opłaty.  
W 2017 roku była to kwota 36 510 022  zł (plus opłata Elek-
trowni  Pątnów II Sp. z o.o.  w wysokości  2 393 349 złotych). 

Produkcja energii w elektrowniach konwencjonalnych  
ZE PAK SA opalanych węglem brunatnym odbywa się z pełną 
świadomością minimalizacji negatywnego wpływu na środo-
wisko.  Instalacje w elektrowniach wyposażone są w urzą-
dzenia ochronne ograniczające emisje - elektrofiltry, Instala-
cje Odsiarczania Spalin (IOS), instalacje deNOX.  

Innym sposobem minimalizacji negatywnego wpływu 
procesu produkcyjnego na środowisko jest modernizacja 
bloków węglowych.  W ostatnich latach zmodernizowane 
zostały dwa bloki 200 MW w Elektrowni Pątnów I i  wybudo-
wano nowy  blok 464 MW w Elektrowni Pątnów II. Z jednej 
strony wzrosła w tych elektrowniach sprawność wytwarza-
nia (a tym samym efektywność wykorzystania paliwa), z dru-
giej - zmniejszyła się emisyjność  (m.in. masa CO2 przypada-
jąca na jednostkę produkowanej energii elektrycznej). Po-
dejście takie pozwoliło również radykalnie ograniczyć emisję 
do atmosfery szkodliwych tlenków azotu i siarki oraz pyłów.  
 W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń podejmuje się  
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również działania polegające na zastę-
powaniu paliw wysokoemisyjnych na 
niskoemisyjne. Np. dostawę ciepła dla 
miasta Konina oparto o paliwo odna-
wialne - biomasę. 

Jak już wspomniano, kluczowe pa-
rametry oddziaływania na środowisko 
podczas produkcji energii elektrycznej 
w ZE PAK SA są monitorowane w try-
bie ciągłym.  W ciągu roku monitoruje 
się wielkości emisji zanieczyszczeń  
w poszczególnych elektrowniach pod 
kątem dotrzymywania obowiązujących 
standardów emisyjnych. Prowadzi się 
nadzór nad poprawnością działania 
systemów pomiarów ciągłych, koordy-
nuje funkcjonowanie procedur (QAL3 
– procedury zapewnienia jakości pod-
czas eksploatacji systemów monitoro-
wania emisji spalin w ZE PAK SA zgod-
nej z PN-EN 14181). Monitoruje się, 
rozlicza  i raportuje limity emisji po-
szczególnych zanieczyszczeń takich jak 
SO2, NOx i pyłu dla elektrowni Pątnów 
I i elektrowni Konin objętych derogacją 
PPK (Przejściowy Plan Krajowy).  

Dużą uwagę w harmonogramach 
remontowych poświęca się diagnosty-
ce urządzeń ochronnych ograniczają-
cych emisję zanieczyszczeń. W 2017 
roku koordynowano proces produkcji 
w aspekcie dotrzymywania standar-
dów i limitów emisji zanieczyszczeń do 
powietrza (optymalizacja procesu spa-
lania w elektrowni Pątnów II). Realizo-
wano zadania w ZE PAK SA w ramach 
PRTR (Krajowy Rejestr Uwalniania  
i Transferu Zanieczyszczeń) poprzez 
pomiary i raportowanie zanieczyszczeń 
oraz uiszczanie opłat. Wypełniano zo-
bowiązania finansowe za emisję zanie-
czyszczeń do powietrza w ramach pro-
wadzonej działalności.  

W ZE PAK SA realizowany jest proces 
dostosowania instalacji spalania paliw 
w Elektrowni Pątnów i Elektrowni Pąt-

nów II do nowych norm emisyjnych 
wynikających z opublikowanych, 17 
sierpnia 2017 roku, konkluzji dotyczą-
cych najlepszych dostępnych technik 
(BAT) w odniesieniu do dużych obiek-
tów energetycznego spalania (Decyzją 
Wykonawczą Komisji (UE) 2017/1442  
z dnia 31 lipca 2017 r.). 
 Na wykresach przedstawiono 
wielkości emisji rocznych w tys. ton/
rok z poszczególnych elektrowni nale-
żących do ZE PAK SA. Dane przedsta-
wiają charakterystyczne dla sektora 
energetycznego zanieczyszczenia (SO2, 
NOx, Pyły), które objęte są aktualnie 
standardami emisyjnymi. Jak widać na 
przestrzeni ostatnich 20 lat nastąpiła 
znacząca redukcja wszystkich podsta-
wowych zanieczyszczeń. 
 ZE PAK SA kontroluje również sto-
pień zanieczyszczenia powietrza at-
mosferycznego w rejonie oddziaływa-
nia elektrowni, poprzez pomiary  
w dwóch automatycznych stacjach 
pomiarowych. W 2017 roku, jak rów-
nież w latach poprzednich, odnotowa-
ne wartości zanieczyszczeń powietrza 
były na poziomie niższym niż w sta-
cjach Wojewódzkiego Inspektoratu  
Ochrony Środowiska  województwa 
wielkopolskiego.  Najwyższe stężenia 
zanieczyszczeń (głównie pył PM10) 
wystąpiły w sezonie zimowym, co jest 
zjawiskiem typowym dla tego okresu i 
jest związane przede wszystkim z niską 
emisją oraz sezonem grzewczym. 
Uboczne produkty spalania – odpady 

Popioły wytwarzane podczas 

spalania węgla brunatnego w Elek-

trowni Pątnów i Elektrowni Pątnów II 

są to minerały antropogeniczne, któ-

rych własności pucolanowe (zdolność 

do reagowania z wapnem w środowi-

sku wodnym)  i hydrauliczne znane są 

od lat i z powodzeniem wykorzystywa-

ne w budownictwie. W ciągu ostatnich 

10 lat ZE PAK SA przekazał drogownic-

twu i cementowniom ponad 1,7 mln 

ton popiołów, przyczyniając się do 

zmniejszenia emisyjności gospodarki. 

Popioły, dzięki swoim specyficznym 

właściwościom, zastępują surowce 

naturalne, redukując potrzebę ich wy-

dobycia.  Podobnie jest w przypadku 

gipsu powstającego jako produkt 

uboczny w procesie odsiarczania spalin 

w instalacjach elektrowni ZE PAK SA. 

Jest on w 100 proc. wykorzystywany 

gospodarczo w produkcji wyrobów 

gipsowych, klejów, płyt kartonowo – 

gipsowych itp. W ciągu ostatnich 10 lat 

ZE PAK SA przekazał prawie 2,5 mln 

ton tego surowca, tym samym skutecz-

nie ograniczając wydobycie naturalne-

go gipsu i emisje z nim związane. Tak 

duże zainteresowanie ubocznymi pro-

duktami spalania z ZE PAK SA przyczy-

niło się do budowy zakładów przerób-

czych bezpośrednio na terenie Elek-

trowni Pątnów. Wybudowany został 

m.in. Zakład Przeróbczy firmy EKO-

TECH – Inżynieria Popiołów Sp. z o.o. 

(instalacja do produkcji materiałów 

budowlanych i spoiw hydraulicznych) 

oraz Zakład Przerobu Gipsu firmy Doli-

na Nidy Sp. z o.o. 

Emisja pyłu w latach 1997 – 2017 (tys. ton/rok)  



  

 

Uboczne produkty spalania węgla 

(popioły i gips) podlegają unijnym wy-

maganiom zawartym w regulacji REACH, 

gdyż w wielu zastosowaniach trafiają na 

rynek. Spośród substancji powstających 

w wyniku działalności przemysłowej w 

tak dużej skali, zostały poddane praw-

dopodobnie w najpełniejszym stopniu 

procedurom badawczym, które wynika-

ją z rozporządzenia REACH. ZE PAK SA i 

Elektrownia Pątnów II Sp.  z o.o. doko-

nał ich rejestracji w systemach oraz ra-

mach czasowych przewidzianych rozpo-

rządzeniem REACH. Rozległe badania i 

prace poprzedzające samą rejestrację 

pozwoliły na jednoznaczne wykazanie, 

iż są to substancje bezpieczne dla ludzi  

i środowiska i z tego punktu widzenia 

doskonale nadają się do dalszego stoso-

wania w ramach licznych rozwiązań 

materiałowych i produktowych.  

Gospodarka wodno-ściekowa 

Elektrownie konińskie wykorzystują  

wody z pobliskich jezior do otwartego 

układu chłodzenia urządzeń. Taki pobór 

wody do produkcji dóbr służących czło-

wiekowi  wiąże się często z negatywnym 

oddziaływaniem na środowisko natural-

ne. Aby jednak to negatywne oddziały-

wanie ograniczyć do minimum,  

ZE PAK SA podejmuje działania zapobie-

gawcze. Również Państwo, poprzez nor-

my i akty prawne wpływa na kształt 

działalności przedsiębiorstwa, określa-

jąc dopuszczalne wielkości substancji 

zanieczyszczających oraz wprowadzając 

opłaty za korzystanie ze środowiska.  

W ramach działąń zapobiegawczych 

ZE PAK SA prowadzi stały monitoring, 

który pozwala na dokładną obserwację 

zmian zachodzących w ich najbliższym 

środowisku. Obieg chłodzący Elektrowni 

Pątnów i Konin pracuje w zmieniających 

się w ciągu roku warunkach. Zmienne są 

następujące parametry: 

-  ilość i jakość wody krążącej w obiegu, 

-  temperatura wody zrzutowej, 

-  poziomy wody w jeziorach, 

- wykorzystanie jezior do chłodzenia 

(obieg tylko „bliski” lub obieg „daleki”). 

Wszystkie wymienione powyżej para-

metry objęte są stałym monitoringiem, 

który prowadzony jest zarówno przez 

jednostki zewnętrzne ( WIOŚ, UM), jak  

i przez służby wewnętrzne.  

Kontrola ta obejmuje: 

pomiary temperatury wody po-

wierzchniowej prowadzone są w 24. 

punktach ważnych  dla ochrony jezior 

oraz eksploatacji obiegu chłodzenia, 

  pomiary prowadzi się co najmniej raz 

w miesiącu (w okresie chłodnym) oraz 

znacznie częściej (nawet codziennie)  

w okresie letnim (w zależności od wyso-

kości temperatury powietrza), 

  ciągły, automatyczny pomiar tempe-

ratury wody na ujęciach z jezior Pąt-

nowskiego i  Gosławskiego, 

(pompownia Przesmyk, centralne pom-

pownie Elektrowni Pątnów), 

  ciągły, automatyczny pomiar tempe-

ratury wody na zrzutach z elektrowni 

(pompownia Przesmyk) oraz w Jez. Li-

cheńskim (pompownia Piotrkowice), 

wykonanie analiz fizyko-chemicznych 

wód. 

Prowadzone są również pomiary: 

 odkształcenia budowli hydrotech-

nicznych, wchodzących w skład otwar-

tego układu chłodzenia, 

 stany i przepływy wody. 

Na problem wykorzystania wód 

należy spojrzeć nieco szerzej. Na pod-

kreślenie zasługuje często pomijany 

fakt, że dane elementy sieci hydrogra-

ficznej zostały wciągnięte do procesów 

produkcyjnych  

w celu osiągnięcia konkretnych korzy-

ści gospodarczych dla danego regionu 

czy nawet całego kraju. W przypadku 

elektrowni konińskich adaptacja pobli-

skich jezior umożliwiła produkcję ener-

gii elektrycznej w okresie ostatnich kil-

kudziesięciu lat. Ponadto istotną jest 

kwestia społeczno - socjalna związana  

z  tworzeniem miejsc pracy. Na prze-

strzeni kilku ostatnich dekad, elektrow-

nie były miejscem zatrudnienia tysięcy 

osób, przyczyniając się w znaczący spo-

sób do rozwoju całego regionu.   
Jeziora konińskie stały się atrakcją, 

przez co przyciągają rzesze turystów  
i wędkarzy, a to jest istotne z punktu 
widzenia budżetów gminnych.  Jeziora 
konińskie połączone są z Wartą i Note-
cią, co ze względu na podwyższoną tem-
peraturę wody stwarza okazję do inwa-
zji obcych gatunków flory i fauny oraz 
masowego rozwoju gatunków nielicz-
nych.  Zaobserwowano zanik zimnolub-
nych gatunków planktonu i niektórych 
ryb drapieżnych np. szczupaka.  

Emisja SO2 w latach 1997 – 2017 (tys.ton/rok)  

Emisja NO2 w latach 1997 – 2017 (tys.ton/rok) 



  

 

Nastąpiła natomiast ekspansja ryb karpiowatych. W jezio-
rach występują, specjalnie sprowadzone, charakterystyczne 
dla wód ciepłych amury i tołpygi. Od lat utrzymuje się też silna 
populacja małża kaspijskiego oraz wzrost rośliny Vallisneria 
spiralis powszechnie hodowana w akwariach. W procesie sa-
mooczyszczania wody, ważną rolę odgrywają małże Anadonta, 
które zasiedlają głównie odcinki kanałów zrzutu wód pochłod-
niczych. 

Z  wykorzystaniem wód w procesie produkcji energii elek-
trycznej wiążą się konkretne profity. Podstawowym jest ten 

związany z korzyściami gospodarczymi (nie tylko w skali regio-
nalnej ale i ogólnokrajowej) wynikającymi z produkcji energii 
elektrycznej. Drugim, wymiernym profitem, jest ten o wymia-
rze społeczno – socjalnym, związany z tworzeniem miejsc pra-
cy dla tysięcy mieszkańców regionu na przestrzeni kilkudziesię-
ciu lat. Ostatni z profitów ma charakter naukowy i wiąże się ze 
zmianami klimatu. Jeziora konińskie w wyniku sztucznej inge-
rencji człowieka posiadają obecnie warunki limniczne takie, 
które w wyniku ocieplenia mogą występować powszechnie we 
wszystkich jeziorach tej strefy klimatycznej. Pozwala to w real-
ny (rzeczywisty, a nie tylko czysto teoretyczny) sposób oceniać 
reakcję ekosystemów wodnych na nowe bodźce i daje pewną 
rezerwę czasową na wypracowanie koncepcji mogących łago-
dzić skutki globalnych przemian. 

ZE PAK SA przywiązuje ogromną wagę do dbałości o wody 
powierzchniowe i nie zanieczyszczanie ich powstającymi  
w przedsiębiorstwie ściekami. Dlatego ścieki technologiczne 
zagospodarowane są w  układach zamkniętych elektrowni  
i wykorzystywane powtórnie – krążą w obiegach zamknię-
tych. Koncentrat z odwróconej osmozy i ścieki z instalacji filtra-
cji wstępnej ze  Stacji Demineralizacji Wody zagospodarowuje 
się w instalacji odsiarczania. Natomiast ścieki z Instalacji Od-
siarczania Spalin są zagospodarowywane w wytwórni suspensji 
lub transportowane na odparowanie. Ścieki agresywne i zaole-
jone transportowane są na składowisko popiołów. Ścieki byto-
we oraz deszczowe są odprowadzane do zakładowej sieci sani-
tarnej i deszczowej elektrowni. Tam, po bardzo starannym 
oczyszczeniu, odprowadzane są do jezior konińskich. Ich skład 
jest wnikliwie badany, a wyniki pomiarów systematycznie 
przesyłane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowi-
ska, Urzędu Marszałkowskiego i Wód Polskich. 

Artykuł powstał we współpracy z Departamentem 
Ochrony Środowiska ZE PAK SA.  

foto:  archiwum Spółki 
opr. rs 

 

Zmodernizowane bloki 220 MW w Elektrowni Pątnów I 

Otwarty układ chłodzenia  
Elektrowni Pątnów-Konin 



  

 

  

Felieton, mimo że to bardzo lekki, specyficzny utwór publicy-
styczny, nie może być o nikim i o niczym.  Może za to wyra-
żać osobisty, często  złośliwy stosunek autora  do ludzi i zja-
wisk, które opisuje. A że mamy lato w pełni, ten będzie  
i o zachowaniach ludzi, i o zjawiskach pojawiających się o tej 
porze roku.  
„Janusze” na polskich plażach to  już megatrend, który po-
dzielił naszych rodaków  na „za” i „przeciw”  plażowaniu  
w ogromnych parawanach, niczym prywatnych królestwach.  
Przeciwnicy uważają, że gdzie jak gdzie, ale na plaży  nie po-
winno być równych i równiejszych. Ja chyba tym razem  
z przeciwnikami bym się zgodził, bo przecież  polityk, ksiądz, 
górnik, bogaty badylarz spod Grójca, przedsiębiorca czy nau-
czyciel w kolorowych slipach na plaży wyglądają tak samo  
i niczym się od siebie nie różnią.  Wydawałoby  się, w takim 
razie, że plaża powinna być miejscem, gdzie status społeczny 
powinien być dla wszystkich  taki sam.  A jak jest? 
„Janusze Parawanów” nie odpuszczają.  Ich pomysłowość, 
przedsiębiorczość i chciwość przekracza wszelkie granice. 
Myślałem, że to normalność, że w europejskich kurortach, 
czy na licznie odwiedzanych wyspach  jest podobnie. Ale 
gdzież tam. Znajoma, która  w ostatnich kilku latach odwie-
dziła m. in. plażę Sotavento na kanaryjskiej wyspie Fuer-
teventura, Zakynthos,  Falasarnę na Krecie, cypryjską Nissi 
Beach czy Lloret de Mar w Hiszpanii nigdzie nie spotkała się  
z grodzeniem plaży i „parawaniarstwem”. Mówi, że co naj-
wyżej spotkać tam można parasole, które chronią przed sil-
nym, południowym słońcem. Owszem, były jakieś preceden-
sy na niektórych plażach we Włoszech czy Grecji, ale wysokie 
mandaty szybko ostudziły głowy pomysłodawców. Czyli 
„Janusze Parawany” to tylko nasz problem.  
Problem, bo od dłuższego czasu polskie plaże nad Bałtykiem 
nie są już wartością wspólną, a raczej wyglądają jak ciąg pry-
watnych działek, przypominających ogródki pracownicze 
powstające w latach 70. w większości polskich miast. Mało 
tego. Z czasem  powstał kolejny idiotyczny zwyczaj  - 
„zaklepywania” czyli rezerwacji miejsc na plaży.  
Bywa, że „Janusz Parawan” zjawia się nad morzem o 7.00 
rano, wydziela kolorowym parawanem „swój kawałek pla-
ży”, układa w środku duży, kąpielowy ręcznik (albo i dwa), po 
czym znika, by wrócić na zajęte wcześniej miejsce parę go-
dzin później.  Można?... 
Nie bardzo. Plaża nie jest terenem prywatnym. Spokojnie 
można by zatem takie „zajęte” miejsce zająć. No ale wtedy 

awantura murowana.  
Parawany stworzono po to, aby odgrodzić się od wiatru  
i nadmiernej ilości piasku. Niestety, często są wykorzystywa-
ne do odgradzania się od ludzi i wytyczania „prywatnych” 
fragmentów plaży. 
Za to sandały stworzono po to, by lekko i przewiewnie cho-
dziło się w nich w gorące dni. Ale czy akurat w górach?... 
Ostatnio coraz częściej dowiadujemy się z mediów o durno-
watych turystach, którzy wybrali się na „spacer” wysokogór-
skimi ścieżkami o dużym stopniu trudności bez szczególnego 
ekwipunku, w zwykłych sandałkach na nogach. I na dodatek - 
bez skarpetek.  
Śmieszne? Niekoniecznie. Zwłaszcza ratownicy GOPR nie 
mają powodów do śmiechu, kiedy przychodzi im sprowadzać 
z gór nieroztropnych, wręcz głupkowatych turystów. Chociaż 
często na ich widok najchętniej pękaliby ze śmiechu  jak doj-
rzałe arbuzy. 
Zarówno  w przypadku „Januszów Parawanów”,  jak  
i „Januszów Sandałów”, postaci fikcyjnych z imienia (według 
Słownika Języka Polskiego „Janusz” to  „mężczyzna w śred-
nim wieku, otyły, z wąsami, którego ulubioną rozrywką jest 
oglądanie telewizji i picie piwa”) mamy do czynienia z obra-
zem Polaka pozbawionego inteligencji, którego sprawność 

umysłowa ugrzęzła gdzieś na poziomie  siedemnastowiecz-
nego  sarmatyzmu i godzi w niezły ogólnie wizerunek  na-
szych rodaków na świecie. 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh7afZ7p3bAhXBhywKHa_SDNsQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwiadomosci.gazeta.pl%2Fwiadomosci%2F1%2C114871%2C18582458%2Cpolska-plaza-parawaningiem-stoi-doslownie-to-fenomen-naszej.htm
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr4IOz_Z3bAhVFFCwKHTbuAjwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.dr-rando.fr%2Fsandales-de-randonnee%2F&psig=AOvVaw1r5sjhXKHLuRU6IjJIloGb&ust=1527238630248254


  

 

  

Pod takim tytułem odbyła się konferencja naukowo-
techniczna zorganizowana w Wałbrzychu w dniach 20 - 22 
maja przez Poltegor Instytut. Patronat nad konferencją objął 
minister energii, główny geolog kraju oraz prezes Wyższego 
Urzędu Górniczego.  
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zakładów górni-
czych (także z kopalń Konin i Adamów) oraz uczelni: Politech-
niki Wrocławskiej i Śląskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz AGH. Zakres pre-
zentowanych tematów był szeroki, a dyskusje koncentrowały 
się wokół skuteczności ograniczania dopływu wód do kopalń 
podziemnych i odkrywkowych oraz osiągania celów środowi-
skowych  w aspekcie prowadzenia odwodnień górniczych.      
 

Kierownik Działu Mierniczo-Geologicznego mgr inż. Mariusz 
Dziamara przedstawił referat, który przygotował wspólnie ze 
Sławomirem Kaczkowskim, na temat rozpoznania warunków 
hydrogeologicznych na etapie eksploatacji złoża w kontekście 
rozbudowy systemu odwadniania złóż w PAK KWB Adamów i 
Konin. 
-Główny system odwadniania naszych złóż składa się z od-
wodnienia głębinowego i powierzchniowego. To jest stały 
element. Ale zmienność budowy geologicznej i przemieszcza-
nie się odkrywek  wpływa na konieczność modyfikacji syste-
mu. Studnie są zagęszczane i pogłębiane, wykonywane są 
dodatkowe rowy odwodnieniowe, służba geologiczna musi 
działać elastycznie i dostosowywać system do zmieniających 
się warunków. Podstawą jest rozpoznanie zawarte w doku-
mentacji geologicznej i hydrogeologicznej, które następnie 
służy do wykonania  modeli filtracji wód podziemnych. Po 
analizie powyższych informacji i dokumentów widzimy, że w 
danym rejonie może wystąpić zmienność budowy geologicz-
nej czy większy dopływ wód do wyrobiska i musimy to 
uwzględnić przy rozbudowie systemu odwadniania. Oprócz 
tego w trakcie prowadzenia eksploatacji wykonujemy dodat-
kowe wiercenia, a każdy otwór złożowy, każde dodatkowe 
rozpoznanie powoduje, że mamy do dyspozycji więcej infor-
macji i możemy w razie potrzeby podejmować stosowne dzia-
łania. Nie bez znaczenia jest również  kwestia doświadczeń, 
które się zdobywa z roku na rok prowadząc eksploatację – 
mówi Mariusz Dziamara.  
W swoim referacie autorzy podali przykłady występowania 
zmiennych warunków hydrogeologicznych w naszych od-
krywkach oraz zastosowane sposoby rozbudowy systemów 
odwadniania.  
 
Ciekawy temat podjęli koledzy z PGE GiEK, którzy omówili 
system MineScape, stosowany w KWB Bełchatów, umożliwia-

jący modelowanie warunków hydrogeologicznych. Razem z 
jednolitą bazą danych geologicznych system ten umożliwia 
analizę setek pomiarów i obserwacji dokonywanych raz na 
miesiąc. Pozwala to na bieżąco kontrolować stan wyrobisk 
górniczych i lokalizować rejony wymagające intensyfikacji 
odwodnienia.  
 
Przedstawiciele naszych kopalń zwrócili także uwagę na wy-
stąpienie prof. Jana Przybyłka z UAM w Poznaniu, który od-
niósł się do problemów odwadniania złóż węgla brunatnego 
w Wielkopolsce przypominając, że działalność górnicza trwa 
tu od lat 1960.  Nawiązał do eksploatacji złoża Adamów i Koź-
min właśnie z uwagi na zmienność budowy  i warunków hy-
drogeologicznych, omówił też odkrywki Tomisławice i Jóźwin 

oraz planowaną odkrywkę Ościsłowo. Jego zdaniem należy 
szukać odpowiedzi na pytanie, jak prowadzić skuteczne zabie-
gi techniczne, ograniczające nadmierny rozwój lejów odwod-
nienia górniczego, zwłaszcza na obszary Natura 2000.        

 
Była to druga konferencja poświęcona hydrogeologii, organi-
zatorzy już planują następną, której gospodarzem ma być 
Główny Instytut Górnictwa. eg 
 
 

Hydrogeologia  

w praktyce 

  



  

 

Przyjęty w końcu maja przez rząd Pro-
gram dla sektora górnictwa węgla bru-
natnego będzie mapą drogową dla roz-
woju inwestycji w tym obszarze – zapew-
niał 4 czerwca br. w Chorzowie wicemini-
ster energii Grzegorz Tobiszowski, pod-
kreślając znaczenie węgla brunatnego 
dla krajowej energetyki. 

„Węgiel brunatny od lat pełni strategiczną 
rolę w polskiej energetyce, dlatego tak 
ważne jest pokazanie jego wpływu na 
rozwój gospodarczy państwa, co przed-
stawiliśmy w programie” – ocenił Tobi-
szowski. Przygotowany przez resort ener-
gii dokument został przyjęty przez Radę 
Ministrów 30 maja br. 

Węgiel brunatny wydobywa się w Polsce 
w pięciu kopalniach odkrywkowych: Beł-
chatów, Turów, Konin, Adamów  
i Sieniawa. W programie zapisano, że  
z uwagi na dużą liczbę udokumentowa-
nych złóż tego surowca, konieczne jest 
stworzenie rankingu złóż strategicznych, 
które ze względu na  parametry  
i lokalizację są dla programu najcenniej-
sze. Zdaniem ministerstwa złoża te po-
winny  podlegać „bezwzględnej ochro-
nie”. 

Głównym celem rządowego programu 
jest stworzenie warunków sprzyjających 
wytwarzaniu energii elektrycznej z węgla 
brunatnego w oparciu o innowacyjne  
i efektywne technologie. „Powinno to 
służyć zapewnieniu bezpieczeństwa ener-
getycznego Polski oraz wspieraniu konku-
rencyjności naszej gospodarki. Dlatego 
niezbędna jest budowa rentownego, 
efektywnego i nowoczesnego sektora 
górnictwa węgla brunatnego, opartego na 
kooperacji, wiedzy i innowacjach” – pod-
kreśla Ministerstwo Energii. 

Zgodnie z programem, zasoby węgla bru-
natnego w obecnie eksploatowanych 
złożach umożliwiają utrzymanie stabilne-
go poziomu wydobycia i pracy komplek-
sów do około 2030 roku. Bez modernizacji 
istniejących jednostek wytwórczych, za-
gospodarowania nowych złóż i budowy 
nowych kompleksów w latach 2040-2045 
dalszy rozwój tego sektora jest niemożli-
wy. 

Wiceminister Tobiszowski wspomniał, że 
dzięki rządowemu programowi możemy 
wreszcie mówić o powrocie węgla brunat-
nego do polskiej gospodarki i dodał, że  
w latach 2014-2015, surowiec ten nie był 
brany pod uwagę w założeniach przyszłe-
go polskiego miksu energetycznego. Przy-
pomniał, że prace nad rządowym progra-
mem trwały ponad rok, a treść dokumen-
tu konsultowano ze stroną społeczną, 
przedsiębiorcami i ekspertami. 

Efektem przeprowadzonych konsultacji 
jest wizja i umiejscowienie tego surowca 
w polskiej gospodarce. Dziś nie mamy już 
pytania, „czy” potrzebna jest odkrywka 
Złoczew, ale powstało pytanie „kiedy” – 
wyjaśniał Tobiszowski, przypominając, że 
trwa też dyskusja o odkrywce Ościsłowo.  
Z wypowiedzi wiceministra energii wyni-
ka, że planowane są dalsze badania i ana-
lizy dotyczące węgla brunatnego. 

„Odkąd program został przyjęty przez 
Ministerstwo Energii, przedstawiciele 
sektora węgla brunatnego zaczęli wykazy-

wać dużą aktywność, którą widać również 
wśród ekspertów i menadżerów. Mówi 
się o zgazowywaniu węgla brunatnego, 
zastanawiamy się nad przyspieszeniem 
stosowania nowych technologii, myślimy 
jak go lepiej wykorzystać, lepiej transpor-
tować, lepiej i efektywniej eksploatować. 
Myślę, że program jest bodźcem dla tej 
branży, która obok węgla kamiennego 
była trochę zapomniana, a teraz zaczyna 
mieć swoją wiosenkę. Oby tak było, bo 
mamy złoża, mamy kadry i mamy zapo-
trzebowanie” – ocenił wiceminister. 

Już w połowie maja tego roku,  podczas 
Europejskiego Kongresu Gospodarczego 
w Katowicach, wiceminister Tobiszowski 
wspominał, że węgiel kamienny  

i brunatny mają zapewnioną przyszłość. 
Wprawdzie do 2030 roku udział węgla 
kamiennego i brunatnego w polskim mik-
sie energetycznym ma zmniejszyć się  
z obecnych 80 proc. do 60 proc., ale nie 
zmieni się jednak wolumen węgla ka-
miennego dla energetyki, zaś węgiel bru-
natny ma zapewnioną przyszłość – jak 
mówił wówczas wiceminister – co naj-
mniej do 2040 roku. 

Wiceminister Tobiszowski zapewniał  
o ważnej roli węgla brunatnego w obec-
nym oraz przyszłym miksie energetycz-
nym i zapowiedział, że projekt dotyczący 
odkrywki węgla brunatnego Złoczew mo-
że być uruchomiony jeszcze w grudniu 
tego roku, a najdalej w roku przyszłym. 
Przypomniał również, że trwają  analizy 
dotyczące odkrywki Ościsłowo. „Są dysku-
sje o Ościsłowie i tworzenie przez Mini-
sterstwo środowiska bazy, gdzie mamy 
złoża węgla brunatnego. I to już następcy 
będą rozstrzygać, w okresie 2026-30  
i później, jaka będzie rola węgla brunatne-
go” – mówił w Katowicach wiceminister. 

„My tę perspektywę gwarantujemy do 
2040 roku, uruchamiając odkrywkę  
Złoczew. Pozwoli ona na to, aby Bełcha-
tów i cały ten region mógł dalej funkcjo-
nować i aby moce, które są potrzebne  
w polskim systemie, były wykorzystywa-
ne. Dlatego ta odkrywka nam jest po-
trzebna, i dlatego przewidujemy ważną 
rolę sektora węgla brunatnego” – tłuma-
czył w połowie maja wiceszef resortu 
energii, oceniając, że obecny rząd 
„przywrócił węgiel brunatny do życia”. 

 
 
 
 
 
 
 

 Oprac. na podstawie  BiznesAlert /PAP/  
 rs. 

Program dla węgla brunatnego 
jest strategicznym dokumen-
tem dotyczącym przyszłości  

tego surowca. Podobny  
dokument dotyczący węgla  
kamiennego został przyjęty 
przez rząd w ubiegłym roku. 



  

 

  

Powyżej piszemy o rządowym programie dla górnictwa wę-
gla brunatnego. W tym miejscu należałoby zaznaczyć, że 
będzie to jednak program trudny, na co już na starcie wska-
zują kłopoty związane z budową nowych odkrywek Złoczew 
i Ościsłowo.  
Odkrywki te są potrzebne i ważne zarówno dla lokalnych 
społeczności jak i dla krajowego systemu elektroenergetycz-
nego. Dla tej pierwszej  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środo-
wiska (RDOŚ) w Łodzi wydała już  decyzję środowiskową.  Dla 
Ościsłowa nawet ta furtka nie została jeszcze uchylona, cho-
ciaż PAK KWB Konin SA starania o uzyskanie Decyzji rozpo-
częła w 2015 roku.  
Trzeba jednak mieć świadomość,  że zupełnie zmieniły się 
realia tej branży w stosunku do lat, kiedy to w Polsce górnic-
two odkrywkowe rodziło się w trudnym okresie powojen-
nym. Wtedy, zarówno w zagłębiu turoszowskim, jak i koniń-
skim, (region bełchatowski jeszcze wówczas nie istniał) uru-
chomienie odkrywki prawie w ogóle nie napotykało na sprze-
ciw społeczny. W kraju panował niesamowity deficyt energii 
elektrycznej i tanie paliwo dla zasi-
lania nowych elektrowni (w Turo-
wie i Gosławicach pod Koninem) 
było bardzo dobrym rozwiązaniem. 
Tereny, na których zalegały złoża, 
nie były wówczas mocno zurbani-
zowane i to we wszystkich płasz-
czyznach (m. in. demograficznie, 
ekonomicznie i technicznie). Go-
spodarstwa były  biedne, zdewa-
stowane działaniami wojennymi, 
nie posiadały parku maszynowego, 
nie było produkcji wielkotowaro-
wej. Ale od tamtego czasu wszyst-
ko się zmieniło. I polska wieś, i go-
spodarka zasobami kopalnymi, i 
podejście do problemów ochrony 
środowiska. Efektem tego jest fakt, 
że obecnie eksploatowane złoża węgla brunatnego zapewnią 
stabilną produkcję energii tylko do 2030 r. Aby nie nastąpiło 

stopniowe wygaszanie sektora, już należałoby zagospodaro-
wywać złoża  Złoczew (przez państwową grupę PGE), Ościsło-
wo (przez ZE PAK) i Gubin 2 (PGE). Scenariusz ten zapewniłby 
moc na poziomie ok. 6 tys. MW.  
Każdy z tych projektów jest jednak silnie oprotestowywany 
przez lokalną społeczność. Przeciwko budowie odkrywki Zło-
czew, która otrzymała już decyzję środowiskową,  protestuje 
część mieszkańców i organizacje ekologiczne, w tym Green-
peace. Przekonują, że wskutek budowy odkrywki na terenie 
powiatów sieradzkiego i wieluńskiego miałoby zostać wyko-
pane wyrobisko o rekordowej w Polsce głębokości 340 me-
trów, którego dno znajdzie się 170 metrów poniżej poziomu 
morza. Odwodnienie wyrobiska spowoduje osuszenie od 30 
do 80 tysięcy hektarów gruntów, z których większość stano-
wią użytki rolne.  

Przypomnijmy, że kopalnia Konin stara się dopiero o uzyska-
nie decyzji środowiskowej i koncesji wydobywczej dla od-
krywki Ościsłowo. Węgiel dostarczany z tej odkrywki ma za-
bezpieczyć dostawy dla zmodernizowanych już bloków  

w elektrowni Pątnów I oraz do elektrow-
ni Pątnów II. Zmodernizowane aktywa w 
elektrowni Pątnów I (bloki 1 i 2 /1o mocy 
222 MW każdy) będą funkcjonować  
w perspektywie do 2030 roku.  
Otrzymanie koncesji na wydobycie musi 
zostać poprzedzone uzyskaniem szeregu 
zgód formalno-prawnych oraz dokumen-
tów określających szczegółowo sposób 
prowadzenia działalności wydobywczej, 
jej zakres i wpływ na otoczenie planowa-
nej inwestycji.  Tymczasem 10 marca 
2017 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Poznaniu wydała decyzję 
odmawiającą określenia środowiskowych 
uwarunkowań dla tego przedsięwzięcia. 
Decyzja RDOŚ w Poznaniu nie była osta-

teczna a kopalnia Konin złożyła od niej stosowne odwołanie 
do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie  

„Brak akceptacji ze strony lokalnej 

społeczności może zablokować 

plany związane z prowadzeniem 

eksploatacji węgla brunatnego. 

Negatywny PR dla górnictwa  

wymaga działań promujących  

osiągnięcia sektora w obszarze 

czystych technologii”  

— czytamy w Programie. 



  

 

  

(GDOŚ), w którym wniesiono o uchylenie 
zaskarżonego rozstrzygnięcia w całości  
i określenie uwarunkowań środowisko-
wych realizacji ww. przedsięwzięcia.   
W ocenie zarządu spółki istnieją bowiem 
realne przesłanki, by oczekiwać, że osta-
teczna decyzja będzie pozytywna w przy-
padku zastosowania rozwiązań zapropo-
nowanych przez kopalnię Konin. 30 listo-
pada 2017 roku Generalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska podjął decyzję  
o uchyleniu w całości zaskarżonej przez 
kopalnię Konin decyzji RDOŚ w Poznaniu 
z 10 marca 2017 roku.  Od dłuższego już 
czasu pomiędzy RDOŚ w Poznaniu  
i GDOŚ  w Warszawie krążą decyzje, od-
wołania od decyzji oraz dokumenty doty-
czące tej sprawy. Kolejny termin wydania 
decyzji środowiskowej przez RDOŚ  
w Poznaniu wyznaczono na początek 
sierpnia tego roku. Nic nie wskazuje jed-
nak na to, że będzie to decyzja ostatecz-
na. 
Nieco inaczej  toczy się postępowanie  
w sprawie pozyskania odkrywki Złoczew. 
W tym przypadku Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Łodzi 28 
marca 2018 r. wydała decyzję środowi-
skową dla tej inwestycji. Otwiera to dro-
gę do rozpoczęcia starań o uzyskanie 
koncesji na wydobycie węgla. Odpowied-
ni wniosek do Ministerstwa Środowiska 
PGE GiEK planowało złożyć w połowie 
2018 r. I w tym przypadku nie brakuje 
jednak oponentów. Greenpeace już od-
wołało się od decyzji RDOŚ. Organizacja 
przekonuje, że ewentualna budowa ko-
palni w Złoczewie, która ma być kolej-
nym źródłem zaopatrzenia dla Elektrowni 
Bełchatów, oznaczałaby wysiedlenie kil-
kunastu miejscowości na obszarze ponad 
6 tysięcy hektarów.  
Tymczasem Grzegorz Tobiszowski, wice-
minister energii przekonuje, że  odkryw-
ka Złoczew ma strategiczne znaczenie dla 
Elektrowni Bełchatów, a dzięki inwestycji 
lokalna społeczność  uzyska wiele no-
wych miejsca pracy, do gmin popłynie 
dodatkowy dochód i  poprawie ulegną  
wskaźniki makroekonomiczne regionu.   
Ktoś  powiedział kiedyś, że węgiel bru-
natny jest tani, ale trudny. Można by 
dodać  - zalega stosunkowo płytko pod 
powierzchnią ziemi, ale wywołuje głębo-
kie zaniepokojenie społeczności lokal-
nych i często sprzeczny jest  z różnymi 
interesami grup społecznych. Dlatego 
jeszcze raz trzeba podkreślić, że ten pro-
gram jest potrzebny, ale trudny.  
 

R. Słowiński 
Foto: P. Ordan 



  

 

  

  

Słoń leśny miał pecha, utopił 
się w bagnie, ale właśnie to 
zapewniło mu nieśmiertel-
ność, bo sto tysięcy lat póź-
niej stał się atrakcją Ziemi 
Konińskiej - nie tylko ekspo-
natem muzealnym, ale i pa-
tronem trasy turystycznej. 
 
Przypomnijmy: w lutym 1984 roku ob-
sługa koparki SRs 1200 zbierającej nad-
kład na odkrywce Jóźwin zauważyła 
wielkie kości. Natychmiast zatrzymała 
maszynę i zawiadomiła dozór odkryw-
ki. Stamtąd informacja dotarła do ko-
nińskiego muzeum, którego pracowni-
cy rozpoznali szczątki słonia leśnego, 
żyjącego w okresie interglacjału eem-
skiego, czyli około 130-110 tysięcy lat 
temu. Było to bardzo cenne znalezisko, 
ponieważ szkielet słonia był niemal 
kompletny; w Polsce są tylko dwa takie 
okazy - w Koninie i w warszawskim 
Muzeum Ziemi.     
Do tej historii nawiązało Wielkopolskie 
Forum Inicjatyw Kulturalnych FRON-
TAR oraz grupa artystyczna Mastrycht. 
Wyznaczona została trasa turystyczna - 
czarny szlak słonia leśnego, który roz-
poczyna się w Koninie na Zatorzu, obok 
pokopalnianego jeziorka, a kończy na 
kleczewskiej Malcie, powstałej w miej-
scu odkrywki Jóźwin IIA. Pomysłodaw-
ca wytyczenia szlaku, Mariusz Harmasz 

powiedział: Słonia wykopała 
kopalnia, a myśmy odkopali 
historię słonia. I tak powstała 
idea szlaku turystycznego.  
W pobliżu centrum kleczew-
skiego Parku Rekreacji i Ak-
tywności Fizycznej stanął głaz, 
przekazany przez kopalnię 
Konin, zaznaczający dokładne 
miejsce odkrycia kości słonia, 
a przy amfiteatrze postawiono 
tablicę informującą o historii 
konińskiego trąbowca.   
Czarny szlak słonia leśnego 
został oficjalnie otwarty  
w sobotę 26 maja br. Na inau-
gurację zaplanowano rajd 
rowerowy oraz koncert w wy-
konaniu zespołu Tsigunz Fan-
fara Avantura. Tego dnia pa-
nowała słoneczna, upalna 
pogoda, temperatura - jak na 
potrzeby rowerzystów – była 
nawet zbyt wysoka. Mimo to 
na starcie rajdu stawiło się 
około 70 uczestników, była 
wśród nich 9-osobowa repre-
zentacja Towarzystwa Tury-
stycznego „Gwarek”.  
Pierwszy przystanek rowerzy-
ści zrobili w muzeum w Gosła-
wicach, gdzie znajdują się ko-
ści słonia i makieta zwierzęcia 
w skali 1:1. Dyrektor muzeum 
Elżbieta Barszcz na pytanie, 
jak podoba jej się pomysł, 
żeby  wykorzystać słonia  

leśnego słonia 



  

 

  

leśnego do celów turystycznych, odpowiada: Dla mnie każda promo-
cja muzeum, a także sportu,  turystyki i kultury to bardzo ważne 
działanie. W Koninie i w okolicy mamy niewiele możliwości, żeby 
podpiąć się pod coś, co naprawdę jest wyjątkowe. Pani Iza Lorek, 
opiekunka słonia leśnego, wraz  
z Mariuszem Harmaszem naprawdę dokonali cudu. Bardzo mnie 
cieszy, że tyle osób jest zainteresowanych. Świadczy to o tym, że 
turystyka w naszym powiecie jest naprawdę ważna i musimy ją 
wspierać. A że akurat udało się, żeby w nazwie szlaku był słoń leśny, 
to dla mnie idealnie. 
Po kilku godzinach jazdy rowerzyści przybyli na Maltę, gdzie nastąpiło 
oficjalne otwarcie nowej trasy. Uczestniczył w nim burmistrz Klecze-
wa Marek Wesołowski, który przyznał, że historia słonia leśnego do-
tąd nie była szerzej znana mieszkańcom miasta, ale zapewnił, że teraz 
się to zmieni: Chcemy ten fakt wykorzystać w miejscu, które też jest 
związane z historią tej ziemi, bo niedawno jeszcze kopały tu maszy-
ny górnicze, a dzisiaj mamy piękny ośrodek sportu i rekreacji, w 
którym oferujemy mieszkańcom i wszystkim przyjezdnym ciekawą 
formę wypoczynku. W tym roku nasza oferta zostanie jeszcze wzbo-
gacona poprzez ekspozycję minerałów, czyli tego, co było w ziemi, a 
w kolejnych latach o to, co żyło na ziemi. Nie tylko słoń leśny, ale i 
inne zwierzęta, które się pojawiały w przeszłości – nosorożce wło-
chate, jelenie olbrzymie i szereg innych. Nie staniemy w miejscu, 
tylko będziemy starali się jak najwięcej wiedzy przekazywać tym, 
którzy nas odwiedzą 

A jak rowerzyści ocenili nowy szlak turystyczny? Pierwsze wrażenia są 
pozytywne, choć trasa miejscami nie jest łatwa.  
Ryszard Żabierek uważa, że nie było ciężko: Było optymalnie, droga 
super, jechaliśmy ścieżkami, których nie znam, a jeżdżę dużo rowe-
rem. Fajnie było.   
Podobne zdanie ma Maciej Kutrowski z Wilkowic, choć zaznacza: 
Byłoby ciekawiej, gdybyśmy nie pobłądzili… Nie jestem z Konina, 
więc nie znam tych terenów, ale podoba mi się. Ładne okolice, trasa 
ciekawa, woda na Malcie ciepła.   
Trasę rajdu zaliczyła także Teresa Szumilas: Zawsze z przyjemnością 
uczestniczę w rajdach rowerowych. Nowa trasa nie jest bardzo ła-
twa, ale da się przejechać. Córka pani Teresy, Katarzyna, dodaje: 
Trasa jest ciekawa widokowo, nie jest uczęszczana, więc w miarę 
bezpieczna. Auta nie jeżdżą, można podziwiać uroki naszej okolicy.   
Mariusz Harmasz był zadowolony z przebiegu imprezy: Nie spodzie-
wałem się, że tylu ludzi będzie zainteresowanych otwarciem szlaku. 
Jest piękna pogoda, dopisuje nam nastój, jest fajnie. Tak, jak miało 
być. Liczę na to, że nowa trasa się przyjmie i ludzie stopniowo przy-
zwyczają się do tej nietypowej marki. Będę nad tym pracował, żeby 
promować ten temat.   
Mamy nadzieję, że te oczekiwania się spełnią i szlak na stałe wpisze 
się na w turystyczną mapę powiatu, będzie lubianą i uczęszczaną 

trasą, a historia słonia leśnego powszechnie znana.    eg 
 

Szlak słonia leśnego prowadzi z osiedla Zatorze, obok poko-
palnianego zbiornika Czarna Woda, ulicą Brunatną do mu-
zeum w Gosławicach, dalej ulicą Przemysłową, przez zwało-
wisko wewnętrzne odkrywki Pątnów - granicą między daw-
nymi odkrywkami Pątnów i Jóźwin, obok zbiornika po od-
krywce Pątnów, przez Goranin, drogą Różnowa – Kleczew, 
przez zwałowisko wewnętrzne odkrywki Jóźwin na Maltę.  



  

 

  

  

Ósmy odcinek historii KWB „Adamów” opisuje lata 90. kopalni. Historię tego zakładu przypominamy z pełną 

premedytacją wiedząc o tym, że w najbliższej przyszłości ta zasłużona dla naszego regionu firma zakoń-

czy swój żywot. Robimy to też po to, żeby chociaż niewielkie fragmenty pokazujące działalność  kopalni  

i zżytych z nią górników zachować od zapomnienia. Życzymy Państwu, zwłaszcza tym związanym  

z „Adamowem”, niezapomnianych wrażeń  i miłych wspomnień podczas oglądania starych, zapomnianych 

pewnie epizodów sprzed lat zapisanych na  fotograficznej kliszy.  

W latach 1990 sytuacja rynkowa zmusiła kopalnię Adamów 
do poszukiwania nowych rynków zbytu. Już na początku de-
kady trzykrotnie wzrosła sprzedaż węgla dla ludności i ma-
łych firm, zwiększyła się także sprzedaż surowców towarzy-
szących (iłów, piasku, głazów narzutowych i humusu), któ-
rych odbiorcami było głównie Łódzkie Przedsiębiorstwo Ce-
ramiki Budowlanej oraz cegielnia w Grabowie. Aby ograni-
czyć koszty produkcji wyeliminowano przestarzałe maszyny i 
zmodernizowano nadkładowe przenośniki taśmowe, a także 
ograniczono remonty wykonywane przez obce firmy. Na 
pewien czas zawieszono nawet czterobrygadowy system 
pracy w nadkładzie i częściowo na węglu. Zwiększone zostało 
wydobycie z odkrywek Koźmin i Władysławów, gdzie pano-
wały dogodne warunki górniczo-geologiczne. Wszystkie te 
działania poprawiły wyniki finansowe firmy.  
W ostatniej dekadzie XX wieku zaczęło się zmniejszać zatrud-
nienie w kopalni. Ograniczono przyjęcia do pracy, jednocze-
śnie duże grupy pracowników odchodziły na emeryturę.  

W efekcie w 1991 roku zatrudnienie spadło do 2785 osób; na 
stanowiskach robotniczych pracowały 2382 osoby, na pozo-
stałych – 403. Osiem lat później zatrudnienie wynosiło 2460 
osób. W tym czasie dużą rolę przykładano do podnoszenia 
kwalifikacji, rosła ilość pracowników legitymujących się wy-
kształceniem wyższym i średnim.    
Zniesienie popiwku w 1993 roku wpłynęło na elastyczniejszą 
politykę płacową; pracownicy poza pensją otrzymywali pre-
mię, nagrodę z zysku i nagrodę barbórkową. W styczniu wy-
płacano 14. pensję, a czasem także nagrody z funduszu zada-
niowego. To sprawiało, że pod względem płacowym kopalnia 
nadal była atrakcyjnym zakładem.   
W 1999 roku na posiedzeniu Rady Pracowniczej, które odby-
ło się 2 marca, zapadła decyzja o wystąpieniu do minister-
stwa z wnioskiem o przekształcenie Przedsiębiorstwa Pań-
stwowego KWB „Adamów” w jednoosobową spółkę skarbu 
państwa.  
W tym samym jubileuszowym roku, w którym kopalnia świę-
towała 40-lecie, dyrektor Zdzisław Czapla tak ocenił sytuację  

Wizyta Ministra Przemysłu i Handlu/1994 r./ 

Wizyta Ministra Przemysłu i Handlu /1994r./ r./ 



  

 

  

przedsiębiorstwa: Kondycja jest dobra. Pod względem tech-
nicznym kopalnia nie odbiega od innych kopalń odkrywkowych 
w kraju. Jest to tym bardziej istotne, że warunki hydrogeolo-
giczne są tu trudniejsze. Mimo to uzyskiwane wyniki są porów-
nywalne z innymi kopalniami, co świadczy o dobrym gospoda-
rowaniu. Sytuację naszego przedsiębiorstwa należy oceniać 
wraz z elektrownią, której stan techniczny po modernizacji z 
przełomu lat 80. i 90. gwarantuje dobre funkcjonowanie do 
2023 roku, czyli do wyczerpania złóż aktualnie eksploatowa-
nych i tych, które zamierzamy udostępnić po 2011 roku. Dalsze 
trwanie po tym okresie naszego kompleksu energetycznego 
zależy od udokumentowania nowych złóż węgla w sąsiedztwie 
albo w niedalekiej odległości od elektrowni.   
 

 

Oprac. eg  
Wykorzystano Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów”1959-
1999 Andrzeja Piaseckiego  

Fot. Archiwum 

 

Wizyta delegacji niemieckiej /1998 r./ 

Remont koparki Rs 400   /1999 r./ 

Jubileuszowa Karczma /1999 r./ 



  

 

    

8  czerwca 2018 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo – 
wyborcze Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogo-
wo Pożyczkowej ZE PAK S.A. i Spółek Zależnych. W wyniku 
przeprowadzonych głosowań delegaci wybrali  na czterolet-
nią kadencję Przewodniczącego i Zarząd MPKZP oraz Komi-
sję Rewizyjną. 

ZARZĄD: 

 

 

 

 

KOMISJA REWIZYJNA: 

31 grudnia 2017 roku MPKZP ZE PAK SA s Spółek Zależnych 
zrzeszała   894 członków.  

W 2017 roku przyznano: 

 494 pożyczki długoterminowych na kwotę: 4 458 560 zł 

 127 pożyczek krótkoterminowych na kwotę: 31 720 zł 

 

Zarząd MPKZP ZEPAK SA i Spółek Zależnych zwraca się do 
wszystkich członków kasy o uaktualnienie i złożenie no-
wych deklaracji członkowskich z powodu zmian w przepi-
sach i wejściu w życie nowych ustaw dotyczących funkcjo-
nowania kas zapomogowo pożyczkowych. 

S. Dopytalski 

PKZP  -  NOWA KADENCJA   

Sławomir Dopytalski ZE PAK SA Przewodniczcy 

Jacek Tomaszewskai ZE PAK SA Wiceprzewodniczący 

Janusz Sulmiński PAK SERWIS Wiceprzewodniczący 

Karolina Kaźmierczak ZE PAK SA Sekretarz 

Ewa Malaga ZE PAK SA Skarbnik 

Barbara Woźniak PAKSERWIS Zastępca Skarbnika 

Patrycjusz Czarnecki ZE PAK SA Członek Zarządu 

Marek Czyżniejewski PAKSERWIS Członek Zarządu 

Janusz Garbaciak ZE PAK SA Członek Zarządu 

Zofia Kąkolewska ZE PAK SA Członek Zarządu 

Rafał Janicki ZE PAK SA Członek Zarządu 

Jolanta Raczak ZE PAK SA Przewodnicząca 

Jan Białas PAK SERWIS Sekretarz 

Robert Gorzkowski ZE PAK SA Członek 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOrauMqsvbAhWBFJoKHap6BFEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.tapeciarnia.pl%2F270640_pieniadze_banknoty&psig=AOvVaw3vAgkW2tfpqLGMkXALPY9O&ust=1528796724291579


  

 

Jak zmodernizować  
kabiny maszyn  
podstawowych 
 

Społeczna inspekcja pracy zainteresowała się moderni-
zacją kabiny koparki ERs 710 pracującej przy wydoby-
waniu węgla na odkrywce Szczerców w kopalni Beł-
chatów. Maszynę wyposażono w nową kabinę 
„klapowego”, czyli operatora wysięgnika załadowcze-
go.    Aby zobaczyć na miejscu, jak sprawuje się nowy 
nabytek, 11 maja br. kilkuosobowa grupa z Konina 
udała się do kopalni Bełchatów.  

Organizatorem wyjazdu był zakładowy społeczny in-
spektor pracy PAK KWB Konin Wiesław Kwiatkowski,  
a uczestnikami: jego zastępca Witold Kłosowiak, ZSIP 
spółki PAK Górnictwo Sławomir Biegasiewicz, kierownik 
działu DBH Jarosław Balcerzak oraz inspektor BHP Da-
nuta Filipowicz z KWB Konin, a także kierownik oddziału 
JG-3 odkrywki Jóźwin Jacek Walczak. Gospodarze – służ-
ba BHP z kopalni Bełchatów - umożliwili zjazd na od-
krywkę, na najniższy poziom węglowy, na którym pra-
cuje koparka ERs 710.  

Temat modernizacji jest bliski służbom technicznym 
kopalni Konin, bowiem od dłuższego czasu prowadzona 
jest wymiana kabin maszyn podstawowych. - Staramy 
się co roku poprawiać warunki pracy, nawet na tych 
najmniejszych koparkach. Na wielu maszynach kabiny 

zostały już zmodernizowane: wymieniono 
okna, blachy, instalacje wewnętrzne i sto-
larkę, wstawiono dźwiękoszczelne ściany.  
W planie poprawy warunków BHP na trzeci 
kwartał tego roku również mamy zaplano-
wane remonty kabin operatorów wysięgni-
ków załadowczych koparek ERs 710/1 oraz 
Rs 560, a także kabiny operatora zwałowar-
ki A2RsB 8800. Mamy przeznaczoną pewną 
kwotę na ten cel. Dowiedzieliśmy się, że na 
odkrywce Szczerców kabina nie była moder-
nizowana, ale zakupiona całkowicie nowa  
z pełnym oprzyrządowaniem. Oczywiście,  
w takim przypadku koszty są dość znaczne. 
Pojechaliśmy to sprawdzić i zweryfikować, 
jakie rozwiązanie byłoby dla nas najlepsze  
i pozwoliłoby zmieścić się w założonym bu-
dżecie na ten cel. Musimy dostosować dzia-
łania do możliwości finansowych naszej ko-
palni, dlatego podejdziemy do sprawy  
w inny sposób. Wymienimy stolarkę okien-
ną, co na pewno pozwoli wyciszyć kabinę, 
bo wstawiane ostatnio podwójne okna ze-

spolone dają lepszą izolację akustyczną od pojedynczych 
okien starego typu, zamontujemy klimatyzację, dodat-
kowo uszczelnimy i wyciszymy ściany i drzwi kabin. 
Koszt naszej modernizacji na pewno będzie dużo mniej-
szy, a efekt ten sam – mówi inż. Jacek Walczak i dodaje: 
Kopalnia Bełchatów działa w zupełnie innej skali, stać 
ich na najnowsze rozwiązania techniczne. Koparka, na 
której byliśmy (taka sama jak nasze jóźwińskie ERs-y 
710) jest po modernizacji pod każdym względem lepsza 
od naszych. Ma więcej członów łamanych, które służą 
do lepszego odkrycia i dokładniejszego wydobycia, ma 
dwubiegową taśmę, która w razie potrzeby pozwala na 
odzwałowanie urobku na większą odległość od maszy-
ny, słowem, dużo więcej lepszych rozwiązań technicz-
nych.  

Warto zatem podpatrywać pracę innych kopalń, bo we 
wszystkich występują podobne problemy, a sposoby ich 
rozwiązania są różne. Konińską grupę zainteresowało 
także urządzenie do wychwytywania linek stosowane w 
Bełchatowie. Na każdym taśmociągu zamontowano 
dwa czujniki – pierwszy sygnalizacyjny i drugi wyłączają-
cy przenośnik w sytuacji, gdy linki zostaną wyrwane  
z obrzeży. To dość proste urządzenie, ale skutecznie  
ograniczające liczbę przestojów potrzebnych na wycina-
nie uszkodzonej taśmy. W kopalni Konin także działają 
przenośniki bezobsługowe, stacje napędowe i zwrotne 
są wyposażone w czujniki przesypu, czujniki krzywo-
bieżności taśmy, jednak – zdaniem uczestników wyjaz-
du - takie dodatkowe urządzenie bardzo by się przyda-
ło.    eg 

 

Fot. Witold Kłosowiak 



  

 

Czy mnie jeszcze pamiętasz? 
Historia Elektrowni Adamów, choć dobiegła kresu, jest długa  
i piękna. I ludzie, którzy ją tworzyli, są wspaniali. Choćby dlate-
go, że zostawili za bramą elektrowni część swojego życia, swo-
ich umiejętności, miesiące, lata pracy, setki, tysiące wyproduko-
wanych megawatogodzin energii. Wielu z nich nie ma  już po-
śród nas, większość zapomnieliśmy, inni pojawiają się  w na-
szym otoczeniu, na ulicach Turku, przyjeżdżają do miasta na 
zakupy, do urzędu, do znajomych. 

Ja chcę ich przypomnieć. Zachowały się zdjęcia, stosy zdjęć, 
jeszcze tych czarnobiałych, bezbarwnych, ale często z kolorową 
przeszłością, uwieczniających mniej lub bardziej ważne chwile 
zakładu i załogi. Zapraszam do obejrzenia kolejnych zdjęć z cy-
klu fotograficznego, w którym wspólnie z  Witkiem Moszczyń-
skim, szefem Wydziału Ruchu w Adamowie, przypominamy 
Państwu urywki z ponad półwiecznej historii Adamowa i jego 
ludzi.   
Czy ktoś się poznaje na tych zdjęciach?   Z którego roku pocho-
dzą? Cóż to za wycieczkę uwiecznił na kliszy fotoamator? Pro-
simy o kontakt z „Kontaktem”. Można pisać: 
slowinski.ryszard@zepak.com.pl                                           /rs/ 
moszczynski.witold@zepak.com.pl 

jak Adamów 



  

 

  

W pierwszą sobotę czerwca odbyły się zawody 
sportowo-pożarnicze miejskiej i zakładowych dru-
żyn OSP w Turku pod patronatem burmistrza mia-
sta. Komendantem zawodów był Gerard Sikora, 
pracownik ZE PAK S.A., inspektor ochrony ppoż. 
w KWB Adamów. 

 
Turniej jest cykliczną imprezą z długą tradycją. 
Drużyny walczą w dwóch konkurencjach: sztafe-
cie 7 x 50 oraz ćwiczeniach bojowych. Zsumowa-
ny czas obu (każda sekunda to jeden punkt) decy-
duje o lokacie zespołu.  
W tym roku do walki stanęło pięć ekip, po raz 
pierwszy zabrakło wśród nich reprezentacji Elek-
trowni Adamów. Zwycięży-
ła, po raz kolejny, drużyna 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
PAK Kopalni Węgla Bru-
natnego Adamów SA. W jej 
składzie walczyli: Grzegorz 
Skonieczny, Marcin Jaruga, 
Damian Kluska, Dominik 
Włodarczyk, Janusz Wło-
darczyk, Łukasz Włodar-
czyk, Damian Filipiak, Ma-
riusz Kaźmierczak i Krzysz-
tof Gębalski. Trenerem ze-
społu jest Henryk Niżałow-
ski, drużynę prowadzi Ge-
rard Sikora. Adamowskim 
strażakom gratulujemy! 

 

 
 
 
 

Tekst i zdjęcia:  
Jarosław Szwed, 
Prezes Zarządu  

Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej  

Zwycięstwo  

strażaków  

z Adamowa  



  

 

Sadzenie drzew i krzewów przez kopalnię 
kojarzy się  przede wszystkim z działalnością 
rekultywacyjną. Jednak nowe rośliny poja-
wiają się nie tylko na terenach rewitalizowa-
nych. 
Działalność górnicza wywierająca wpływ na 
otoczenie musi zostać zrekompensowana 
przez inwestora. Kompensacja przyrodnicza 
przyjmuje rozmaite formy. Jedną z nich jest 
zastępowanie drzew wycinanych na przed-
polach odkrywek nowymi roślinami, są to 
tzw. nasadzenia zastępcze. 
Jaka zasada obowiązuje podczas tych dzia-
łań, wyjaśnia Jacek Stasiński, kierownik Dzia-
łu Rekultywacji: Wykonanie nasadzeń za-
stępczych następuje na podstawie decyzji 
wydanej przez wójta lub burmistrza gminy 
za przedwczesne wycięcie drzew i krzewów, 
w której określona jest opłata za wycinkę. 
Jeżeli wycinamy żywe drzewa na przedpolu 
odkrywek, to kopalnia jest zobowiązana 
zapłacić za nie lub posadzić drzewa w innych 
miejscach. Jest to alternatywa dla uiszczania 
opłat za usuwane drzewa i krzewy. Unikamy 
w ten sposób opłaty za wycinkę, co jest waż-
ne, ponieważ w grę wchodzą duże pienią-
dze. 
Sadzimy drzewko za drzewko? 

Taka jest generalna zasada, ilość nasadzeń 
zastępczych powinna odpowiadać liczbie 
drzew i krzewów usuniętych. Jednak niekie-
dy za cenniejsze drzewa przelicznik jest tro-
chę inny - 1 do 2, a nawet 1 do 3, czyli za 
jedno wycięte drzewo sadzimy dwie lub trzy 
nowe rośliny.  
Kto decyduje o miejscu nasadzeń? 
Wskazuje je gmina. Kopalnia zobowiązana 
jest posadzić drzewa w miejscu, dla którego 
przygotowano projekt zgodnie z nową usta-
wą o ochronie przyrody. Gmina nie tylko 
wyznacza miejsce, ale także określa konkret-
ne gatunki, które należy posadzić. Na zlece-
nie kopalni nasadzenia wykonuje Oddział 
Rekultywacji spółki PAK Górnictwo, w ra-

mach umowy rekultywacyjnej.  
Nasadzenia wykonywane są na obszarze 
gmin: Wilczyn, Wierzbinek, Osiek Mały i 
Kleczew. Tylko w tym roku na terenie gminy 
Wilczyn posadzono 184 drzewa, a na obsza-
rze gminy Kleczew 43 sztuki. Do końca paź-
dziernika br. w gminie Osiek Mały zostanie 
posadzonych 91 drzew. Zgodnie z ustawą o 
ochronie przyrody po upływie trzech lat od 
nasadzenia kontroluje się żywotność drzew, 
jeżeli rośliny ją zachowują, to opłata za usu-
nięcie drzew zostaje umorzona.  
 
Dobrą ilustracją nasadzeń zastępczych może 
być plac przy świetlicy wiejskiej w miejsco-
wości Kaliska. Zgodnie z decyzją gminy Wil-
czyn posadzono tam kilkanaście klonów i 
akacji, w zamian za wycięcie drzew na 
przedpolu odkrywki Jóźwin II B. Świetlica to 
nowy obiekt, którego otoczenie zostało 
ciekawie zagospodarowane – jest tam plac 
zabaw i teren rekreacyjny, a drzewka stały 
się ich doskonałym uzupełnieniem.  
Na zdjęciach mamy kilka innych przykładów 
nasadzeń zastępczych związanych z działal-
nością odkrywki Jóźwin. Poza świetlicą wiej-
ską w Kaliskach, nowe drzewa posadzono 
także na terenie ośrodka wypoczynkowego 

w Wilczynie, w parku 
na rynku oraz przy 
przedszkolu w Wilczy-
nie , wokół placu za-
baw i remizy strażac-
kiej w Kopydłowie, 
obok gminnego wysy-
piska śmieci w Kowna-
tach, a także w oto-
czeniu świetlicy i placu 
zabaw w Górach.   eg 
Fot. Piotr Ordan 
 
 



  

 

W dniach od 14 do 16 czerwca br. odbyła się  
w Koninie doroczna impreza wędkarska—
XVIII Ogólnopolskie  Zawody Energetyków w 
Wędkarstwie Spławikowym. W imprezie 
udział wzięło  12 ekip, w tym również druży-
ny z Elektrowni Konin i Pątnów.   
Zwyciężyła drużyna reprezentująca ENEA  
Wytwarzanie Sp. z o. o. (Elektrownia Kozie-
nice). Zwycięzcy złowili w dwóch turach za-
wodów prawie 38 kg ryb. Na drugim miejscu 
uplasowała się drużyna z Elektrowni Konin 
(Adam Kamiński, Sylwester Laskowski i Zbi-
gniew Przyszło) łowiąc w dwóch turach 
34,56 kg ryb, a trzecie miejsce przypadło  
w udziale ekipie ENEA Chodzież (Artur Koźla-
rek, Radosław Włoch i Roman Kijek), która 
może pochwalić się wynikiem 32,7 kg.  
Wszyscy zawodnicy w ciągu dwóch dni zło-
wili 305 kg ryb. Największa ważyła 60 dkg. 
Leszek Rączka z Lubzelu  Lublin otrzymał za 
nią puchar specjalny od Prezydenta Konina 
Józefa Nowickiego. 

XVIII Ogólnopolskie  
Zawody  
Wędkarskie  
Energetyków 

Paweł Wojciechowski reprezentował ekipę Elektrowni Pątnów 



  

 

Zwycięska drużyna  z Elektrowni Kozienice 

Indywidualnie pierwsze miejsce w Zawodach zajął Adam 
Kamiński z Elektrowni Konin (14,060 kg). Drugie miejsce 
zajął Tomasz Molenda z Elektrowni Kozienice (12,9 kg),  
a trzecie Andrzej Kowalski (12,3 kg), również z Elektrowni 
Kozienice.  
Pozostali zawodnicy z PAK-u zostali sklasyfikowani:  
Na miejscu 7 - Sylwester Laskowski  (Elektrownia Konin), na 
16 Zbigniew Przyszło (Elektrownia Konin),  -  na 18, 20 i 34 

kolejno Waldemar Brzeziński,  Jacek Andrzejewski i Paweł 
Wojciechowski (Elektrownia Pątnów).  
W zawodach udział wzięła też ekipa Koła PZW nr 41  
(El. Pątnów) składająca się z pań. Koło reprezentowały: 
Jolanta Malesza (15 miejsce), Kinga Pączkowska (19 miejsce 
i Jagoda Gęsikiewicz (22 miejsce).  
Ogółem w zawodach wystartowało 37 wędkarzy. /rs/ 

 
 

Fot.  Dariusz Pytliński 

Nagroda za największą rybę 



  

 

  

Główna nagroda XII Turnieju Orkiestr Dętych, 
Kryształowe Koło, przypadła zespołowi repre-
zentującemu kopalnię Konin. 

Można śmiało uznać, że górnicza orkiestra  jest weteranem 
imprezy w Kole. Uczestniczyła w niej kilkakrotnie, a główną 
nagrodę zdobyła po raz trzeci (poprzednio w 2010 i 2016 r.).   
W tegorocznym turnieju, zorganizowanym  
w upalną niedzielę 10 czerwca, wzięło udział 
pięć zespołów. Wszystkie zaprezentowały się 
najpierw podczas marsza pochodowego – trasa 
wiodła spod siedziby starostwa na stadion 
miejski. Tam każda orkiestra dała 20-minutowy 
koncert. Muzycy z Konina wystąpili na końcu, 
zaprezentowali marsza „Cały twój, ojczy-
zno” (stały element tegorocznych występów 
związany z rocznicą odzyskania niepodległości), 
jazzową mieszankę melodii D. Ellingtona  
„An Ellington Festival” oraz „Sax Pack”. W tym 
ostatnim utworze solo na saksofonie zagrał 
Marcin Pawlik, który otrzymał wyróżnienie dla 
najlepszego solisty.  
Górnicza orkiestra z Konina zwyciężyła bezape-
lacyjnie, zarówno za przemarsz, jak i za koncert 
otrzymała od jury największą ilość punktów. 
Komisji konkursowej przewodniczył Krzysztof 
Pydyński, dyrektor szkoły muzycznej w Koninie, 
zasiadali w niej także płk Lechosław Wilk, kapelmistrz orkiestr 
sił powietrznych, oraz Adam Kołodziejczak, muzyk i nauczyciel 
szkoły muzycznej w Kole.  
Kapelmistrz Mirosław Pacześny był zadowolony z występu: 
Wszystko poszło bardzo dobrze. Przyjęto nas ciepło, publicz-

ność dopisała, a organizacyjnie impreza była zapięta na ostat-
ni guzik. Zadbał o to prezes orkiestry z Koła Jerzy Budka. Nasi 
konkurenci też zaprezentowali wysoki poziom, są to głównie 
orkiestry młodzieżowe, ale grają coraz lepiej. Tym bardziej 
cieszy nas nagroda i uznanie komisji. Jesteśmy bardzo zado-
woleni, że mogliśmy wystąpić w tym turnieju. Dziękuję panu 
prezesowi za zgodę na wyjazd i za wiarę w nasze umiejętno-
ści.     

Muzyków orkiestry PAK KWB Konin będzie można posłuchać 
24 czerwca w Kleczewie. Zostali zaproszeni jako gwiazda 
przeglądu zespołów amatorskich „O Kleczewską Wieżę”. Wy-
stąpią na stadionie miejskim około godz. 17.00.                    eg 

Fot. Miasto Koło  

Kryształowe Koło  

dla górniczej orkiestry   

Wyróżnienie otrzymuje Marcin Pawlik. Kryształowe Koło, nagrodę  
dla całego zespołu, odebrał kapelmistrz Mirosław Pacześny 



  

 

  

Wspomnienia  
z łezką w oku   
Staż pożarna w kopalni Konin ma długą historię. 
Początki były bardzo skromne, niewielka ochot-
nicza grupa strażaków miała do dyspozycji mo-
topompę, węże, hydronetkę, bosaki, łopaty, 
wiadra i drewnianą drabinę. Przy pomocy tego 
sprzętu w pierwszych powojennych latach pra-
cownicy ugasili kilka poważnych pożarów  
w brykietowni.   
Za oficjalną datę powstania zakładowej straży 
pożarnej uznaje się rok 1948, kiedy straż ochot-
nicza przekształciła się w zawodową. Z daty tej 
wynika, że kopalniana straż pożarna działa od 70 lat.  

Jubileusz był okazją do spotkania, które – jak się okazało – 
wywołało wiele wzruszeń. - Łezka się kręciła w oku – mówi 

Grzegorz Grobelski, specjalista ds. ochrony ppoż., inicjator i 
organizator imprezy. Strażacy spotkali się 25 maja w kawiarni 
„Jaskółka” w Kazimierzu.  
Wśród 29 uczestników uroczystości byli specjalni goście, daw-
ni dowódcy jednostki: Waldemar Janusz, Mariusz Roga, obec-
nie starosta słupecki, oraz Andrzej Rybicki, wieloletni zastępca 
komendanta. Wszyscy dowódcy otrzymali statuetki strażaka i 
tytuł honorowy „Przyjaciel strażaków zakładowych”. Na spo-
tkaniu kopalnię Konin reprezentował Karol Furmaniak, naczel-
ny inżynier energomechaniczny, jednostkę strażacką kopalni 
Adamów Gerard Sikora, służbę ZE PAK Władysław Siwek, a 
MZZG kopalni Konin (związek wsparł imprezę finansowo) To-
masz Olszak.     
Strażacy mieli okazję przypomnieć sobie dawne lata oglądając 
obszerny zestaw zdjęć i prezentację, starannie przygotowaną 
przez Grzegorza Grobelskiego, ilustrującą historię kopalnianej 
jednostki. Było co wspominać - rozpoznawano twarze i sytua-
cje, opowiadano wiele ciekawych historii, powrót do przeszło-
ści wywołał żywą reakcję. Aż trudno było się rozstać. 
Atrakcją spotkania był także występ Julii Jaroszewskiej, fina-
listki programu „Projekt lady”, która zaśpiewała kilka piose-
nek. Na zakończenie strażacy życzyli sobie, aby mogli się spo-
tkać za dziesięć lat, na 80-leciu. Redakcja dołącza się do tych 
życzeń.                                                                                            eg  

                                                                           Fot. Janusz Trzewiczyński 

Tytuł „Przyjaciela strażaków zakładowych” otrzymał 
Waldemar Janusz  

Rozmowa z Grzegorzem Grobelskim, specjalistą 
ds. ochrony ppoż. w ZE PAK S.A. 

Jak długo pracuje pan w zawodzie? 
Od 1984 roku, 34 lata. Kopalnia jest 

moim pierwszym zakładem, od 
2014 jestem w ZE PAK. Wybór 
tego zawodu wziął się pewnie 
stąd, że mój dziadek Ignacy 
Szczupakiewicz jeszcze przed 

wojną w 1936 roku był jednym z 
trzech założycieli ochotniczej stra-

ży pożarnej w Ostrowążu. A mój 
tato Marian Grobelski pracował w ko-

palni jako strażak kierowca, był też skarbnikiem i konserwa-
torem sprzętu w OSP. Od dziecka jeździłem z nim na zawody, 
na spotkania i to gdzieś zostało.  

Chociaż nie ukrywam, że głównym powodem wyboru szkoły 
pożarnictwa było to, że miałem w ten sposób zaliczoną służ-
bę wojskową. To łączyło dwie fajne rzeczy – zdobycie zawo-
du i jednocześnie spełnienie obowiązku. A dowiedziałem się 
o tym od Mariusza Rogi, kolegi ze szkoły. W czasie stanu 
wojennego przyjechał do domu w mundurze. Pytam - co ty, 
kolejarzem jesteś? Bo zimowe płaszcze były podobne do 
kolejarskich. Wtedy mi powiedział o Szkole Chorążych Pożar-
nictwa w Poznaniu. Zdecydowałem, że tam idę. Drugi kolega 
mówi: ja też. I trzeci: to ja też. W trójkę pojechaliśmy na eg-
zaminy i się dostaliśmy. Co więcej, przez całą szkołę mieszka-
liśmy w jednej sali, a nie zdarzało się, żeby uczniowie z jed-
nego województwa mieszkali razem. Dobór sal odbywał się 
na zasadzie ustawienia w dwuszeregu i odliczania. Mariusz 
nam poradził, żebyśmy stanęli obok siebie – jeden się wycią-
gnie, drugi zniży – to będziemy razem. I to nam się udało.   



  

 

 W jaki sposób trafił pan do kopalni? 
Komendant straży wystąpił do szkoły o przydział trzech cho-
rążych, przydzielili dwóch. Mnie i kolegę. I tak jestem do dzi-
siaj.    
Pamięta pan swoją pierwszą akcję? 
Bardzo dobrze pamiętam, było to jeszcze w szkole podczas 
praktyk. Paliło się w jednostce wojskowej w Szczecinku. Jak 
jechaliśmy na akcję, kierowca – zawodowy strażak – zaczął 
mocno panikować. Mówił, że prawdopodobnie już nie wróci-
my, bo jak zacznie wybuchać amunicja, to po nas. Strasznie 
to przeżyłem, dla młodego chłopaka jeszcze nieobytego z tą 
sztuką, to była trudna chwila. Ale zapalił się węgiel na skła-
dzie i nie było tam nic poważnego. 
Druga pamiętna akcja była związana z pożarem w domu. 
Zajeżdżamy, widzę dym i pełno powynoszonych rzeczy. To 
były śmieci, osoba tam mieszkająca miała manię znoszenia 
śmieci, w mieszkaniu były hałdy po sam sufit, szczury chodzi-
ły jak koty. Właściciel był w środku, podczadzony, drzwi były 
zatarasowane, wynieśliśmy go przez okno. Nie mogliśmy go 
złapać, był tak oślizgły od brudu… To były najbardziej pamięt-
ne akcje.  
Wspominał pan kiedyś, że zakres zadań strażaków jest dziś 
bardzo szeroki. Poza profilaktyką i gaszeniem pożarów obej-
muje i ratowanie zwierzaków, i usuwanie błonkoskrzydłych, i 
inne sprawy. 
Tak. Ustawa z 1991 roku o ochronie ppoż. narzuciła takie 
obowiązki, w tym ratownictwo chemiczne, ekologiczne, 
wszystkie klęski żywiołowe. Oczywiście to wymagało przeob-
rażenia straży. Już nie wystarcza sikawka, samochód i trochę 
wody. Teraz do gaszenia służy nie tylko woda, a na samocho-
dzie są nie tylko węże i prądownice, ale sprzęt specjalistycz-
ny – do ratownictwa drogowego, katastrof budowlanych, 

kamery termowizyjne. Państwowa Straż Pożarna ma samo-
chody kontenerowe i w zależności od rodzaju akcji zakładany 
jest kontener z odpowiednim sprzętem.  
Straż zakładowa też się pewnie zmieniła przez lata. 
Oczywiście. Najbardziej rozbudowana była w latach 1980. 
Wtedy strażaków było ponad 80, działało pięć jednostek – w 
Kleczewie, Lubstowie, Pątnowie, Komorowie i Marantowie-
Brykietowni. Dzisiaj mamy tylko dwa oddziały, w Kleczewie i 
Lubstowie, ludzi jest o wiele mniej. Dysponujemy jednym 
samochodem gaśniczym lekkim, trzema średnimi, jednym 
ciężkim, dwoma ambulansami i jednym samochodem opera-
cyjnym.  
Mamy pod swoją pieczą cały teren kopalni, który jest rozrzu-
cony na znacznym obszarze. Nasze zadania to przede wszyst-
kim gaszenie pożarów i akcje związane z technologią górni-
czą, czyli dowóz wody, przepychanie leja, sterowanie ma-
szyn, zabezpieczenie prac pożarowo niebezpiecznych, mycie 
sprzętu i oświetlenie terenu. Robimy to, co w danej chwili 
zrobić trzeba.     
Czy nadal zdarza się, że strażacy interweniują poza firmą? 
Rzadko. Stanowisko kierowania komendanta miejskiego PSP 
ma możliwość wykorzystania naszej jednostki, ale bardziej 
my korzystamy z ich pomocy. Jeżeli w okolicy pali się trawa 
czy stóg siana, to z takiego powodu nasze służby nie zostawią 
zakładu bez zabezpieczenia. Ochrona kopalni to dla nas prio-
rytet.  

eg 
Foto: internet 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjfpfOezdDbAhXDE5oKHf4nApQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.lm.pl%2Faktualnosci%2Finformacja%2F100080%2Fpozar_na_odkrywce_drzewce_zapalil_sie_przenosnik_tasmowy&psig=AOvVaw1KT07


  

 

To jedne z najbardziej niebezpiecznych stworzeń, jakie możecie 
spotkać w lesie, na łące, a nawet w parku.  Są nosicielami wielu cho-
rób bakteryjnych, wirusowych i powodowanych przez pierwotniaki. 
Najbardziej znana z nich to borelioza. Ale są jeszcze mniej popular-
ne, ale niezwykle groźne dla człowieka.  To babaszjoza, kleszczowe 
zapalenie mózgu i anaplazmoza.  

W tym roku liczba kleszczy jest rekordowa. Czy mamy o nich wystar-
czająco dużą wiedzę? Czy potrafimy chronić się przed kleszczami? 
Każdy może to sprawdzić, zanim wybierze się na  grzybobranie lub 
dłuższy spacer! Zapraszam do udziału w quizie, który - mam nadzieję 
- rozwieje wiele państwa wątpliwości i doda jakiś fragmencik nowej 
wiedzy. 

Co wiesz o kleszczach? 

KLIKNIJ  TUTAJ 

http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/quizy/prawdy-i-mity-o-kleszczach/ 

Niebezpieczne  
dopalacze 
Zagrożenie, jakie stwarzają, także w środowisku pracy, narkotyki  
i dopalacze, było tematem szkolenia zorganizowanego przez zakła-
dowego społecznego inspektora pracy PAK KWB Konin Wiesława 
Kwiatkowskiego.  
Spotkanie odbyło się 16 maja; wzięły w nim udział służby BHP KWB 
Konin i Adamów oraz społeczni inspektorzy pracy obu kopalń, a także 
spółek PAK Górnictwo i Med-Alko.  
Sprawa dopalaczy była już omawiana podczas ubiegłorocznego szko-
lenia, spotkanie było więc kontynuacją tematu. Omówiły go obszer-
nie: Agnieszka Dybała-Kamińska, dyrektor konińskiego sanepidu, oraz 
Adrianna Kuna z Komendy Miejskiej Policji. Prelegentki wyjaśniły,  
w jaki sposób dopalacze działają na organizm człowieka, jakie mogą 
powodować reakcje i zachowania i dlaczego są tak niebezpieczne. 
Przedstawiły rozmaite, najczęściej  bardzo atrakcyjne, formy opako-
wań tych substancji oraz kanały sprzedaży. Dystrybucja zorganizowa-
na w formie piramidy sprawia, że niezwykle trudno wykryć organiza-
torów handlu, do których trafiają krociowe zyski.     
Ilustracją wykładów były filmy pokazujące zachowanie ludzi po zaży-
ciu dopalaczy. Niestety, z wypowiedzi ekspertek wynikają dość pesy-
mistyczne wnioski - dotychczas stosowane sposoby walki z dopala-
czami są nieskuteczne, a kary dla handlarzy tymi substancjami prak-
tycznie nieściągalne.   
Dopalacze są bardzo łatwo dostępne, również w naszym regionie,  
a grupa odbiorców to nie tylko nastolatki. Wśród osób stosujących te 
substancje dominują młodzi i wykształceni mężczyźni, problem może 

zatem wystąpić także w zakładach pracy. Ten aspekt sprawy szcze-
gólnie zainteresował uczestników spotkania. Dyskutowano o tym, 
jakie możliwości działania mają pracodawcy w świetle przepisów 
prawa oraz regulaminów obowiązujących w firmach oraz jak należy 
reagować, biorąc pod uwagę przede wszystkim dobro pracowników i 
bezpieczeństwo ich pracy.   eg  

Monika Galińska - Orzechowska, instruktor szkolenia 
psów, kynoterapeuta, groomer, trener profilaktyki pogry-
zień, proponuje Państwu cykl artykułów, których główny-
mi bohaterami będą psy. 
Czworonogi, których obecnie ma siedem, stanowią bardzo 
ważną część życia, towarzysząc zarówno w pracy jak  
i w czasie prywatnym.  
Jako kynoterapeuta prowadzi zajęcia edukacyjne i terapeu-
tyczne z udziałem psa w placówkach oświatowych państwo-
wych i prywatnych.  
Grooming to pasja, w której spełnia się przeprowadzając 
metamorfozy w salonie psiej pielęgnacji ALIUS we Wrocła-
wiu. 
Prowadzenie domowego hotelu dla psów to kolejne wyzwa-
nie, jakiemu od niedawna się oddaje, a hotelowi goście 
przebywają w nim jako pełnoprawni domownicy.  
Stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w zjazdach, 

konferencjach, seminariach i warsztatach o psiej tematyce. 

Na psa 
urok 

http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/quizy/prawdy-i-mity-o-kleszczach/


  

 

 

ZGODNIE Z INFORMACJĄ Z POPRZEDNIEJ 
STRONY ROZPOCZYNAMY CYKL ARTYKU-
ŁÓW POŚWIĘCONYCH PSOM. CHCEMY 
POKAZAĆ JAK O NIE DBAĆ W OKRESIE 
LATA, JAK SIĘ NIMI OPIEKOWAĆ, POD-
POWIEDZIEĆ CO PSY UWIELBIAJĄ A CO 
ŹLE ZNOSZĄ. WARTO POŚWIĘCIĆ  KILKA 
CHWIL NA TĘ LEKTURĘ. ZWŁASZCZA JEŚLI 
KTOŚ PSEM OPIEKUJE SIĘ NA CO DZIEŃ. 
Piękna, ciepła, słoneczna, czerwcowa 
pogoda sprzyja spędzaniu większej ilości 
czasu na dworze. Spacery, wyjazdy, spo-
tkania rodzinne lub z przyjaciółmi,  
a w tym wszystkim często pies, którego 
szkoda zostawić w domu w tak piękną 
pogodę, a co, niech ma, przynajmniej 
pobiega na świeżym powietrzu. 
Biega więc futrzak, język sięga mu prawie 
do ziemi, co chwilę pije wodę, co jakiś 
czas ułoży się w cieniu jakiegoś krzaka, 
może nawet wejdzie do wody (choćby 
kałuży), ale wciąż zieje i dyszy, głośno  
i mocno dyszy. 
No, dyszy i dyszeć będzie, ponieważ w ten 
sposób się schładza. 
W przeciwieństwie do nas, którzy pocimy 
się całą powierzchnią skóry, pies poci się 
tylko przez opuszki, a nagromadzonego 
ciepła pozbywa się właśnie przez inten-
sywne ziajanie. Należy pamiętać zatem, 
że ograniczenie zwierzęciu swobodnego 
otwarcia pyska poprzez zakładanie kagań-
ca, w którym ma ograniczoną wentylację 
może skończyć się przegrzaniem albo 
nawet udarem! 
A co jeśli nasz pies ma „grubą” sierść, czyli 
obfity podszerstek i długie włosy, za któ-

rymi próżno szukać dostępu do skóry, 
czesanie zajmuje pół dnia, a potem  
w mieszkaniu włos ściele się gęsto?  
(podszerstek - są to zwykle krótsze, 
gęste włosy puchowe znajdujące się 
najbliżej skóry psa. Podszerstek stanowi 
ochronę termoizolacyjną, jest nie-
przemakalny i często stanowi ro-
dzaj „rusztowania” dla dłuższych 
włosów wierzchnich, tzw. okrywo-
wych). 
Ostrzyc, skrócić, ogolić? 
Niejednokrotnie w okresie letnim 
spotkać można psy ogolone na krótko, bo 
„jemu tak gorąco było w tym futrze, dla-
tego jest ogolony jak najkrócej”.  
Czy przynosi to ulgę nam? Z jednej strony 
tak, bo koniec ze zbierającą się po kątach 
sierścią, pupil nie wnosi do domu fauny  
i flory ukrytej we włosach, a jak ubrudzi 
łapy na spacerze to raz- dwa wytrzeć  
i piasek nie chrzęści pod nogami.  
Czy przynosi to ulgę psu? Absolutnie nie!  
Poprzez ogolenie pozbawiamy psa natu-
ralnej ochrony, bo w zimie sierść grzeje,  
a w lecie chroni przed upałem. W jaki 
sposób? Na zasadzie termosu, który chro-
ni przed wydatkiem ciepła w zimie, a nie 
dopuszcza skwaru w lecie. 
Jak więc najlepiej zadbać o to, by nasze-
mu kudłatemu czworonogowi było lżej  
w upały? 
Przede wszystkim trzeba regularnie pielę-
gnować sierść. Wszystko jedno, czy jest to 
włos gładki i krótki (np. jamnik, beagle, 
dog niemiecki), szorstki (większość terie-
rów), długi (np. golden retriever, bearded 

collie, nowofundland, cocker spaniel) albo 
kręcony (np. pudel, bichon frise). 
Podstawowa pielęgnacja to czesanie. Nie 
pogładzenie psa po plecach byle jaką 
szczotką, a dokładne rozczesanie włos po 
włosie, zaczynając od dolnej części łap  

i powolnego przesuwania się ku górze, 
następnie brzuch, boki, a na końcu plecy. 
Najlepszym narzędziem będzie metalowy 
grzebień, którego zęby muszą być propor-
cjonalne do długości włosa, ponieważ 
podczas czesania powinny dosięgać do 
skóry psa. Tylko w ten sposób jest się w 
stanie dokładnie rozczesać psią sierść 
jednocześnie usuwając martwy podszer-
stek.   
Bardzo istotne jest, aby pozbyć się kołtu-
nów i filców, przez które często dochodzi 
do stanów zapalnych skóry, tzw. hotspo-
tów. Dotyczy to w szczególności psów  
z gęstym podszerstkiem (m.in. golden, 
samoyed, berneńczyk, husky, nowofun-
dland), u których wyjątkowo szybko dojść 
może do sfilcowania. Rozczesanie takich 
miejsc jest czasochłonne, a dla psa może 
okazać się mało przyjemne. W miejscach 
newralgicznych, tj. pod pachami, na brzu-
chu,  w okolicach genitaliów lub za uszami  

Strzyc czy nie strzyc? 

Oto jest pytanie! 

Źródło: Dogln Travel 

Źródło: Pet Society 



  

 

  

należy zachować szczególną delikatność. 
Aby ograniczyć nieprzyjemne doznania 
(często bólowe) używa się tzw. filcaka, 
czyli grzebienia z wygiętymi ostrzami, któ-

ry rozcina niemożliwe do rozczesania koł-
tuny. Osoby niedoświadczone nie powinny 
wycinać ich nożyczkami, ponieważ zme-
chacenie kępki włosów często sięga blisko 
skóry i można niechcący zranić psa. Poza 
tym wycięcie pozostawia tzw. „schody” 
albo „dziury” które szpecą psa. 
Psy szorstkie w dotyku, których włos jest 
często gruby i twardy również nie nadają 
się do strzyżenia. Raz na dwa lub trzy mie-
siące należy takiego psa wytrymować. 
Trymowanie polega na ręcznym usunięciu 
martwego włosa.  
Nie używa się do tego żadnych dostęp-
nych na rynku trymerów, furminatorów  
i innych wymyślnych grzebieni, które uci-
nają włos. Odnosi się wrażenie, że pies 
jest gładszy i że jest mu lżej, o czym świad-
czy mnóstwo usuniętej sierści. 
 O ile faktycznie jest gładszy w dotyku,  
o tyle wcale mu nie ulżyło. Zamiast trwale 
usunąć sterczący włos martwy został on 
ucięty razem z włosem żywym powodując 

zagęszczenie okrywy. Często po wielokrot-
nym ogoleniu maszynka zostawia ślady 
przypominające zagony na polu upraw-
nym; po strzyżeniu nożyczkami natomiast 
włos zaczyna się kręcić i sterczy w różne 
strony.  
U psów z gładkim włosem (np. jamnik, 
beagle, parson terrier) linienie trwa okrą-
gły rok. Żywotność ich włosa wynosi mniej 
więcej cztery tygodnie, co oznacza, że pies 
go gubi non stop, a na jego miejsce wyra-
sta nowy. Aby złagodzić skutki całorocznej 
wymiany dobrze jest regularnie używać 
gumowej szczotki czesząc psa z włosem  
i pod włos. W ten sposób pies jest wyma-
sowany, włos martwy zostaje usunięty,  
a ilość fruwających włosów w mieszkaniu 
ograniczona. 
W dzisiejszych czasach najbardziej odczu-
walny jest brak czasu. Posiadanie psa wią-
że się z wieloma obowiązkami, do których 
m.in. należy odpowiednia pielęgnacja 
czworonoga. W zależności od wyboru rasy 

należy się przygotować na wydatki, jakie 
trzeba ponieść w związku z wymogami 
konkretnego rodzaju sierści.  
Szczerze mówiąc, najprościej j najwygod-
niej jest powierzyć opiekę nad pielęgnacją 
psa specjalistom.  
Umówić się, przywieźć pupila, zostawić, za 
jakiś czas przyjechać, zapłacić i odebrać 
gotowego, pachnącego czworonoga. 
Od jakiegoś czasu psich spa przybywa  
w zastraszającym tempie, co nie zawsze 
przekłada się na profesjonalizm osób  
w nich pracujących. Zanim powierzy się 
swojego pupila w ręce psiego fryzjera naj-
lepiej zasięgnąć języka. Najlepszą reklamą 
jest poczta pantoflowa, zapoznanie się  
z opiniami w internecie albo odwiedzenie 
takiego salonu i obserwacja pracy groo-
mera. 
Jeśli zauważy się, że najczęściej używanym 

sprzętem jest maszynka i większość psów 
jest nią traktowana od początku do końca 
to lepiej poszukać innego salonu.  
Nie wolno dać się namówić na wycięcie 
sfilcowanych włosów nożyczkami, ani tym 
bardziej na ogolenie psa!  
Jest to najtańszy, najszybszy i najmniej 
pracochłonny sposób na metamorfozę, ale 
też najbardziej niebezpieczny. Najistotniej-
sze jednak jest to, że pozbawia się psa 
warstwy ochronnej narażając jego skórę 
na bezpośredni kontakt z promieniami UV. 
Skutki nadmiernego posługiwania się ma-
szynką do strzyżenia są często opłakane. 
Poparzenia skóry, przemarznięcia, trwałe 
wyłysienia to jedne z najważniejszych  
i najgorszych jednocześnie stanów, do 
jakich można doprowadzić psa. 
Obecnie na rynku jest w czym wybierać, 
nie warto zatem korzystać z pierwszego 
lepszego salonu dla psów, a poszukać ta-
kiego, w którym szanuje się włos i ma się  
o nim pojęcie. 

Profesjonalny groomer zrobi wszystko, 
aby uratować włos nawet jeśli ten jest za 
bardzo zmechacony; doradzi, jakich ko-
smetyków użyć do pielęgnacji sierści, aby 
poprawić jej wygląd i udzieli wyczerpują-
cych informacji na temat dalszego postę-
powania. Często też poinformuje, jaki 
wpływ na wygląd psa ma sposób jego ży-
wienia. 
Profesjonalny groomer to prawdziwy pa-
sjonata, posiada duża wiedzę na temat 
psów, niekoniecznie związanych ze swoją 
profesją. Podpowie, gdzie można spędzić 
urlop z psem, jak się do niego przygoto-
wać albo co zrobić, jeśli sytuacja nie po-
zwala na zabranie pupila ze sobą na wy-
jazd. 
Ale to już osobny temat. 

Monika Galińska-Orzechowska 

(Źródło: archiwum własne)  

Źródło: archiwum własne 

Wyłysiały pies o sierści długiej z podszerstkiem, 
regularnie golony maszynką 
Źródło:  Internet 



  

 

 

UWAGA! UWAGA! UWAGA! UWAGA! UWAGA! 

2 czerwca 2018 roku, podczas akcji „DAR SERCA”, która odbyła się w Ko-

ninie, 17 krwiodawców Klubu HDK PCK Elektrowni Konin-Pątnów G.K.  

ZE PAK S.A. im. płk. dr. med. Jana Stankiewicza oddało 7650 ml 

krwi i jej składniki, dzieląc się tym lekiem z innymi osobami, które 

potrzebują pomocy. 

 

 

HDK - PCK  

7 czerwca br. Międzyzakładowy Klub HDK PCK Elektrowni Konin-Pątnów G.K. ZE PAK 

S.A. im. płk. dr. med. Jana Stankiewicza przeprowadził następną akcję  krwiodawstwa. 

Akcja odbyła się w Rejonowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział  

w Koninie. Krew i jej składniki oddało 25 krwiodawców, co pozwoliło zgromadzić 10250 

ml tego bezcennego leku. Tradycyjnie, oprócz czekolad, każdy krwiodawca otrzymał 

drobne upominki. Dziękujemy wszystkim przybyłym  i zapraszamy serdecznie na kolejną 

akcję, która odbędzie się 13 września br. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRn8OMqNXbAhXKa5oKHXEADeYQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.polnocna.tv%2Fnews%2F1947&psig=AOvVaw07jM7jF22V_NtFaAgWA64D&ust=1529139870966731
https://www.pinterest.com/pin/268245721535004119/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRhfmRstXbAhXLF5oKHTGYD94QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ficons8.jp%2Ficon%2F26115%2F%25E8%25A1%2580%25E3%2581%25AE%25E6%25BB%25B4&psig=AOvVaw1zzAUSyZau9eofYVylh-J3


  

 

10 czerwca br. członkowie naszego Klubu 

HDK PCK Elektrowni Konin – Pątnów 

uczestniczyli w XVII Ogólnopolskim  

Turnieju Strzeleckim Klubów HDK w Bole-

chowie, który odbył się  pod patronem Sta-

rosty Poznańskiego. Organizatorem turnie-

ju był Klub HDK PCK „Gośliniacy” w Muro-

wanej Goślinie. W zawodach wśród Preze-

sów, Prezes naszego Klubu zajął I miej-

sce. Celem turnieju była popularyzacja  

i integracja Honorowych Dawców Krwi 

oraz  propagowanie idei honorowego 

krwiodawstwa. 
Barbara Czynszak 

Sekretarz Klubu HDK El. Konin-Pątnów 

XII Konferencja Woda i Ścieki w Przemyśle 

KRAKÓW 

24 - 25 WRZEŚNIA 2018  



  

 

Prawie pół wieku temu naukowcy udo-
wodnili, że istnieje ścisły związek między 
zdolnościami umysłowymi  
a dostarczaniem organizmowi witamin i 
składników mineralnych. Udowodniono 
zatem, że sprawność intelektualna zależy 
od właściwej diety. Jak się odżywiać, by 
poprawić pamięć i koncentrację? 

Mózg będący centralnym organem istot 
wyższych, mimo że stanowi zaledwie oko-
ło 2% masy ciała, jest uważany za najbar-
dziej energochłonny. Pochłania 20% do-
starczonych organizmowi składników 
energetycznych  oraz 20% 
wdychanego tlenu.  Dlatego 
też w zależności od tego jak 
się rzeczywiście odżywiamy, 
tak też myślimy, i w takim 
stopniu jesteśmy sprawni 
intelektualnie.  
 Strukturę tego organu two-
rzy ok. 100 bilionów komórek 
mózgowych, zwanych neuro-
nami, które kierują procesami 
fizjologicznymi, a także my-
ślenia, zapamiętywania, uczu-
ciami wyższymi itp., ogólnie 
stanem bycia. Dzięki połącze-
niom pomiędzy neuronami 
następuje komunikowanie się 
międzykomórkowe polegają-
ce na przesyłaniu informacji  -
związków chemicznych okre-
ślanych mianem transmite-
rów. Najkrócej mówiąc natu-
ralna chemia mózgu reguluje 
automatycznie m. in. funkcjo-
nowanie organizmu, ciśnienie krwi, tempo 
pracy serca, procesy oddychania, czucia, 
dotyku, bólu oraz pomagają łączyć słow-
ną, emocjonalną, wirtualną i kinestatycz-
ną pamięć. Neurotransmitery mózgowe są 
skorelowane  
z nastojami, samopoczuciem i zachowa-
niami, a także odgrywają znaczną rolę  
w procesach emocjonalnych jak miłość czy 
nienawiść. Jednocześnie regulują stan 
uczenia się, poziom czujności, czy goto-
wość do działania.  Wielostronne badania 
medyczne wykazały, że mózg może zmie-
niać się pod wpływem chronicznych bó-
lów głowy, a zwłaszcza po tzw. „traumie”. 
Może jednak powrócić do prawidłowego 
funkcjonowania w wyniku właściwego 
żywienia. Takie zmiany świadczą o ogrom-
nej elastyczności mózgu. 
Naukowcy dowodzą, że dobre odżywia-
nie przekłada się na cyrkulację krwi w 
mózgu. A dobrze ukrwiony mózg rzadziej 
zapada na choroby Alzheimerem i Parkin-
sona. Ponadto dieta bogata w tłuszcze 

Omega 3, a uboga w cholesterol, wyraźnie 
zmniejsza ryzyko udarów, a jeśli już nastą-
pią, to rekonwalescencja może dzięki niej 
przebiegać znacznie szybciej. 
Prawidłowe odżywienie mózgu przekłada 
się bezpośrednio nie tylko na sprawność 
umysłową, ale i stabilność emocjonalną. 
Badania pokazują, że bogata w tłuszcze 

Omega 3 dieta może chronić przed depre-
sją czy nadpobudliwością.  
Mówiąc o prawidłowym odżywianiu mó-
zgu warto wiedzieć co mózgowi szkodzi. 
Katastrofalny wpływ na kondycję mózgu 

mają przede wszystkim niedobory kwa-
sów omega 3, witamin z grupy B, witamin 
D, C, A, E, a także minerałów: potasu, 
żelaza, magnezu, cynku, jodu, chromu  
i manganu. Niedostateczna ilość tych 
związków w organizmie może skutkować 
niepokojem, agresją, bólami głowy, pro-
blemami z zasypianiem, ciągłym zmęcze-
niem i stanami depresyjnymi. 
Mózgowi szkodzą również: 

 palenie papierosów, 

  dieta bogata w cukier, alkohol, 
sztuczne barwniki i aromaty, 

 przejadanie się,  

 nadciśnienie, cukrzyca i nadwaga.   
A co jest dobre dla naszego mózgu?  
Przede wszystkim sen, podczas którego 
mózg oczyszcza się z toksyn, picie wody  
i dieta bogata w witaminy i minerały. 
Niezbędna dla prawidłowego funkcjono-
wania całego organizmu, w tym oczywi-
ście mózgu, jest woda. Korzystnie wpływa 
na koncentrację, zwiększa zdolność ucze-
nia się. Jak dużo wody powinniśmy pić? 

Szacuje się, że na każdy kilogram wagi 
powinno przypadać 20 ml wody (tak więc 
np. osoba o wadze 75 kg powinna wypijać 
ok. 1,5 l wody dziennie). 
Kofeina zawarta w filiżance mocnej kawy 
(ok. 200 mg) nie tylko pobudza, ale rów-
nież ułatwia zapamiętywanie. Owoce 
jagodowe, jak np. borówka amerykańska, 

truskawki i jagody acai zapewniają spraw-
ne oczyszczanie się mózgu z toksyn i zbęd-
nych substancji. Czekolada poprawia do-
pływ krwi do mózgu, co zapobiega de-
mencji. Ziarna komosy ryżowej w 60 proc. 

zbudowane są z węglowodanów – są 
więc świetnym źródłem energii dla 
mózgu. Roślina ta zawiera również 
ważne dla mózgu witaminy i minerały, 
m.in. kwas foliowy, magnez, żelazo, 
mangan (ich niedobór może prowadzić 
do niestabilności psychicznej i zacho-
wań przemocowych), a także kwasy 
omega-3, które chronią komórki mózgu 
przed zanikaniem. 
Uwzględnienie w diecie rozmarynu,  
a także inhalacje i kąpiele rozmaryno-
we korzystnie wpływają na uczenie się  
i zapamiętywanie, a także poprawiają 
nastrój. 
Zawarte w szpinaku witaminy z grupy B 
(w tym kwas foliowy), witamina C, beta
-karoten wzmacniają mózg i zapobiega-
ją jego zanikowi, chronią przed otępie-
niem i zmniejszają ryzyko alzheimera. 
Dieta bogata w kwas foliowy może 
również zapobiec zaburzeniom depre-
syjnym, zaś niedobór tego składnika,  
a także witamin A, D , K, żelaza, cynku, 

jodu czy potasu może prowadzić do nega-
tywnych zmian w zachowaniu, m.in. agre-
sji i przemocy. 
Pomidory mają rewelacyjny wpływ na 
ludzki mózg. Jest to zasługa likopenu,  
w który obfituje ten owoc. Ten silny prze-
ciwutleniacz chroni mózg przed udarem,  
a także neutralizuje wolne rodniki niszczą-
ce mózgowe komórki. Największe stężenie 
likopenu zawierają pomidory przetworzo-
ne: przeciery, sok pomidorowy, ketchup, 
zupy na bazie pomidorów. Pomidory za-
wierają również ważny dla zachowania 
sprawności mózgu kwas foliowy. 
Polifenole obecne w orzechach (ale też 
np. w kakao czy winie) pobudzają proces 
tworzenia się nowych komórek w doro-
słym już mózgu, a także wzmacniają połą-
czenia między neuronami, co oddala ryzy-
ko choroby Alzheimera. 
Do produktów wspomagających pracę 
mózgu dodać również należy pestki  dyni,  
tłuste ryby morskie,  kurkumę,  buraki  
i sok z tego warzywa.                       opr. rs 

 

http://kobieta.onet.pl/zdrowie/profilaktyka/witaminy-z-grupy-b-tiamina-i-ryboflawina-rola-w-organizmie-naturalne-zrodla-skutki/rx9f3j
http://kobieta.onet.pl/zdrowie/profilaktyka/potas-wlasciwosci-zrodla-skutki-niedoboru-i-przedawkowania/kp7gwv
http://kobieta.onet.pl/zdrowie/dieta
http://kobieta.onet.pl/zdrowie/witaminy


  

 

  

 

kary dla kierowców(14) 
Podróżując po polskich drogach coraz łatwiej jest dostać mandat. Ponad 400 fotoradarów i odcinko-
we pomiary prędkości, nowoczesne auta, które bez zatrzymywania pozwalają namierzyć kierowcę i 
coraz więcej mobilnych patroli. A na dodatek —  1 czerwca 2018 roku r. weszły w życie znowelizo-
wane przepisy Kodeksu karnego, wprowadzające surowe kary, np. za niezatrzymanie się do kontroli  
drogowej. Zmienią się też zasady karania kierowców prowadzących pojazd po spożyciu alkoholu.  
W „Kontakcie” kontynuujemy cykl artykułów wyjaśniających zmiany w znowelizowanym w 2018 
roku Kodeksie karnym.  

1 czerwca br. wszedł w życie znowelizowany Kodeks karny. 
Zmiany dotyczą osób nagminnie łamiących przepisy ruchu 
drogowego. Kary dla piratów drogowych będą od teraz 
znacznie surowsze. 
Prawo będzie bezwzględne wobec osób, które zdecydują się 
na ucieczkę przed policją. Do tej pory takie zachowanie trak-
towano jak wykroczenie zagrożone karą grzywny lub 30-
dniowym aresztem. Po wejściu w życie nowelizacji ucieczka 
będzie już przestępstwem, zagrożonym od 3 miesięcy do 
nawet 5 lat pozbawienia wolności. Znacznie ostrzej potrakto-
wane zostaną także osoby łamiące administracyjny zakaz 
prowadzenia pojazdów mechanicznych. Do tej pory za zła-
manie zakazu groziło do 3 lat pozbawienia wolności. Od jutra 
będzie to dolna granica możliwej kary (górna będzie wynosi-
ła 5 lat). 
Na baczności powinni się także mieć miłośnicy jazdy na po-
dwójnym gazie. Osoby, które pod wpływem środków odu-
rzających spowodowały wypadek ze skutkiem śmiertelnym 
lub ciężkim uszkodzeniem ciała trafiały do więzienia na co 
najmniej 9 miesięcy. Od 1 czerwca minimalny wymiar kary to 
2 lata. Nowelizacja budzi poważne kontrowersje. Maksymal-
na kara za złamanie zakazu prowadzenia (a takie można wy-
dać np. po przekroczeniu prędkości o 50 km/h w terenie 
zabudowanym) będzie wyższa niż za spowodowanie śmier-
telnego wypadku pod wpływem alkoholu lub środków odu-
rzających. 

Zmiany w przepisach – okres prób-
ny, kursy doszkalające i nowe ogra-
niczenia prędkości 
Każdy, kto od 4 czerwca 2018 r. zda eg-
zamin na prawo jazdy, będzie objęty 
dwuletnim okresem próbnym, liczonym 
od dnia odbioru dokumentu. W jego 
trakcie, kierowca będzie zobowiązany: 

 odbyć między 4. a 8. miesiącem 
kurs doszkalający w zakresie bezpie-
czeństwa ruchu drogowego i prak-
tyczne szkolenie w zakresie zagro-
żeń w ruchu drogowym, 

 przez pierwsze 8 miesięcy jeździć  
z naklejonym na szybie listkiem. 

Wspomniany kurs doszkalający będzie 
obejmował dwugodzinne szkolenie teo-
retyczne w ośrodku WORD i godzinną 

praktykę w ośrodku doskonalenia jazdy. Cel? Uświadomić 
młodemu kierowcy, czym grozi nadmierna prędkość. 
Obowiązkowe kursy doszkalające będą płatne. Według prze-
pisów, o wysokości opłat zadecyduje minister transportu, ale 
ich koszty mają wynosić 100 zł za szkolenie teoretyczne oraz 
200 zł za szkolenie praktyczne. Jeśli przed upływem 8 miesię-
cy od otrzymania prawa jazdy kierowca nie dostarczy do 
starosty zaświadczenia o ukończeniu kursu, straci prawko. 
To jednak nie wszystko. 
Przez pierwsze 8 miesięcy okresu próbnego kierowcy będą 
musieli przestrzegać bardziej restrykcyjnych ograniczeń 
prędkości - 50 km/h w obszarze zabudowanym (bez względu 
na porę dnia), 80 km/h poza obszarem zabudowanym 
(zamiast maksymalnie 100 km/h) oraz 100 km/h na autostra-
dzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej (limity na auto-
stradach wynoszą 140 km/h, a na ekspresówkach - 120 km/
h). 
Także przez pierwsze 8 miesięcy od momentu odebrania 
prawa jazdy, nie będzie można pracować jako kierowca ani 
osobiście wykonywać działalności gospodarczej polegającej 
na kierowaniu pojazdem kat. B. 
Jeśli podczas dwuletniego okresu próbnego kierowca popeł-
ni 3 wykroczenia lub jedno przestępstwo drogowe, starosta 
wyda decyzję o cofnięciu prawa jazdy.                           opr. rs 

http://kalendarz.cafe.pl/kalendarz/04-czerwiec/d
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,156046.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,156046.html
http://fm.tuba.pl/gatunek/Przeboje+Lat+80
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjxNCq5azbAhVCCZoKHYr8ABwQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.emar.szczecin.pl%2Fpowrot-zielonych-listkow-na-samochodach-swiezych-kierowcow%2F&psig=AOvVaw3lu8g1ibMgqyDeLE1Mj7Jl&ust=


  

 

KIERMASZ  
Zachęcam do ogłaszania się w tej rubryce.  

Zwłaszcza, że jest bezpłatna, a procedura bardzo  

prosta. Wystarczy wykręcić mój numer telefonu  

w Elektrowni Pątnów – 32 58 lub napisać e-maila,  

określić cechy przedmiotu, który chcemy odstąpić  

(lub nabyć), podać dane kontaktowe i czekać.  

 

HOROSKOP RAK  21.06 - 22.07 

Rak jest znakiem pełni lata, kiedy 
to słońce jest najwyżej. Jednak 
pomimo to, jest to znak Wody nie 
Ognia. To nie jest jedyny paradoks 
tego znaku, zaznaczającego koniec 
wiosny i początek lata. Osoby 
spod znaku Raka kierują się w 
życiu intuicją i zmysłami. Rodzina 
jest dla nich bardzo ważna, czasa-

mi nawet za bardzo: Rak jest znakiem bardzo zaborczym! We-
wnętrzne wrzenie i wątpliwości Raka nie stanowią przeszkody w 
działaniu. Znak kardynalny, nie waha się podążać za swoimi marze-
niami.  
KARIERA I PIENIĄDZE 
Twoja życiowa sytuacja powoli zacznie się normalizować. Jak to zwy-
kle bywa po trudnych miesiącach nadchodzą te lepsze. Nawet wiecz-
nie gnębiące Cię rachunki uda się powoli uregulować. Uda się też 
wykonać wszystkie poprzednie zobowiązania. Uran wnosząc w Twój 
umysł nowe, odważne myśli pomoże w rozwiązaniu tego, co tak czę-
sto wydaje się nie do rozwiązania. Nie bój się kolejnego dnia, choć 
czasami może być trudny. Możesz się uśmiechnąć , widać przed Tobą 
parę spraw , które przyniosą Ci wiele radości. Spodziewaj się ich każ-
dego dnia i o każdej porze. Czy może być coś radośniejszego niż nie-
spodzianki, których powodem jest Twoje odważne działanie? 
 
ZDROWIE 
Nie unikniesz chwil silnego zdenerwowania i napięcia. Trudno, czasa-
mi trzeba powalczyć z samym sobą. Powinieneś postarać się zacho-
wać o wiele większy dystans do rzeczywistości niż zwykle. Zwróć 
lepiej uwagę na swoje nogi, są zmęczone. Jeśli masz tendencje do 
żylaków, uważaj podwójnie. 
 

 
 
 
 

Na spotkaniu wędkarzy przed wyjazdem na zawody wędkarskie pada 
pytanie: 
- Panie Prezesie, ile brać butelek wódki? 
- Skąd takie pytanie? 
- Bo za pierwszym razem wzięliśmy po jednej, to połamaliśmy wędki. 
Drugim razem wzięliśmy po dwie, to połamaliśmy wędki i nie mogliśmy 
znaleźć autobusu. 
Prezes po chwili namysłu mówi: 
- Brać po trzy flachy, nie brać wędek i nie wychodzić z autobusu. 

 

KRZYŻÓWKA FIRMOWA 

Hasło poprzedniej krzyżówki „Kontaktu” brzmiało: „DZIEŃ 
DZIECKA”. Nagrodę-wizytownik wylosował tym razem Pan 
Jerzy Moczyński z PAK SERWIS. 
Przed Państwem kolejna porcja rozrywki. Po rozwiązaniu krzyżówki, w zaznaczo-
nych polach powstanie hasło. Żeby wziąć udział w losowaniu należy podać hasło 
telefonicznie (tel. 32-58 w Elektrowni Pątnów) lub przesłać  na adres slowin-
ski.ryszard@zepak.com.pl. Życzę udanej zabawy.  
 
 
 

Poziomo: 1) pięknie pachnący majowy kwiat; 5) na nodze podhalańczy-
ka; 9) poborowy; 10) sprawozdawca;  11) stolica Polski; 14) …rzymski – 
to przyprawa; 17)  imię żeńskie pochodzenia germańskiego; 18) urządze-
nie do wyznaczania położenia geograficznego statku powietrznego lub 
wodnego; 19)  wieś w pow. Kolskim lub osiedle mieszkaniowe w Gnieź-
nie; 21) potocznie o podium;  23) może być „po królewsku”; 25) urzędo-
wy opis, spis, rejestr nieruchomości sporządzany dla celów podatko-
wych; 28) np. mp4 lub mp3; 29) część rośliny; 30) piękna uczestniczka  
łowów kalidońskich;  31) Akira…, japoński reżyser filmowy;   
Pionowo:  1) pogrzebowy pojazd; 2) znacznie mniejszy od bakterii; 3) 
jedno z państw nadbałtyckich; 4) wiązanie drewniane albo stalowe 
wzmacniające budowlę; kotew; 5) mały kamień; 6) doświadczenie; 7) 
potocznie zwany wykształciuchem; 8) kuchenny „obrus”; 12) pani doko-
nująca kontroli; 13) produkt, wyrób; 15) stolica Rosji; 16) ze stolicą w 
Bagdadzie; 20) jedna z formacji piłkarskich; 21) w buddyjskiej architektu-
rze sakralnej rodzaj wielokondygnacyjnej wieży;  22) omasta; 24) taka 
jak płaca – w powiedzonku; 25) np. Staszewski;   26) zszywacz;  27) cza-
sami paraliżuje, czasami mobilizuje do działania;  

 slowinski.ryszard@zepak.com.pl 


