
Zaproszonych gości powitał Pan Wojciech Piskorz, członek Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. delegowany 
do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki. 
 
 

W uroczystym spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i kierownicy ZE PAK S.A.  

 

 
 
 
 

  

Tuż przed świętami,  
pracownikom na wszystkich stanowiskach pracy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,  
W grudniu ubiegłego roku ukazał się ostatni numer 

czasopisma Grupy Kapitałowej ZE PAK „Węgiel i Ener-
gia”. Pismo ukazywało się nieprzerwanie od 1990 roku 
(wcześniej pod nazwą „Kontakt”).  

W związku z decyzją o wstrzymaniu wydawania 
gazety drukowanej proponuję Państwu w zamian „Biu-
letyn Informacyjny”, który, mam nadzieję, w jakimś 
stopniu zmniejszy lukę w komunikacji wewnętrznej oraz 
przepływie wszelkich aktualnych informacji dotyczących 
spraw pracowników, naszych elektrowni i spółek. 

Podobnie jak to było w minionym okresie, liczę na 
współpracę z pracownikami - czytelnikami. Chciałbym 
publikować nasz Biuletyn w miarę cyklicznie, co mie-
siąc, i umieszczać go na stronie intranetowej w forma-
cie PDF w miejscu, w którym poprzednio zamieszczali-
śmy nasze czasopismo „Węgiel i Energia”. Technika 
jego tworzenia jest oczywiście zupełnie inna, ale nie 
wymaga dodatkowych kosztów wydawniczych. Przy 
Państwa pomocy będę starał się przekazywać najcie-
kawsze i najbardziej nurtujące informacje, problemy  
i tematy dotyczące spraw pracowniczych i Grupy Kapi-
tałowej ZE PAK.  

Znikną z naszego nowego publikatora dotychcza-
sowe, stałe rubryki, jak np. Rowerowy rajd czy Moje 
hobby, które cieszyły się dużym powodzeniem. Ale być 
może powstaną nowe?... Bo przecież gazeta zakłado-
wa to nie tylko treści związane bezpośrednio z pracą,  
z życiem zawodowym.  

Natomiast dużym plusem tej formy komunikacji  
z Państwem jest praktycznie nieograniczona objętość 
Biuletynu. Ilość stron każdego numeru będzie zależna 
od ilości zgromadzonego materiału, tekstów i zdjęć.  
Zapraszam do współpracy, czekam na podpowiedzi    
i obiecuję, że w miarę przyzwyczajania się do nowej 
formy wydawniczej będę starał się, żeby kolejne nume-
ry Biuletynu były coraz ładniejsze wizualnie i coraz 
bogatsze w treści.    

Życzę Państwu dużo zdrowia oraz  wszelkiej po-
myślności na pozostałe dni rozpoczętego dopiero,  
2016 roku.  

           
 

 
 

 
BIULETYN INFORMACYJNY  GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE PAK 

Wydawca: Biuro Prasowe i PR  
Koncepcja i redakcja: Ryszard Słowiński 
Adres e-mail: slowinski.ryszard@zepak.com.pl 
tel.: 63/ 247 32 58 

 
 

Tuż przed świętami, 17 grudnia ubr., odbyło się spotkanie świąteczno – noworoczne Zarządu  
ZE PAK S.A. z kadrą kierowniczą naszej Spółki, zarządami spółek tworzących Grupę Kapitałową, 
Radą Pracowników i przewodniczącymi związków zawodowych.  

Nieco skromniej niż dotąd, w siedzibie Spółki, Pan Wojciech Piskorz, członek Rady Nadzorczej 
ZE PAK S.A. delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ZE PAK S.A. 
powitał zaproszonych gości – w większości pracowników PAK-u.   

– Są realne szanse abyśmy wspólnie, jako Firma, przeżyli nadchodzący rok w spokoju i na 
plusie. Pragnę jeszcze raz podkreślić, że obecna sytuacja w Spółce nie jest spowodowana złą 
pracą obecnego i poprzednich zarządów, a polityką Państwa i kryzysem energetycznym, z jakim 
mamy do czynienia od dłuższego czasu – powiedział Prezes Wojciech Piskorz.  
- Życzę Państwu, Waszym rodzinom i najbliższym, spokojnych Świąt oraz optymizmu na nadcho-
dzący, 2016 rok. Życzę dużo zdrowia, osobistego, rodzinnego szczęścia i wszelkiej pomyślności. 
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Węgiel pozostaje najważniejszym surowcem energetycznym 

   Po zakończonym w połowie grudnia ubr. szczycie klimatycznym COP21 znaczna część świata 

nadal uważa węgiel za najważniejszy surowiec energetyczny. I w zasadzie nie ma się czemu dziwić, 

bo przecież nie zmieniło tej opinii przyjęte w Paryżu porozumienie końcowe podpisane przez 195 
państw. Potwierdzeniem tej opinii są też fakty.  
 Jak podaje T. Wójcik na portalu Biznesalert.pl „na świecie buduje się lub planuje budowę ponad 

2400 elektrowni węglowych. Wyjątkiem są Stany Zjednoczone, dzięki prezydentowi Barackowi 
Obamie, Agencji Ochrony Środowiska (EPA) i uciążliwym przepisom. Chiny budują 368 nowych 

elektrowni węglowych i planują 803 dalsze,  Indie budują 297 i planują jeszcze 149. Razem te dwa 

kraje budują lub  planują zbudować dwie trzecie wszystkich elektrowni, jakie mają powstać na całym 
świecie w ciągu najbliższych 15 lat. Inne kraje, m.in. Indonezja i Japonia również planuje budowę 

elektrowni węglowych.  Japonia chce 45 takich bardzo wydajnych elektrowni, które mają zastąpić 

produkcję dostarczaną przez  elektrownie jądrowe przed tsunami z 2011 roku.1 
Chiny budują również obiekty energetyki jądrowej i OZE.  Do 2020 roku mają produkować  

15 proc. energii ze źródeł innych niż paliwa kopalne. Ale roczny wzrost energii odnawialnej i energii 

jądrowej będzie pokrywać zaledwie od 3 do 4 proc. wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną  
w tym kraju (30 reaktorów jądrowych, zlokalizowanych głównie na wschodnim wybrzeżu, produkuje  

2,4 proc. zużywanej energii elektrycznej w kraju).  

Według World Nuclear Association, w 2013 r. Chiny produkowały 75 proc. energii elektrycznej  
z węgla, 17 proc. z elektrowni wodnych,  4 proc. z OZE innych niż elektrownie wodne, a po 2 proc.  

z gazu ziemnego i energii jądrowej. 

Wnioski są następujące: Chiny nie mają zamiaru poświęcać swojego wzrostu gospodarczego dla 
redukcji emisji dwutlenku węgla. Nie mają też zamiaru wycofania elektrowni  węglowych ze swego 

portfela energii elektrycznej, tak, jak postanowiły Stany Zjednoczone poprzez regulacje EPA. Tak 

więc, pomimo pewnego wzrostu wytwarzania energii jądrowej i energii z OZE, Chiny przez najbliższe 
dziesięciolecia pozostawią węgiel na pozycji najważniejszego surowca dostarczającego energię 
        A co oznacza paryski dokument dla polskiej energetyki, dla PAK-u?  

Polsce udało się zablokować na szczycie  hasło dekarbonizacji, które oznacza całkowite wyklu-
czenie węgla z miksu energetycznego (nie zapominajmy, że Polska jest krajem, który w ponad  

90 procentach pozyskuje energię elektryczną z tego surowca). Z tego względu forsowała mniej szko-

dliwy dla niej termin „neutralności węglowej”. Chodzi o to, że emisje gazów cieplarnianych, w tym ze 
spalania surowców energetycznych, będą w wyliczeniach równoważyć przez absorbcję przez zasa-

dzone rośliny lub technologię wychwytywania i składowania CO2  (Carbon Capture and Storage). 

Wskutek polskich zabiegów w tekście wszelkie odniesienia do dekarbonizacji zostały zastąpione 
neutralnością emisji gazów cieplarnianych. Nie ma mowy o usuwaniu węgla z miksu energetycznego. 

Jest za to możliwość wykorzystania zalesiania do walki z emisją, co postulowaliśmy w Paryżu. 

Brak wiążących zobowiązań dla poszczególnych uczestników szczytu w Paryżu nie oznacza, że 
Polaków nie obowiązują już ustalenia odnośnie polityki klimatycznej z Brukseli. Polska nadal jest 

stroną pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej. Trwa debata na temat reformy europej-

skiego systemu handlu emisjami (ETS), która może doprowadzić do zwiększenia kosztów uprawnień, 
co przełoży się na większe obciążenia dla przemysłu. Rozważane jest także wprowadzenie mechani-

zmów redukcji emisji na sektory spoza ETS, na przykład rolnictwo, nadal kluczowe dla polskiej 

gospodarki. Inne to transport, odpady, emisje przemysłowe spoza ETS oraz sektor komunalno-
bytowy. 

Brak zobowiązań w Paryżu podważa  sens jednostronnych kontrybucji ze strony krajów Unii Eu-

ropejskiej, które tracą na konkurencyjności ekonomicznej w stosunku do krajów, które nie prowadzą 

polityki klimatycznej – przede wszystkim USA i azjatyckich tygrysów. Będzie to argument dla War-

szawy za postulowaną przez rząd RP renegocjacją warunków tej polityki ustalonych w 2014 roku 
przez Radę Europejską. Chociaż Polacy grożą wetem, to w rzeczywistości chodzi o wyłączenie spod 

reżimu polityki klimatycznej albo niektórych jego zapisów. Puste obietnice z Paryża dają nam argu-

ment do zadania  pytania:  dlaczego Unia Europejska ma nadal wychodzić  przed szereg?  

 
1 Wójcik: Węgiel pozostaje najważniejszym surowcem energetycznym, Biznesalert.pl ,  

dostęp: 30 grudnia 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Największe spółki tworzące GK ZE PAK  
w ubiegłym roku pracowały głównie na potrzeby 
naszych elektrowni.  

W odniesieniu do PAK KWB Konin i Adamów 
oczywiste jest, że ich działalność polega na dosta-
wach paliwa do elektrowni ZE PAK S.A. Natomiast 
dwie spółki serwisowe większość swojego  potencjału 
produkcyjnego skupiły w tym czasie na modernizacji 
bloków 1 i 2 w Elektrowni Pątnów I.   
         Spółka PAK Kopalnia Węgla Brunatnego 
Konin SA zamknęła rok 2015 wynikami produkcyj-
nymi zbliżonymi do poziomu roku 2014. W ciągu 
minionych 12 miesięcy wydobyto 9 362 tys. Mg 
węgla. Największy udział ma odkrywka Jóźwin – 
5 583 tys. Mg, na Tomisławicach wydobyto 2 390 tys. 
Mg, a na Drzewcach 1 388 tys. Mg. W ubiegłym roku 
na konińskich odkrywkach zdjętych zostało 72 943 
tys. m3 nadkładu. 
 

Wydobycie PAK KWB Konin SA 
 
 
 

 

Nadkład PAK KWB Konin SA 
 

 

          

  Podobnie można podsumować działalność Spółki 
PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów SA. 
Wyniki produkcyjne nie odbiegają znacznie od osią-
gniętych rok wcześniej. Wydobycie węgla wyniosło 
4 291 tys. Mg, z czego ponad 3 133 tys. Mg przypada 
na odkrywkę Adamów, a ponad 1 157 tys. Mg na 
odkrywkę Koźmin. W 2015 roku łącznie na obu 
odkrywkach zdjęto 31 435 tys. m3 nadkładu. 

(źródło: AG/PAK KWB Konin) 

 

Nagłówek jest bardzo ważną częścią biuletynu i powinien być starannie 

dobrany. 

Krótko mówiąc, nagłówek powinien dokładnie przedstawiać zawartość 

artykułu i zachęcać czytelników do lektury. Zastanów się nad nagłówkiem 

przed napisaniem artykułu. Pomoże Ci to skoncentrować się na jego 

temacie. 

Oto przykłady nagłówków: „Nasz produkt został nagrodzony”, „Dzięki 

nam zaoszczędzisz mnóstwo czasu” i „Liczba zgłoszeń przerosła oczekiwa-

nia Nagłówek jest bardzo ważną częścią biuletynu i powinien być staran-

nie dobrany. 

Krótko mówiąc, nagłówek powinien dokładnie przedstawiać zawartość 

artykułu i zachęcać czytelników do lektury. Zastanów się nad nagłówkiem 

przed napisaniem artykułu. Pomoże Ci to skoncentrować się na jego 

temacie. 

Oto przykłady nagłówków: „Nasz produkt został nagrodzony”, „Dzięki 

nam zaoszczędzisz mnóstwo czasu” i „Liczba zgłoszeń przerosła oczekiwa-

nia 

Wszelkie uwagi dotyczące treści i jakości „Biuletynu Informacyjnego” ZE PAK S.A. oraz 

ogłoszenia, materiały i zdjęcia do ewentualnego zamieszczenia w naszym publikatorze 

proszę przekazywać pocztą elektroniczną na adres: 

slowinski.ryszard@zepak.com.pl 

Zapraszam do współpracy przy tworzeniu naszego wspólnego Biuletynu. Czekam na 

sygnały i podpowiedzi od Państwa - od pracowników wszystkich spółek Grupy Kapitało-

wej ZE PAK. 

 
Przepraszam wszystkich, którzy nie mogli utworzyć hasła-rozwiązania ostatniej krzyżówki  zamiesz-

czonej w grudniowym wydaniu „Węgla i Energii”. Podczas składu komputerowego nastąpił błąd, 

który uniemożliwił utworzenie ostatecznego hasła. 

Mam nadzieję, że tym razem będziemy mogli przyznać nagrodę za rozwiązanie aktualnej krzyżówki.   

mailto:slowinski.ryszard@zepak.com.pl


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2015  
ciąg dalszy 

W 2015 roku Przedsiębiorstwo Remontowe PAK 
SERWIS Sp. z o. o. wykonało większość prac przy moderni-
zacji kotłów K1 i K2. Obie jednostki (bloki 1 i 2) są już  
w eksploatacji. Pracownicy tej spółki realizowali moderniza-
cję urządzeń pomocniczych i instalacji rurociągowych turbo-
zespołów TG-1 i TG-2 (zlecenie z firmy Ethos Energy), 
rurociągów WP/WT łączących kocioł z turbiną na bloku nr 1  
i 2 (zlecenie z firmy Chemar Service) oraz budowali gospo-
darkę olejem lekkim.  

W 2015 roku PAK SERWIS kontynuował również mo-
dernizację istniejącego ciągu nawęglania w Elektrowni 
Pątnów, wymianę magistral międzyblokowych kolektorów 
parowych 0,6 MPa i 1,2 MPa na blokach od 1 do 4 oraz 
wody na blokach od 1 do 6 w El. Pątnów.  

Oprócz zadań modernizacyjnych Spółka na bieżąco 
wykonywała w elektrowniach Pątnów, Adamów i  Konin 
wszystkie prace wynikające z umowy serwisowo remonto-
wej.  

W 2015 roku PAK SERWIS realizował również zlecenia 
pochodzące z rynku zewnętrznego. Uczestniczył w remon-
tach bloków energetycznych Elektrowni Turów (remont 
turbiny), Elektrowni Połaniec (remont komory paleniskowej), 
Elektrowni Ostrołęka (wymiana komory przegrzewacza 
wtórnego) i niemieckiej elektrowni  Jänschwalde (OPP).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Największa niemiecka elektrownia w Jänshwalde 

W ramach prac warsztatowych załoga PAK SERWIS  
wykonała prefabrykację wężownic podgrzewacza wody dla 
kotła OOG-320 dla Polskiego Koncernu Naftowego Orlen. 

Dla EL PAK Sp. z o.o. rok 2015 to przede wszystkim 
finisz  modernizacji bloków 1 i 2 w Elektrowni  Pątnów. Jako 
główny wykonawca w branży elektrycznej i AKPiA, EL PAK 
zrealizował w ramach tego zadania – na rzecz ZE PAK S.A. 
oraz wykonawców poszczególnych obszarów technologicz-
nych -  m. in. kompleksową modernizację układów elektrycz-
nych bloków (okablowanie, układy wyprowadzenia mocy, 
układy wzbudzenia, rozdzielnie potrzeb własnych, układów 
zabezpieczeń elektrycznych) oraz  wymianę  systemu stero-
wania i zabezpieczeń technologicznych bloków i  aparatury 
obiektowej AKPiA.  

Zastosowano szereg najnowocześniejszych rozwiązań 
technicznych, jak komputerowe systemy sterowania (DCS) 
OVATION (Emerson) czy cyfrowe zabezpieczenia serii 
MiCOM (Schneider Electric). Zdecydowana większość prac 
konfiguracyjnych i programistycznych oraz uruchomienio-
wych wykonana została przez specjalistów EL PAK. 

Ruch próbny oraz przeprowadzone z sukcesem próby 
odbiorowe PSE bloków 1 i 2 potwierdziły prawidłowe działa-
nie wszystkich zainstalowanych układów, w tym w szczegól-
ności układów regulacji bloków. 

W ubiegłym roku Spółka zrealizowała także szereg za-
dań dla klientów zewnętrznych. Wykonana została między 
innymi rozbudowa rozdzielni 110 kV w SE 220/110 kV Ada-
mów (PSE) w celu przyłączenia wytwórni gazów technicz-
nych w Turku (Messer), a jednocześnie  zbudowana została 
stacja zasilająca 110/6 kV na terenie tej wytwórni.  
 

    NASZA FUNDACJA 

            
      TWÓJ WYBÓR 

  

 Tradycyjnie przypominamy o tej porze, że już od 1 stycznia br., składając zeznanie 
podatkowe za 2015 rok, przysługuje nam prawo przekazania 1 proc. swojego podatku wybra-
nej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Organizacji takich jest w Polsce kilka tysięcy. 
Liczba osób, które się na to decydują, rośnie z roku na rok. Rośnie też kwota podatku przeka-
zywana co roku organizacjom.  
  Przekazanie 1 proc. jest bardzo łatwe. W zeznaniu rocznym PIT podatnik wylicza 
tylko kwotę 1 proc. i wskazuje fundacje czy stowarzyszenie, które chce wesprzeć. Pieniądze 
przelewa fiskus. Nie podaje już jak dawniej nazwy wybranej organizacji pożytku publicznego, 
lecz tylko numer KRS (numery są w rejestrach organizacji uprawnionych do przyjmowania 1 
proc. podatku) 
 W grudniu ubr. do sekretariatu zarządu ZE PAK S.A. wpłynęło sporo listów z prośbą 
o przekazanie pracownikom „namiarów” na fundację,  stowarzyszenie, dotyczących konkret-
nych osób. W tym wydaniu Biuletynu przekazuję Państwu część z tych danych kontaktowych,  
z których można będzie ewentualnie skorzystać wypełniając deklaracje podatkową.   

 
Fundacja „ Wojtusiowa Izba”  
Dom dla ubogich dzieci „ Wojtusiowa Izba”  
Jabłowo, ul. Starogardzka 3  
NIP 592-19-66-013  
KRS 0000 199515 Organizacja Pożytku Publicznego  
Regon 193022807  
Tel./Fax 58562-53-71  
e-mail: wojtusiowa.izba@ wp.pl  
Numer konta : MBANK 09 1140 2004 0000 3102 7532 9220  

 
W niezwykle trudnej sytuacji życiowej jest Aleksandra Matuszewska, córka Pani Anety  

z Niepublicznego Zakładu Rehabilitacji Leczniczej I Fizykoterapii „Bio-Med.” w Gosławicach. 
Pisaliśmy o tym już w latach poprzednich. Oli próbowaliśmy pomóc również w roku ubiegłym. 
Przypomnijmy - Ola urodziła się niewidoma, ma zespół wad złożonych w obu oczach (zez, 
jaskra, zaćma, oczopląs). W swoim krótkim życiu przeszła już kilka operacji dzięki którym 
widzi. Jednak w razie nagłego pogorszenia wzroku czeka ją natychmiastowa, kosztowna 
operacja. Mama Oli zwróciła się do nas, do pracowników PAK-u, z prośbą o rozważenie moż-
liwości przekazania 1 % dla Oli.  

Pisaliśmy o tym w ubiegłym roku, ponawiamy prośbę i w tym przekazując poniżej 
wszystkie dane niezbędne do przekazania na konto  Oli środków z odpisu od podatku.  

 Fundacja Dzieciom „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”; 

 01-685 WARSZAWA, ul. Łomiańska 5, KRS 0000037904, NIP: 118-14-28-385; 

 W rozliczeniu rocznym należy podać: Aleksandra Matuszewska, nr ewidencyjny 
13180; 

Do 1 proc. wrócimy w następnym numerze Biuletynu. 

 
 

 

 

 
 
 

Polska zima w grudniu przypominała raczej wiosnę. Na początku nowego roku 

media informowały:  „Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że styczeń oraz luty 

będą równie łagodne, chociaż możliwe są krótkie zimowe epizody” (Arleta Unton-

Pyziołek, synoptyk TVN Meteo). Czy wiosna również będzie nas rozpieszczać? Jaka 

w ogóle będzie pogoda w nadchodzącym roku?  

Światowe stacje meteorologiczne prognozują, że wiosna w tym roku zapowiada 

się dość chłodna, a temperatury będą poniżej normy. Brak ciepła mamy szansę odro-

bić sobie latem. Gorący ma być czerwiec. Wielu klimatologów podkreśla, że nadcho-

dzący rok 2016 będzie równie ciepły, jak rekordowy rok 2015. Specjaliści ostrzegają, 

że w związku z wysoką temperaturą mogą nas czekać niemiłe niespodzianki. - Należy 

spodziewać się wielu okresów suchych, bez deszczu - twierdzi Tomasz Zubilewicz, 

prezenter pogody w stacji TVN. Prognozy potwierdza również jasnowidz Krzysztof 

Jackowski. - Mam wrażenie, że śnieg w tym roku będzie tylko epizodem. Lato będzie 

natomiast "bałaganiarskie" - przewiduje. Czy potwierdzą się prognozy na 2016 rok? 

Szykujmy się na pogodową karuzelę. 

 

 

 
 
 

Nie ten przyjaciel, kto współczuje, 
A ten, kto pomaga. 

 

              Thomas Fuller 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=jeden+procent&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.psouu-orew.pl/1procent.html&ei=M9VQVKv8O8HnaJ2ugvgC&bvm=bv.78597519,d.d2s&psig=AFQjCNHbUs_ZWAYNpANadiHhL_kSJvNoPQ&ust=1414670003031714


 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Zmiany w regulaminie PZW 

Jak informuje Zarząd Koła Wędkarskiego PZW Nr 41 z Elektrowni Pątnów, Zarząd  Główny PZW za-
twierdził zmiany w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb (RARP). Nowe zasady obowiązują od  
1 stycznia 2016 roku. 
Oto najważniejsze zmiany w tym dokumencie: 
RAPR do tej pory : 

Prawa wędkującego w wodach PZW 
 
6. Młodzież niezrzeszona w PZW w wieku do 14 lat ma prawo wędkować: 

 wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb oso-
by pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą gruntowo spławikową maja prawo wędko-
wać dwie osoby, każda na jedną wędkę. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom nie wy-
klucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę. 
Po zmianie: 

6. Młodzież niezrzeszona w PZW w wieku do 14 lat ma prawo wędkować: 
a) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb osoby pełnoletniej, 
posiadającej kartę wędkarską - metodą gruntowo-spławikową maja prawo wędkować dwie osoby, każda na 
jedną wędkę. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom wyklucza wędkowanie opiekuna na jedną 
wędkę. 
*Po zmianie RAPR opiekun nie będzie mógł wędkować na jedną wędkę.  
 
RAPR  obecnie: 
8. Członek PZW ma prawo udostępnić współmałżonkowi, posiadającemu kartę wędkarską, jedną ze swoich 
wędek do wędkowania, w granicach przysługującego mu stanowiska i limitu połowu, bez konieczności uiszcza-
nia przez współmałżonka składki członkowskiej oraz składki na ochronę i zagospodarowanie wód. Powyższe 
ma wyłącznie zastosowanie przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie na dwie wędki. 
Po zmianie: 
* ten punkt został w całości wykreślony, więc jeżeli ktoś z Was chce na ryby zabrać żonę ma na to czas do 
końca roku. :)  
Obowiązki wędkującego na wodach PZW 
 
RAPR obecnie: 
6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, 
bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu. 
Po zmianie: 
6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowi-
ska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu. 
 
* od 2016 roku wędkarz będzie miał obowiązek utrzymać w czystości brzeg, a nie stanowisko w promieniu. Nie 
będziemy więc musieli „walczyć” z nieczystościami pozostawionymi przez wędkarzy w wodzie.  
RAPR obecnie: 
b) Zabrania się stosować jako przynęt (zanęt): – zwierząt i roślin chronionych, – ikry rybiej; 
Po zmianie: 
b) Zabrania się stosować, jako przynęt /zanęt/: - zwierząt i roślin chronionych, - ryb i raków wymienionych 
w rozdziale IV, pkt. 3.7., - ikry. 
 
RAPR obecnie: 
i. łowić ryb ze sprzętu pływającego w porze nocnej (od zmierzchu do świtu) w jeziorach i zbiornikach zaporo-

wych, z wyjątkiem okresu od 1 czerwca do 30 września, 
Po zmianie: 
* ten punkt został w nowym RAPR wykreślony, więc od nowego roku będziemy mogli korzystać z łó-
dek/pontonów całą dobę. 
RAPR obecnie: 
5. Ryby w stanie żywym, złowione zgodnie z limitem ilościowym, należy przechowywać wyłącznie w siatkach 
wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach.  
Po zmianie: 
Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipienia) wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach 
wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych. 
W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych. 
RAPR obecnie: 
11. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane – 
z wyłączeniem gatunków wymienionych w pkt 
3.7. Ryby przeznaczone na przynętę, w stanie żywym można przechowywać w specjalnym sadzyku lub 
w siatce jak w pkt 3.5.  
RAPR obecnie: 
Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb i minogów prawnie chronionych: 
– babka czarna, 
Po zmianie: 
Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb i minogów prawnie chronionych: 
-brzanka, 
-taśmiak długi. 
RAPR obecnie: 
7. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk: 
–brzana, karp (łącznie) 3 szt., 
Po zmianie: 
7. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk: 
–brzana 3 szt, 
- karp 3 szt., 

pozdrawiam SZUWAR 
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Nowy rok, 

nowe  zadania      
 
 
 
 
 

Nowy rok to czas na realizację nowych planów.  
W każdym domu, każdej rodzinie, ale również w każdym 
przedsiębiorstwie.  

Rok 2016 w ZE PAK S.A. musi być rokiem szczególnie 
rozsądnych decyzji. Sytuacja  w całym sektorze paliwowo - 
energetycznym  jest bowiem niezwykle  trudna  
i wymaga od zarządów firm energetycznych działań po-
przedzonych głęboką analizą ekonomiczną. Zwłaszcza w 
sferze inwestycji.  

Pod koniec ubiegłego roku, na podstawie informacji 
uzyskanych w Departamencie Inwestycji pisałem, że  
w odniesieniu do kontynuacji modernizacji w Elektrowni 
Pątnów decyzja ma zapaść po I kwartale 2016 roku.  Wyni-
ka to  ze  zmiany  uwarunkowań ekonomicznych oraz 
prawnych, w tym spadku rentowności produkcji energii w 
elektrowniach węglowych w Polsce. Taka sytuacja zmusza  
do  przeprowadzenia ponownej analizy efektywności zadań 
inwestycyjnych przewidzianych dla bloków 3 i 4  przed 
wdrożeniem tych obiektów do realizacji.  

Druga decyzja, która zapadnie mniej więcej w tym sa-
mym czasie, dotyczyć będzie budowy bloku gazowo-
parowego w Elektrowni Konin. W ramach tej inwestycji 
uzgadniane są  m. in. projekty umów przyłączeniowych do 
sieci elektroenergetycznej i gazowej z PSE S.A. i Gaz-
System S.A. 

Na ten rok zaplanowana była również modernizacja  
pomieszczeń Dyżurnego Inżyniera Ruchu w Elektrowni 
Pątnów. Aktualnie (połowa stycznia) trwa proces wyłaniania 
wykonawcy robót modernizacyjnych.  

Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS  
Sp. z o. o. w październiku 2015 roku podpisało  kontrakt  
z Mostostal Power Development na montaż rurociągów 
(pakiet 3 i 4) dla nowo budowanych bloków nr 5 i 6  
w Elektrowni Opole (w 2015 roku rozpoczęto organizację 
zaplecza budowy oraz przygotowanie dokumentacji). Jest to 
największy zewnętrzny projekt realizowany do tej pory 
przez PAK SERWIS.  Jego realizacja potrwa do lipca 2018 
roku. 
            W listopadzie 2015 roku PAK SERWIS otrzymał 
także zlecenie od firmy Bilfinger Piping na prefabrykację  
i montaż rurociągów od elektrociepłowni HKW West Maino-
wa we Frankfurcie (Niemcy). W grudniu zorganizowane 
zostało zaplecze i rozpoczęto prefabrykację. Realizacja 
tego zlecenia potrwa do maja 2016 roku. 
           Spółka podpisze zapewne kolejne kontrakty  
w ciągu roku, a także, podobnie jak do tej pory, wykonywała 
będzie bieżące prace serwisowo-remontowe na terenie 
wszystkich elektrowni ZE PAK S.A. Będziemy  
o tym informować na bieżąco. 
           Najważniejsze zadanie realizowane obecnie przez 
EL PAK Sp. z o. o. dla ZE PAK S.A.  to modernizacja 
układu nawęglania w Elektrowni  Pątnów. W  ramach tego 
zadania EL PAK wykona kompleksową modernizację 
układów elektrycznych oraz AKPiA.    
Bardzo ważnym klientem spółki pozostają również PSE. 
Rozpoczęła się właśnie realizacja projektu obejmującego 
modernizację 2 pól 110 i 220 kV oraz systemu sterowania w 
stacji elektroenergetycznej SE Adamów (PSE).  
           Inny ważny obszar działania spółki to energetyka 
dystrybucyjna. Jednym z ciekawszych zadań w najbliższym 
czasie będzie wykonanie układów automatycznej kompen-
sacji prądów ziemnozwarciowych w stacji 110/20 kV R-
Słotwina (Tauron). 
Przewiduje się dalszy rozwój działalności spółki - przede 
wszystkim na rynku szeroko rozumianej energetyki. 
 



 [Wpisz tytuł paska bocznego] 

  
 

Na zdrowie 

Pielęgnacja skóry zimą wymaga zupełnie innych za-

biegów niż np. latem czy wiosną. Niska temperatura, 

silny i mroźny wiatr powodują podrażnienia, a przeby-

wanie w ogrzewanych pomieszczeniach sprawia dodat-

kowo, że skóra staje się przesuszona, matowa, szara  

i nadwrażliwa. Niezależnie od rodzaju cery warto odpo-

wiednio zabezpieczyć skórę zmieniając ulubione kosme-

tyki pielęgnacyjne i kremy do twarzy na takie, które 

uwzględnią szczególne potrzeby skóry w tym okresie. 

Najczęstszym problemem w czasie zimy jest sucha 

skóra. Kłopoty z nią związane łagodzić może odpowied-

nia dieta. Zdrowa dieta na zimę powinna być bogata  

w tłuszcze i witaminę C (opóźnia proces starzenia się 

skóry) oraz witaminę E („reperuje” komórki skóry 

uszkodzone przez słońce i dodatkowo chroni ją przed 

promieniami UV oraz wspomaga działanie innych wita-

min). W pielęgnacji skóry zimą potrzebna jest również 

witamina A, która redukuje drobne zmarszczki, łagodzi 

objawy trądziku i odżywia skórę. Witaminy te zawarte są 

w takich produktach jak np. ryby, jaja, mleko, masło, 

sery, groch, produkty zbożowe, kiełki pszenicy, ziarna 

kukurydzy 

Bardzo dobrym sposobem na poprawę wyglądu cery 

jest też zmiana trybu życia. Odpowiednia ilość snu, posił-

ki o stałej porze, uregulowany rozkład dnia. Jednak takie 

zachowanie w praktyce okazuje się w zasadzie niemożli-

we, dlatego należy spróbować innych metod pielęgnacji 

skóry. Jedną z nich jest dostarczenie skórze niezbędnych 

składników i minerałów, które zregenerują ją od we-

wnątrz. Do zdrowej diety pozytywnie wpływającej na 

cerę warto też dołączyć suplementy diety, które uzupeł-

nią częste w zimie braki witamin. 

 Gdy na dworze mróz i wiatr, należy wyposażyć swoją 

skórę w odpowiednią warstwę lipidową, która zabezpie-

czy skórę przed utratą wody. Najlepiej zrobi to krem 

ochronny na zimę, zawierający sfingolipidy, czyli zalążki 

lipidów, które pobudzą cerę do produkcji własnych lipi-

dów. Dobrze, gdy jest to krem tłusty lub półtłusty, gdyż 

taki najlepiej chroni skórę przed mrozem. Najlepsze 

składniki kremu na zimę to masło karite oraz naturalne 

olejki, na przykład olejek jojoba, wosk pszczeli i olejek 

sezamowy. Kremy powinny zawierać różnego rodzaju 

specjalne substancje, które odparowują wodę ze skóry. 

Krem ochronny należy stosować dwa razy dziennie – 

rano i wieczorem. Z kolei krem tłusty najlepiej nakładać 

przed każdym wyjściem z domu. 
Więcej  na:  https://portal.abczdrowie.pl/jak-dbac-o-skore-zima 

 

Odpowiednie przygotowanie auta do zimy pozwala 

uniknąć wielu kłopotliwych sytuacji – nie tylko proble-

mów z rozruchem silnika, lecz także np. zmagania się  

z przymarzniętymi do uszczelek drzwiami. Na co najbar-

dziej zwracać uwagę? 

-Sprawdzić parametry płynów eksploatacyjnych, 

-Zadbać o dobrą kondycje akumulatora i alternatora, 

-Wymienić opony na zimowe i sprawdzić „zapasówkę”, 

-Zaopatrzyć się w dobrej jakości skrobaczkę do szyb, 

-Zaopatrzyć się w odpowiedni do pory zimowej płyn do 

 spryskiwaczy szyb. 

 

 
 
 
 

 

 

 Biuletyn rodzinny  Hej na sanki ….! 

Wprawdzie śniegiem w tym roku zima zbytnio nas nie ra-

czy, ale myślę, że prędzej czy później nadarzy się okazja, aby 

skorzystać z sanek czy nart. Zimowa aura zachęca przecież do 

szaleństw na śniegu i lodzie. Dzieciaki uwielbiają szalone zaba-

wy, kiedy to adrenalina sięga zenitu. Zresztą – dorośli też. 

Z jaką radością my rodzice patrzymy na roześmiane buzia-

ki, roziskrzone oczy i dajemy się wciągnąć w szaleńczą zabawę 

pozwalając dzieciom na więcej niż byśmy chcieli i niż pozwala 

na to zdrowy rozsądek. Ale pamiętajmy, że to do nas należy 

opanowywanie emocji i myślenie na zapas, co by było gdyby! 

To my jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo  na-

szych maluchów, które jeszcze nie mają zdolności przewidywa-

nia, a fantazję mają zdecydowanie bujniejszą niż my, dorośli! 

Jest wiele rzeczy, którym nie jesteśmy w stanie zapobiec 

podczas zimowej zabawy dzieci - złamania, zwichnięcia, stłu-

czenia to norma na oblodzonych  chodnikach i schodach. Na-

szym zadaniem jest jednak przewidzieć, co złego może spotkać 

naszą pociechę podczas zabawy i zrobić wszystko aby do tego 

nie dopuścić. 

Na nas ciąży odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszego 

dziecka. 

 

 
 

 

Niezbyt mroźna zima to rewelacyjny okres na sporą 

płoć.  Tegoroczne warunki doskonale pasują na takie wyprawy. 

Ciepła woda i brak tafli lodowej to idealny moment aby połowić 

największe okazy tego gatunku. 
Dzięki tegorocznej  aurze nadal możemy wybrać się na ry-

by używając wędki odległościowej, lub tzw. spławikówki. Wody 

pozbawione lodu to idealne miejsce na płocie, leszcze czy krą-

pie. W naszym regionie dodatkową atrakcją są ciepłe kanały, 

które nie zamarzają przez cały rok. Tutaj ryba żeruje o wiele 

bardziej intensywnie niż w zimnym nurcie Warty, czy w głębi 

jeziora. 

Doskonałą przynętą w tym okresie sezonu wędkarskiego 

jest  ochotka oraz drobna pinka. Zaleca się też używanie jak 

najmniejszej ilości zanęty ponieważ płoć trzyma się stadnie. 

Dzięki temu jedno branie może znamionować kolejne. 

Pamiętajmy, że płoć jest tak samo waleczna zarówno w le-

cie, wiośnie jak i w zimie. Ta waleczna ryba nie toleruję pomy-

łek wędkarza, dlatego powinniśmy zachować wszelkie możliwe  

i sprawdzone sposoby aby złowić tą bardzo pożądaną rybę przez 

wędkarzy. 

https://portal.abczdrowie.pl/jak-wybrac-najlepszy-krem-do-twarzy
https://portal.abczdrowie.pl/zdrowa-dieta
https://portal.abczdrowie.pl/tluszcze
https://portal.abczdrowie.pl/witamina-c
https://portal.abczdrowie.pl/witamina-e
https://portal.abczdrowie.pl/wplyw-uv-na-skore
https://portal.abczdrowie.pl/witaminy
https://portal.abczdrowie.pl/witaminy
https://portal.abczdrowie.pl/witamina-a
https://portal.abczdrowie.pl/zmarszczki-pod-oczami
https://portal.abczdrowie.pl/jak-zwalczyc-tradzik
https://portal.abczdrowie.pl/jak-zwalczyc-tradzik
https://portal.abczdrowie.pl/zdrowy-styl-zycia
https://portal.abczdrowie.pl/mineraly
https://portal.abczdrowie.pl/suplementy-diety
https://portal.abczdrowie.pl/niedobor-witamin
https://portal.abczdrowie.pl/maslo-karite
https://portal.abczdrowie.pl/olejek-jojoba
https://portal.abczdrowie.pl/wosk-pszczeli
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=grafika-+zabawy+na+sniegu&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsk6Da8u7JAhXGFiwKHTiID7sQjRwIBw&url=http://www.lukow.ug.gov.pl/index.php?id%3D20%26item%3D2980&psig=AFQjCNExC3rLg8xXbDJRqImaR2vEEXHxZQ&ust=1450853824488368


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
My wydrukujemy Państwa propozycje i być może 

uda się tą drogą coś interesującego kupić lub sprzedać. 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji ! 
 

 Sprzedam dom zlokalizowany na osiedlu nowych dom-

ków  w Wąsoszach, powierzchnia 120 m2, działka 10 

arów, 150 m od jeziora. Cena 260 000 zł. 

Kontakt:  tel. 731 112 220 
 

 

 

 
 

 
 

HOROSKOP  Wodnik   20. 01. - 18. 02.                                                     

    Wodnikom urodzonym na początku znaku będzie się najlepiej 

wiodło. Żadne większe kryzysy życiowe Wam nie grożą. Sprawy zawodowe i 

osobiste nie sprawią kłopotów. Rok sprzyja wszystkim, którzy chcą się 

rozwijać i urzeczywistniać swoje plany. 

P R A C A  

Większe przeciwności w pracy zawodowej będą Was raczej omijać. Już na 

początku roku możecie się spodziewać przypływu ciekawych pomysłów  

i inwencji twórczej. Pojawią się też widoki na jakieś konkretne osiągnięcia. 

Ale dopiero późną jesienią urzeczywistnią się Wasze marzenia i umocni 

zawodowa pozycja. W forsowaniu spraw lepiej polegać na sobie niż na 

innych. W marcu a także między majem a listopadem należy zaniechać 

ryzykownych posunięć. Szczególnie w sferze materialnej i finansowej. 

Wszelkie poczynania w tym względzie muszą być rozważne a inwestycje 

przemyślane. Wodniki z trzeciej dekady będą miały bardziej "pod górkę".  

Nie powinny się jednak martwić. Pomimo utrudnień, ich ekspansja i powięk-

szenie pola działania nastąpi jeszcze w tym roku. 

M I Ł O Ś Ć  

Życie uczuciowe będzie bardziej stabilne tak dla osób bez pary, jak i dla 

związków już istniejących. Nie znaczy to, że będzie nudno. Niektórym, nie 

uda się partnera przy sobie utrzymać. Jedną z przeszkód może tu być duże 

poczucie niezależności Wodników. Małżeństwo, nie jest tym, co Wam 

odpowiada najbardziej. Przyszły partner musi dokonywać karkołomnych 

sztuczek aby móc utrzymać Wodnika przy sobie. 

Z D R O W I E  

W tym roku należy szczególnie dbać o siebie i swoje zdrowie. Dobrej energii 

nie macie w nadmiarze. Nie należy więc przesadzać z wysiłkiem fizycznym 

ani bagatelizować żadnych dolegliwości.  W zachowaniu równowagi psy-

chicznej mogą być pomocne różne techniki relaksacyjne, a także sport. 

 

 
W Kołobrzegu na deptaku apetyczna dziewczyna wchodzi na automatyczną wagę, 
wrzuca monetę i… z niezadowoleniem ogląda wydrukowany wynik. 
Zdejmuje wiatrówkę i pantofle, znowu wrzuca monetę - znów niezadowolona  
z wyniku. Zdejmuje bluzkę - wynik ważenia znowu niezadowalający. 
Stoi tak niezdecydowana na tej wadze  
i myśli - co by tu jeszcze? Na  to podchodzi przyglądający się temu facet  
i wręczając jej garść monet mówi: 
- Niech pani kontynuuje - ja stawiam!  

 
 

Wraca mąż ze szpitala gdzie odwiedzał ciężko chorą teściową i zły jak nieszczęście 
mówi do żony: 
- Twoja matka jest zdrowa jak koń, niedługo wyjdzie ze szpitala i zamieszka z nami. 
- Nie rozumiem - mówi żona - wczoraj lekarz powiedział mi, że mama jest umierająca! 
- Nie wiem co on tobie powiedział, ale mnie radził przygotować się na najgorsze.  

 
 

Rozmawiają trzy przyjaciółki: 
- Mój mąż jest spod znaku Strzelca i pomyślałam, że w tym roku kupię mu na urodziny 
łuk. 
- Niezły pomysł - mówi druga - mój to Ryby. Kupię mu akwarium. 
Trzecia bez zastanowienia: 
- A mój to Koziorożec...  

 
 

Panie doktorze - żali się młody, przystojny, świetnie zbudowany gość - Mam już wszystko, 
co normalnemu człowiekowi jest potrzebne do życia. Zbudowałem piękny dom, mam 
kochającą żonę, trójkę dzieci, dobrze prosperującą firmę i kupę kasy. Jedno, czego mi 
brakuje, to silne emocje. Potrzebuję ciągle dużej dawki adrenaliny, bo nie mogę normalnie 
funkcjonować. Próbowałem już i skoków spadochronowych, i nurkowania w głębinach  
i nawet wybrałem się samotnie do dżungli. Wszystko za mało. 
- Niech pan znajdzie sobie kochankę - proponuje lekarz 
- Mam już trzy kochanki. 
- No to niech pan o nich powie żonie. 

 
 

Ogromne marnotrawstwo – willa stoi, klucze wiszą, a właściciel siedzi. 
Eugeniusz Korkosz 

 

Przed Państwem Pierwsza biuletynowa krzyżówka. Po jej rozwiązaniu 
odczytać będzie można hasło ukryte w zaznaczonych polach.  To rozwią-
zanie krzyżówki. Żeby wziąć udział w losowaniu nagrody-breloczka nale-
ży podać hasło telefonicznie (tel. 32-58 w Elektrowni Pątnów) lub prze-
słać elektronicznie (slowinski.ryszard@zepak.com.pl). Życzę udanej 
zabawy. 
Poziomo: 1) nauka o lekach; 5) klientka ZUS-u; 9) najbardziej znany wojak; 10) dział 
matematyki; 11) kuracja; 14) amerykańskie góry; 17) arbuz; 18) przeciwnik w rozmowie; 
19) okrążenie, postawienie w sytuacji bez wyjścia; 21) np. oczna; 23) angielska poga-
wędka; 25) średniowieczny żaglowiec trójmasztowy; 28) umie zachować się odpowied-
nio w każdej sytuacji; 29) północnoamerykański jeleń; 30) rododendron; 31) drużyna  
z grodu Kraka; 
Pionowo: 1) bywa po bretońsku; 2) biała broń sieczna; 3) błyszcząca blaszka do zdo-
bienia strojów ludowych; 4) typ miłości opierającej się na altruizmie; 5) i Górniak,  
i Gepert; 6) wąski pasek ze skóry; 7) łączenie metali złotniczych z innymi, cennymi 
materiałami; 8) kozacki szef; 12) znana dzielnica Rybnika; 13) miasto w północnej części 
Kraju Krasnojarskiego; 15) członek ludu pasterskiego gł. z terenów Afryki i Azji; 16) 
zatyczka; 20) cienka, przezroczysta tkanina z włókien naturalnych; 21) nie cicho; 22) 
bezbarwna, bardzo łatwo palna ciecz o charakterystycznym zapachu; 24) niemieckie 
miasto w Nadrenii; 25) niezbyt długie włosy ujęte razem i przewiązane; 26) pokaz, popis; 
27) używane w budownictwie; 

 

KRZYŻÓWKA  FIRMOWA 

mailto:slowinski.ryszard@zepak.com.pl


 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=noce+coraz+kr%C3%B3tsze&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdpOGAo6vKAhUCBiwKHcMZBH4QjRwIBw&url=http://augustowskireporter.pl/artykuly/3609-wrzesniowe-niebo.html&psig=AFQjCNELWx8QTxOE-5ZsTe5xHKxRYMWWVQ&ust=1452928552166115

