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Wielkie malowanie było kolej-
nym projektem TAURONA, 
w którym aktywnie uczestni-
czyli nasi wolontariusze. Po-

malowali kuchnię z jadalnią w domu dziecka 
w Opolu, poczekalnię w poradni pediatrycz-
nej szpitala we Wrocławiu, pracownię USG 
w szpitalu w Chorzowie, izbę przyjęć i dyżur-

kę lekarską w jednym z krakowskich szpitali 
oraz hol oddziału położniczego w szpitalu 
w Bytomiu. Wszyscy zgodnie przyznali, że 
nie o malowanie tu chodzi, a o samą ideę nie-
sienia pomocy. Wolontariusze podzielili się 
tym, o co w dzisiejszym świecie najtrudniej: 
dobrą energią i wolnym czasem. I za to im 
właśnie dziękujemy!  ANNA RUTKOWSKA

54 osoby, 130 litrów farby, 14 pędzli, cztery 
weekendy i trzy popołudnia – tyle potrzebowali 
pracownicy TAURONA, żeby uwolnić swoją 
MegaMoc. Wspólnymi siłami pomalowali 
500 metrów kwadratowych szpitalnych sal i domu 
dziecka, łącznie w czterech województwach. 

Wolontariusze 
w krakowskim 
szpitalu

TAURONA

MegaMoc uwolniona!

Ekipa wrocławska 
po zakończeniu 

malowania

Korytarz szpitala 
w Bytomiu 

w oczekiwaniu 
na start

Opolscy 
wolontariusze 
przy pracy

Kolorowe naklejki 
ożywiły ponure 
dotąd ściany 

Za pędzle i wałki 
chwycili górnicy 
z ZG Sobieski 
TAURON Wydobycie
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KOLEJNY KOLOS RUNĄŁ W 3,5 SEKUNDY

TAURON Wytwarzanie
Na terenie Elektrowni Łagisza wyburzono drugą z trzech prze-
znaczonych do likwidacji chłodni kominowych. 3,5-sekundowa 
detonacja ponad 1800 m3 zbrojonego betonu poprzedzona 
była pracami trwającymi 1,5 miesiąca. W tym czasie w płasz-
czu chłodni wywiercono ponad 3000 otworów, w których 
umieszczono ładunki o masie od 50 do 100 gramów każdy. 
Łączna waga ładunków wyniosła 200 kilogramów. 
Wyburzenie wybudowanej w latach 60. ubiegłego wieku chłodni 
jest wynikiem wyłączenia z eksploatacji pięciu bloków energe-
tycznych 120 MW, które z uwagi na zastosowaną technologię 
nie spełniały norm środowiskowych, a ich modernizacja nie 
była możliwa. Obiekty, ze względu na swój stan techniczny oraz 
postępującą degradację, zostały zakwalifikowane do likwidacji 
przez wyburzenie.
Rozbiórka obiektów wysokich (kominów, wież) sposobem 
wybuchowym to najtańsza, najszybsza i najmniej czasochłonna 
metoda. Zastosowanie techniki strzałowej jest rozwiązaniem 
korzystnym wszędzie tam, gdzie możliwe jest kierunkowe powa-
lenie obiektu. 
Najpoważniejszym wyzwaniem podczas rozbiórki takich obiek-
tów jest zachowanie wyznaczonego kierunku padania oraz drga-
nia wywołane uderzeniem dużych mas o grunt. Całą operację 
przeprowadziła wyspecjalizowana firma, która posiada wszelkie 
pozwolenia  na używanie materiałów wybuchowych.
Przygotowanie obiektu i jego otoczenia do wyburzenia to długo-
trwały proces, w którym najistotniejszą kwestią jest bezpieczeń-
stwo. Ustanowiona strefa zagrożenia, wynosząca 200 m, w zde-
cydowanej większości mieściła się w obrębie działek elektrowni. 
Podczas wykonywania prac strzałowych strefa zagrożenia była 
zabezpieczona przez posterunki, patrole oraz blokady.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, o robotach wyburzenio-
wych prowadzonych metodą strzałową powiadomione zostały 
jednostki policji, straży miejskiej, straży pożarnej i Powiato-
wy Zarząd Dróg w Będzinie, a także Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Katowicach oraz okoliczni mieszkańcy 
i firmy. Przedstawiciele służb mundurowych zabezpieczali akcję 
wyburzenia na terenie sąsiadującym z elektrownią. Do końca bie-
żącego roku planowane jest wyburzenie jeszcze jednej chłodni 
oraz komina.
TOMASZ LEŚNIOWSKI

17 TYSIĘCY MIKROINSTALACJI OZE 
TAURON Dystrybucja
TAURON Dystrybucja zanotował rekordową liczbę  odnawialnych 
źródeł energii przyłączonych do sieci energetycznej. W ubiegłym 
roku było to ponad osiem tysięcy mikroinstalacji. To wynik dwu-
krotnie wyższy niż w całym 2017 roku. 
Spośród wszystkich przyłączonych w ubiegłym roku mikroinstalacji 
zdecydowana większość została wykonana w technologii fotowol-
taicznej. Spółka przyłączyła także 32 większe odnawialne źródła 
energii inne niż mikroinstalacje, z których sześć nie zostało wykona-
nych w technologii fotowoltaicznej. Były to: elektrownia wodna, elek-
trownia wiatrowa, a także elektrownie wykorzystujące biogaz inny 
niż biogaz rolniczy. Pozostałą część stanowią elektrownie PV. Łączna 
moc instalacji przyłączonych w ubiegłym roku przekroczyła 75 MW. 
Największy przyrost przyłączonych instalacji zanotowaliśmy w IV 
kwartale 2018 r. – ponad 3 tys. o łącznej mocy 28 MW. Dla porów-
nania, w całym 2017 r. do sieci spółki zostało przyłączonych nieco 
ponad 4 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 24 MW.
W sumie TAURON przyłączył do sieci energetycznej już ponad 
17 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 106 MW. Największą liczbę 
przyłączeń odnotowano na terenie województw małopolskiego 
– 6,2 tys. i śląskiego – 6 tys. Na Dolnym Śląsku było to ponad 
2,7 tys., a na Opolszczyźnie 1,4 tys. przyłączonych instalacji. 
MARCIN MARZYŃSKI

Z GRUPY

Szyb Grzegorz, 
czyli strategiczna 
inwestycja TAURON 
Wydobycie, będzie 
pierwszym w historii 
polskiego górnictwa 
węglowego szybem 
głębionym z tzw. wieży 
szybowej ostatecznej. 
Ta nowatorska, 
ważąca blisko 600 ton 
konstrukcja stanęła 
już na placu budowy. 
Będzie wykorzystywana 
zarówno podczas 
głębienia szybu, 
jak i po oddaniu go 
do użytkowania. Jej 
docelowa wysokość 
wyniesie 52 metry. 

Pionierska wieża 
przyspieszy 
budowę szybu 

TAURON Wydobycie 
DANIEL IWAN

Budowany w Jaworz-
nie, w ZG Sobieski szyb 
Grzegorz osiągnie pełną 
funkcjonalność w 2023 

roku. Szyb będzie tak głęboki, że 
zmieściłby się w nim najwyższy 
budynek świata, czyli Burdż Chalifa 
z Dubaju. 
Obiekt o średnicy 7,5 m i głębokości 
870 m będzie początkowo pełnił 
funkcję szybu wdechowego, czyli 
doprowadzającego świeże powie-
trze do wyrobisk. W dalszej per-
spektywie będzie dodatkowo pełnił 
funkcję materiałowo-zjazdową.
Szyb pozwoli na skrócenie dróg 
transportu ludzi, powietrza i ma-

teriałów do miejsc pracy górników, 
a także podniesie wydajność pracy 
załogi poprzez wydłużenie efek-
tywnego czasu jej pracy. Zwiększy 
również bezpieczeństwo załogi 
przez poprawę warunków klima-
tycznych w kopalni.
– Budowa szybu Grzegorz usprawni 
pracę kopalni i wydłuży efektywne 
wydobycie w ZG Sobieski, co najmniej 
o 50 lat – mówi Zdzisław Filip, pre-
zes zarządu TAURON Wydobycie. 
– Przy realizacji inwestycji wykorzy-
stujemy nowoczesne technologie 
redukujące jej koszty i zwiększające 
tempo prac. Przykładem jest zasto-
sowanie po raz pierwszy w historii 
polskiego górnictwa węglowego tzw. 
wieży szybowej ostatecznej przy 

drążeniu szybu, co oznacza, że jej 
konstrukcja umożliwia adaptację na 
okres głębienia szybu bez konieczno-
ści jej późniejszego demontażu i za-
stąpienia nową – wyjaśnia prezes 
Filip. 

Mrożąca 
technologia
Szyb Grzegorz będzie głębiony przy 
zastosowaniu technologii mrożenia 
górotworu. Ciecz chłodząca z in-
stalacji mrożeniowej jest aktualnie 
zatłaczana do ziemi 40 otworami 
mrożeniowymi na głębokość 475 m. 
Nowatorską technologię przyję-
to na podstawie wyników badań 
hydrogeologicznych. Zapewni ona 
bezpieczne zgłębienie szybu.

870 
METRÓW 

GŁĘBOKOŚCI
SZYBU

Grupa TAURON • Już 8 kwietnia br. 
w Grupie TAURON ruszy II badanie 
zadowolenia pracowników. Jego 
celem jest poznanie opinii m.in. 
na temat współpracy, komunikacji, 
relacji z przełożonym, atmosfery 
pracy, bezpieczeństwa i warunków 
pracy oraz wartości Grupy TAURON. 
Badanie po raz kolejny przeprowa-
dzi dla nas agencja badawcza PBS 
Sp. z o.o. – firma z wieloletnim do-
świadczeniem w podobnych projek-
tach, której jakość pracy została po-
twierdzona Certyfikatami Programu 
Kontroli Jakości Ankieterów. Ankiety 
trafią do pracowników w formie elek-

tronicznej (z serwera PBS) lub papie-
rowej. Ankiety drukowane zostaną 
przekazane pracownikom w pierw-
szych dnia badania przez lokalnych 
koordynatorów.
Wypełnione ankiety papierowe bę-
dzie można wrzucać do dostarczo-
nych przez PBS, odpowiednio ozna-
kowanych i zabezpieczonych przed 
otwarciem urn. Będą one ustawione 
we wskazanych miejscach na terenie 
każdej spółki. Po zakończeniu bada-
nia urny z ankietami zostaną przesła-
ne do PBS.  
Wypełnione ankiety elektroniczne 
będą automatycznie zapisywane na 

Badanie zadowolenia pracowników 
Grupy TAURON 
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Inwestycje 
w każdej kopalni
TAURON Wydobycie, oprócz typo-
wych dla górnictwa inwestycji od-
tworzeniowych, realizuje kluczowe 
inwestycje strategiczne w każdym 
ze swoich trzech zakładów górni-
czych. 
Są one ukierunkowane na rozwój 
kopalń oraz zabezpieczenie  węgla 
dla Grupy TAURON na najbliższe 
kilkadziesiąt lat. 
W ZG Janina w Libiążu trwa budo-
wa poziomu 800 metrów, a w  ZG 
Brzeszcze jest prowadzony pro-
gram inwestycyjny, który ma za-
pewnić stabilne i efektywne pro-
wadzenie działalności produkcyjnej 
kopalni. d

7,5 
METRA 

ŚREDNICY 
SZYBU

serwerze firmy PBS. Na żadnym eta-
pie badania nikt ze strony TAURONA 
nie będzie miał możliwości wglądu 
w indywidualne wyniki osób odpo-
wiadających na pytania w ankiecie.
Dane z ankiet papierowych i elek-
tronicznych zostaną opracowane 
zbiorczo w formie raportu dla Grupy 
TAURON, raportów dla spółek oraz 
dużych jednostek organizacyjnych 
– oddziałów/pionów/obszarów/de-
partamentów.
Badanie ankietowe realizowane bę-
dzie w dniach 8-28 kwietnia br. i obej-
mie prawie 26 tys. pracowników Gru-
py TAURON.
Więcej informacji w Tauronecie.
MONIKA CZERNIAK-LNIAK

7,5 
METRA 

ŚREDNICY 
SZYBU

Około 1600 bocianich par wybrało 
energetyczne słupy TAURONA na miejsca 
swoich gniazd. Dla energetyków oznacza 
to, że pod koniec zimy, zanim ptaki powrócą 
do Polski, trzeba sprawdzić stan gniazd, 
oczyścić je z nadmiaru budulca lub wynieść 
na specjalne platformy, które zapewniają 
bezpieczeństwo bocianim rodzinom. 

Wiosenne porządki w bocianich gniazdach 

TAURON Dystrybucja
EWA GROŃ

Ostatnio miejscem pra-
cy energetyków były 
Tarnowskie Góry, gdzie 
w ramach wiosennych 

porządków na słupie energetycz-
nym niskiego napięcia została za-
montowana platforma pod dom 
bocianiej rodziny. Wcześniejsza 
konstrukcja, na której było gniaz-
do, miała już ok. 15 lat.
Zimą, pod ciężarem wilgotnego 
i zamarzniętego materiału gniaz-
da oraz śniegu, niebezpiecznie się 
przekrzywiła i dlatego musiała 
zostać zdemontowana. Teraz za 
pomocą zwyżki energetycy za-
montowali platformę ponownie, 

a następnie wykonali konstrukcję 
z gałęzi, która będzie podstawą 
do pracy, którą bociany wykona-
ją już po ich przylocie. A jest co 
robić, ponieważ gniazdo bo-
cianie może mieć nawet 
półtora metra średnicy, 
a naniesiony przez 
ptaki budulec – ga-
łęzie, patyki, siano 
czy słoma – może 
w a ż y ć  n a w e t 
kilkaset kilogra-
mów.
Teraz energetycy 
kończą  sprawdza-

nie stanu tych ubiegłorocznych 
konstrukcji na słupach energe-
tycznych, tak aby bociany miały 

gdzie bezpiecznie odchować 
młode.

Działania prowadzo-
ne w ramach akcji 

„Bocian Nasz” wy-
magają co roku 
zaangażowania 
kilkuset pracow-
ników i użycia 
specjalistyczne-
go sprzętu, naj-
częściej zwyżek 
i dźwigów. d

 gniazdach  gniazdach 

j  Gniazdo bocianie 
może mieć 
nawet półtora 
metra średnicy, 
a naniesiony przez 
ptaki budulec 
– gałęzie, patyki, 
siano czy słoma 
– może ważyć nawet 
kilkaset kilogramów.

TAURON Wydobycie, oprócz typo-
wych dla górnictwa inwestycji od-
tworzeniowych, realizuje kluczowe 
inwestycje strategiczne w każdym 
ze swoich trzech zakładów górni-

Są one ukierunkowane na rozwój 
kopalń oraz zabezpieczenie  węgla 
dla Grupy TAURON na najbliższe 

TAURON Ekoenergia • Zero 
Waste to proekologiczny ruch, 
który jest coraz bardziej popularny, 
także w Polsce. To nowy styl życia 
polegający na ograniczaniu ilości 
produkowanych śmieci i odpadów 
do absolutnego minimum. 
Idea ograniczania odpadów do zera 
zatacza coraz szersze kręgi i zmu-
sza ludzi do spojrzenia na nowo na 
dobrze znany problem śmieciowy. 
A problem jest ogromny. W 2017 
roku przeciętny Polak wyprodu-
kował 312 kg odpadów. To o 9 kg 
więcej niż rok wcześniej. Jesteśmy 
również w czołówce, jeśli chodzi 
o korzystanie z plastikowych tore-
bek. W ciągu roku zużywamy ich 466 
na jednego mieszkańca, podczas gdy 
unijna średnia to 198. Dla porówna-
nia, Duńczycy potrzebują ich rocz-
nie... czterech.
Bezśmieciowe życie sprowadza 
się w praktyce do stosowania kilku 
zasad, tak zwanych 5R: refuse (od-
mawiaj), reduce (redukuj), reuse (użyj 
ponownie), recycle (przetwarzaj), 
rot (kompostuj). Należy: odmawiać 
kupowania produktów zbędnych, 
generujących śmieci; ograniczać 
liczbę przedmiotów do absolutnego 

minimum; inwestować w artykuły 
wielokrotnego użytku; przerabiać 
i zmieniać zastosowanie tych rzeczy; 
starać się nabywać towary łatwo 
ulegające rozkładowi lub nadające 
się do kompostowania. 
Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić? 
Jeśli chcesz ograniczyć ilość śmie-
ci w swoim życiu, ale nie wiesz, od 
czego zacząć, to pracownicy Eko-
energii zainspirują cię do ekologicz-
nego myślenia i działania.
– W mojej rodzinie wszyscy oszczędza-
my wodę. Używamy kubków do mycia 
zębów, zmywarkę (zawsze pełną) uru-
chamiamy na najbardziej oszczędnych 
i krótkich cyklach. Bioodpady wyrzu-
camy na kompost w ogródku działko-
wym, a chleb suszymy i przekazujemy 
na dokarmianie zwierząt. W biurze 
ograniczyliśmy zużycie worków na 
śmieci, segregując odpady. W ten spo-
sób oszczędzamy minimum pięć wor-
ków tygodniowo (260 rocznie)! – mówi 
Halina Szewczyk, p.o. koordynator 
ds. zgodności.
– Na zakupy? Tylko z własną płócien-
ną torbą. Drugie śniadania przygoto-
wuję w  pojemnikach wielokrotnego 
użytku – bidonach, śniadaniówkach. 
Rezygnuję z papieru, woreczków, fo-
lii aluminiowej. Szukam możliwości 

ponownego wykorzystania różnych 
„niepotrzebnych” rzeczy, np. różowe, 
tekturowe opakowania na służbo-
we kalendarze ścienne na 2019 rok 
to wspaniałe teczki na dokumenty 
– mówi Beata Jońca, specjalista ds. 
ochrony środowiska.
– Nigdy nie drukuję biletu. Niezależnie 
od tego, czy podróżuję pociągiem, czy 
autobusem, elektroniczny bilet poka-
zuję na ekranie swojego telefonu. We 
Wrocławiu można kupić bilet przez 
przeznaczoną do tego aplikację, która 
z powodzeniem zastępuje biletomaty 
i parkomaty – mówi Marek Czornik, 
st. specjalista ds. eksploatacji elek-
trowni wodnej.
– Na zakupy i piknik rodzinny zabie-
ram tradycyjny koszyk wiklinowy. 
Jest w stu procentach ekologiczny 
i gwarantuje, że zakupione produk-
ty nie zmienią swojego kształtu. 
Nienadające się do spożycia resztki 
produktów kompostuję i wykorzy-
stuję na przydomowej działce. Ogra-
niczam niepotrzebne kupowanie. 
Wiele sprzętów domowych napra-
wiam sam – mówi Piotr Brodkorb, 
st. specjalista ds. ruchu.
ANNA CISZEWSKA-SWAT

Zero Waste –  życie bez śmieci? W ciągu roku zużyliśmy 

466 
PLASTIKOWYCH 

TOREBEK 
na jednego mieszkańca, 

podczas gdy unijna średnia 
to 198. Dla porównania, 
Duńczycy potrzebują ich 

rocznie... czterech.
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O TYM SIĘ MÓWI

Na teren budowy nowego bloku energetycznego 
910 MW w Jaworznie przyjechał pierwszy transport 
węgla. Zaawansowanie budowy przekroczyło już
87 procent, a zakończenie inwestycji planowane jest 
na czwarty kwartał 2019 roku. 

Grupa TAURON
ŁUKASZ CIUBA

Przyjazd i rozładunek pierwsze-
go transportu węgla to jeden 
z momentów kluczowych dla 
całej inwestycji. Po raz pierw-

szy w warunkach pracy przetestowane 
zostają układy, urządzenia i instalacje 
związane z nawęglaniem bloku 910 
MW. Układ kolejowy oraz nawęglanie 
to gospodarki pomocnicze realizowane 
poza kontraktem głównym i koordy-
nowane przez TAURON Wytwarzanie 
oraz Nowe Jaworzno Grupa TAURON 
– mówi Jarosław Broda, wicepre-
zes zarządu TAURON Polska Energia 
ds. zarządzania majątkiem i rozwoju.
Pierwszym z testowanych elemen-
tów były tory kolejowe, a następnie 
– zgodnie z ciągiem, przez który prze-

chodzi węgiel – podciągarka wago-
nowa, wywrotnica, kołyska, rozjazd 
sprężynowy, układy taśmociągów 
oraz ładowarko-zwałowarka. 
W kolejnym etapie prowadzo-
ny będzie testowy załadunek 
bunkrów przykotłowych. 
W 17 wagonach przywie-
zione zostało około tysiąca 
ton węgla pochodzącego 
z ZG Brzeszcze.
W ramach budowy ukła-
du kolejowego powstaje 
także nowa linia kolejowa 

Pierwszy węgiel na budowie bloku 910 MW  

Wyniki konkursu dla pracowników WGT
Wsparcie Grupa TAURON • Czy innowa-
cyjny znaczy nowoczesny? Czy każda 
zmiana to okazja do wprowadzenia 
ulepszonego rozwiązania? Z takimi 
pytaniami mierzy się każda firma, dla 
której wdrażanie nowych procesów 
to klucz do rozwoju. Przemyślana 
zmiana powinna stwarzać nową jakość, 
produkt lub usługę. Świetnym źródłem 
inspiracji dla nowych pomysłów są 
pracownicy. Znają firmę, wiedzą, co 
nie działa tak jak powinno i co można 
ulepszyć. 
8 marca ogłoszono wyniki konkursu na 
innowacje pracownicze w spółce Wspar-
cie Grupa TAURON pod nazwą „Pomysł 
to pierwszy krok do zmiany”. Do konkur-
su zgłoszono 6 projektów uwzględ-
niających główny cel, związany 
z aktualizacją strategii spółki 
o inicjatywy będące pomy-
słami pracowników.
Laureatem konkursu został 
Arkadiusz Bryzek, pracow-
nik Centrum Usług Ochro-
ny, który zaprezentował 
pomysł pt. „Komputerowa 
analiza obrazu, umożliwiają-
ca szybką reakcję w sytuacjach 
zagrożenia w obiektach GT”. Zapro-
ponowana technologia (czyli nowo-
czesne kamery, które potrafią roz-
poznawać grupy pikseli układające 
się w określone kształty) pozwala 
wyłonić   niepokojący obraz, spo-
śród wielu spływających z różnych 
kamer  i wskazać go pracownikowi 
ochrony. 

Drugie miejsce przyznano Łukaszowi 
Dadakowi, pracownikowi Centrum Usług 
Ochrony, za pomysł „Zmiana dotychcza-
sowych zasad wynagradzania za posia-
dane uprawnienia (pozwolenie na broń)”.
Obecnie pracownicy ochrony w większo-
ści przypadków zatrudniani są na dwóch 
stawkach „KPOF z bronią” lub „KPOF bez 
broni”. System nie jest optymalny, ponie-
waż generuje dodatkowe koszty. Roz-
wiązanie jest proste: wystarczy wprowa-
dzić system dodatków za pracę z bronią, 
przy jednoczesnym wyrównaniu stawek 
podstawowych. Wprowadzenie dodatku 
zoptymalizuje koszty związane z wyna-
grodzeniami, liczba dodatków za pracę 

z bronią będzie dokładnie taka sama, jak 
liczba faktycznie przepracowanych go-
dzin z bronią. 
Wyróżnienie otrzymał Marek Sadecki 
z Biura Zarządu, który przedstawił po-
mysł pt. Broszura informacyjno-rekru-
tacyjna jako sposób na bardziej osobiste 
podejście do rekrutacji. 
Zaproponowana innowacja ma na celu 
usprawnienie procesu rekrutacji nowego 
pracownika, a w kolejnym etapie wdro-
żenie go do pracy. Zwiększy się liczba 
kanałów komunikacji skierowanych 
do potencjalnych kandydatów przez 
umieszczanie w stacjonarnych Punktach 
Obsługi Klienta tablic z ogłoszeniami 
rekrutacyjnymi, wspartymi obecnością 

broszur informacyjnych. 
- Wszystkie nadesłane projekty były 
bardzo inspirujące. Konkurs udowodnił, 
że pracownicy potrzebują impulsu do 

działania i dzielenia się swoimi spostrze-
żeniami na temat spółki i sposobu jej funk-

cjonowania – powiedział Paweł 
Nowak, prezes zarządu Wsparcie 
Grupa TAURON. 
- Tego typu konkursy to wspania-

ła okazja do szerszego zaprezento-
wania pomysłów, które mogą usprawnić 
codzienną pracę spółki. Nasza działalność 
rozproszona jest na kilka województw, więc 
nie wszyscy mamy możliwość, aby osobi-
ście porozmawiać z osobami decyzyjnymi 
i przedstawić im zagadnienia, które można 
naszym zdaniem wdrożyć lub też rozwią-
zać inaczej – mówi Marek Sadecki, wy-
różniony w konkursie.
ANNA PTAK
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NOWY POK W ŻYWCU 

TAURON Obsługa Klienta
Od 11 marca br. klienci TAURONA mogą korzystać z nowego 
punktu obsługi w Żywcu. Placówka działa w Centrum Handlowym 
Targówek przy ul. Świętokrzyskiej. Jest to 44. biuro TAURONA 
o charakterze sprzedażowo-obsługowym.
Punkt w Żywcu, tak jak pozostałe tego typu placówki TAURONA, 
pełni wszystkie funkcje obsługowe. Klienci mogą w nim załatwić 
zarówno sprawy związane z przyłączeniem do sieci energetycz-
nej, podpisaniem umowy na prąd czy gaz, jak i uzyskać informacje 
o ofercie produktów i usług TAURONA. 
Placówka w Żywcu czynna jest od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 9-18, a w soboty od 9 do 15. W biurze znajdują się cztery 
stanowiska obsługowe oraz wygodne miejsca do oczekiwania 
i wypełniania dokumentacji. 
POK jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 
które – podobnie jak kobiety w ciąży – obsługiwane są w pierwszej 
kolejności.
KATARZYNA SIERSZUŁA

BEZPIECZNIE ZAMKNIĘTY 2018 ROK

TAURON Ciepło
Z początkiem bieżącego roku opracowana została okresowa 
Analiza Stanu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla TAURON Ciepło. 
Jej celem było sprawdzenie, w jakim stopniu spółka wypełniła 
wszystkie należące do niej obowiązki. 
Opracowane wnioski pozwalają na wyznaczenie celów związanych 
z wprowadzeniem udoskonaleń związanych z poprawą 
efektywności i dalszym zwiększeniem skuteczności działań 
na rzecz bezpieczeństwa w miejscu pracy.
Analiza przedstawia realizację działań obligatoryjnych dla pracodawcy 
w zakresie przestrzegania przepisów BHP. TAURON Ciepło  jednak 
nie spoczywa na laurach i promując bezpieczeństwo w miejscu pracy, 
wychodzi poza działania obowiązkowe. To daje konkretne efekty 
w postaci obniżenia liczby wypadków w miejscu pracy.
– Tytuł Pracodawcy Przyjaznego Pracownikom zobowiązuje. Pracujemy 

i nie ustajemy w staraniach, aby całkowicie 
wyeliminować zdarzenia wypadkowe w naszej 

spółce – mówi Jerzy Bucki, kierownik
Biura BHP i Ppoż. TAURON Ciepło.

Postawiony cel mobilizuje do 
podejmowania kolejnych 
odważnych kroków, które 

prowadzą do osiągnięcia wyższego 
„poziomu zaawansowania” w poprawie 

stanu bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Główną motywacją Zespołu 
BHP w TAURON Ciepło jest 

stawianie sobie coraz bardziej 
ambitnych celów w tym zakresie, 
a docelowo obniżenie wskaźnika 
wypadkowości do zera. 
JOANNA JANISZEWSKA
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Zespół Punktu 
Obsługi Klienta 

w Żywcu
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TAURON i wojsko testują zasilanie awaryjne 
TAURON Dystrybucja • Kontene-
rowa Elektrownia Polowa to ze-
staw agregatów dużej mocy, który 
przez trzy dni był testowany przez 
wojsko i energetyków z TAURON 
Dystrybucja. Sprawdzanie urzą-
dzeń, które mogą zapewnić prąd 
w sytuacjach awarii masowych, 
odbyło się w miejscowości Wola 
Kalinowska. 
Projekt dotyczył testowego włą-
czenia agregatu w system ener-
getyczny spółki dystrybucyjnej, 
a więc przeprowadzenia próby 
zasilania awaryjnego, które może 
być wykorzystane w przyszłości 
w sytuacjach awaryjnych. Jako 
miejsce testów wybrano Jurę Kra-
kowsko-Częstochowską, a więc 
teren, na którym w 2010 r. wystą-
piła szadź katastrofalna, niespo-
tykana dotychczas na taką skalę. 
W efekcie, między innymi w gmi-
nie Sułoszowa część odbiorców 
energii była długotrwale pozba-
wiona zasilania. 
Po tych zdarzeniach TAURON prze-
prowadził szereg działań, które 
poprawiły bezpieczeństwo zasila-
nia. - Wprowadziliśmy specjalny pro-
gram antyszadziowy, wymieniliśmy 
słupy na bardziej odporne na warunki 
atmosferyczne oraz wprowadziliśmy 
program wycinki drzew. Efektem tych 
działań jest lepsze zabezpieczenie 
na wypadek ekstremalnych zjawisk 
pogodowych. Niezależnie od tego, 
możliwość sprawdzenia nowego 
sprzętu i urządzeń, które mogą być 
pomocne w sytuacjach awaryjnych, 
oraz współpraca z wojskiem, to 
cenne doświadczenie dla energety-
ki – mówi Jacek Duniec, dyrektor 

krakowskiego oddziału TAURON 
Dystrybucja.
Klienci firmy, poza możliwością zoba-
czenia zgromadzonego sprzętu przy 
stacji energetycznej, odczuli tylko 
chwilową przerwę w dostawie ener-
gii. Zdarzyło się tak wyłącznie w mo-
mencie przełączenia sieci z zasilania 
podstawowego na agregat. Ta prze-
rwa jest też elementem testowym, 
który pozwoli ustalić, w jakim czasie 
jest możliwe przepięcie zasilania przy 
zastosowaniu takiego urządzenia, jak 
Kontenerowa Elektrownia Polowa.

TAURON Dystrybucja w ramach 
prowadzonej eksploatacji sieci 
korzysta z własnych agregatów 
i urządzeń, umożliwiających zasi-
lanie sieci energetycznej w sytuacji 
awarii lub prowadzonych prac in-
westycyjnych. Są to jednak urzą-
dzenia o mniejszej mocy niż te uży-
wane przez wojsko. W trudnych, 
awaryjnych sytuacjach wykorzy-
stywane są również agregaty wy-
pożyczane od firm zewnętrznych.
 Działania, prowadzone przez 
wojsko, realizowane są w ramach 
projektu „POMOCNA ENERGIA”. 
Od strony technicznej Kontene-
rowa Elektrownia Polowa KEP-
900 składa się z trzech zespołów 
spalinowo-elektrycznych o mocy 
2 x 250 kW i 1 x 400 kW. Całość 
elementów może pracować syn-
chronicznie lub też samodzielnie, 
stanowiąc odrębne źródła zasila-
nia.
Ćwiczenia są realizowane wspól-
nie przez 11. Małopolską Brygadą 
Obrony Terytorialnej, TAURON Dys-
trybucja oraz Gminę Sułoszowa. 
EWA GROŃ

– połączy blok 910 MW z TAURON 
Wydobycie, skąd będzie dostarczany 
węgiel. W ciągu roku nowa jednostka 

może spalać nawet ponad 2,5 mln 
ton węgla. Na jej potrzeby będzie 

dostarczanych ponad 40 tys. 
węglarek rocznie, każda o ła-

downości 60 ton.
– TAURON Wydobycie będzie 
strategicznym dostawcą pa-
liwa węglowego na potrzeby 
nowego bloku energetycz-
nego w Jaworznie, co wynika 
z ilości paliwa oraz bliskiej od-

ległości realizowanych dostaw z zakładów 
górniczych – mówi Zdzisław Filip, prezes 
zarządu TAURON Wydobycie. – Paliwo 
będzie pochodziło głównie z Zakładu Gór-
niczego Sobieski. Parametry jakościowe 
pochodzącego stamtąd miału węglowego, 
a w szczególności bardzo niska zawartość 
chloru, są najbardziej odpowiednie dla eks-
ploatacji nowego bloku energetycznego 
w Jaworznie. W celu uzupełnienia dostaw 
przewidywane jest również w przyszłości 
dostarczanie miałów węglowych z Zakła-
du Górniczego Janina – dodaje prezes 
Zdzisław Filip. d

Pierwszy węgiel na budowie bloku 910 MW  

Płatność 
kartą w POK
Projekt „Rozwój stacjonarnego ka-
nału kontaktu z klientami” wszedł 
w kolejną fazę realizacji. Tym razem 
ułatwiamy naszym klientom doko-
nywanie płatności. Przez najbliższe 
trzy miesiące w dwóch POK-ach 
(we Wrocławiu i Sosnowcu) będzie 
można opłacić fakturę za energię 
elektryczną kartą płatniczą.
Do testowania nowego rozwiązania 
zapraszamy naszych klientów do POK 
Wrocław przy ul. Legnickiej 60a oraz 
POK Sosnowiec, mieszczącego się 
przy ul. Generała Władysława Ander-
sa 14. Po testach będziemy znali od-
powiedź na pytanie, jak duże jest za-
interesowanie naszych klientów taką 
formą płatności oraz czy uruchomienie 
płatności kartą wpłynie na ogranicze-
nie liczby kontaktów w sprawach win-
dykacyjnych. 
Szczególnie mamy tu na uwadze 
klientów, którzy podczas jednej wizy-
ty chcą uregulować swoje zadłużenie 
i zgłosić ponowne podłączenie energii 
elektrycznej. Podczas prac wdrożenio-
wych zweryfikujemy również przyjęte 
rozwiązania techniczne i sprawdzimy 
newralgiczne punkty do ewentualnej 
korekty. 
Płatność kartą w POK jest oczywiście 
jednym z elementów planu sprzedaży 
produktów specjalistycznych, ale to 
przede wszystkim wyjście naprzeciw 
potrzebom naszych klientów.
KATARZYNA SIERSZUŁA
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Gdzie jest wyciek? 
Brygada diagnostyczna na tropie nieszczelności 

TAURON Ciepło
MAREK JABŁOŃSKI

Czy zastanawialiście się kie-
dyś, skąd służby serwisowe 
wiedzą, w którym miejscu 
np. pękła rura ciepłownicza 

i na jakiej podstawie decydują, żeby 
tam właśnie zrobić wykop, aby ją 
wymienić? TAURON Ciepło dyspo-
nuje szeregiem innowacyjnych me-
tod diagnozowania miejsc wycieków 
oraz wysoko wykwalifikowaną ka-
drą fachowców. Lokalizacją miejsca 
awarii zajmują się dwie ekipy diagno-
styczne wyposażone w profesjonal-
ny  sprzęt specjalistyczny. Patrząc na 
naszych specjalistów w trakcie pracy, 
czasem można odnieść wrażenie, że 
wycieków wodnych szukają magicy 
z różdżkami. Nic bardziej mylnego! 

To specjaliści TC, wyposażeni w wy-
sokiej klasy sprzęt diagnostyczny do 
wykrywania nieszczelności głęboko 
pod ziemią. Wykorzystują oni najno-
wocześniejsze metody: 
•  ELEKTROAKUSTYCZNĄ – opartą 

na nasłuchiwaniu odgłosów wycie-
ku wody z rurociągów, przy pomocy 
urządzenia zwanego geofonem; 

•  KORELACYJNĄ – jest to kompu-
terowa obróbka szumu wycieku, 
który rozprzestrzenia się wzdłuż 
ścianek rury;

•   TERMOWIZYJNĄ – to obser-
wacja wytypowanych miejsc za 
pomocą kamery termowizyjnej. 

Wykorzystywane przez specja-
listów słuchawki z geofonu to 
sprzęt dobrze znany w lotnic-
twie cywilnym i wojskowym. 

Oprócz posiadania nowoczesnego 
sprzętu, bardzo ważna jest umie-
jętność interpretacji wskaźników 
i szybkiego wyciągania odpowied-
nich wniosków. Pracownicy za-
trudnieni na tym stanowisku to fa-
chowcy posiadający rozległą wiedzę 
ciepłowniczą i kilkunastoletni staż 
pracy w charakterze diagnosty sie-
ci. Praca to dla nich swego rodzaju 
pasja. Oprócz diagnozowania swojej  
sieci ciepłowniczej, spółka na zle-
cenie realizuje także usługi dla firm 
i instytucji zewnętrznych. Jeśli więc  
chcielibyście poszukać ciekawych 
podziemnych skarbów (niekoniecz-
nie nieszczelności sieci), nasza bry-
gada diagnostyczna jest zawsze 
w gotowości. d 

Awarie sieci ciepłowniczych często spędzają sen z powiek 
ciepłowników – nie tylko z TAURON Ciepło. Niestabilne 
podłoże, kolizje z ciągami komunikacyjnymi, zużycie 
materiałów – to tylko część przyczyn powstawania 
nieszczelności. Zanim brygady remontowe przystąpią 
do usuwania awarii, aby zminimalizować czas i koszty 
związane z naprawą, miejsce awarii musi zostać 
precyzyjnie zlokalizowane.  

Kontrola trasy 
przebiegu sieci 

i lokalizacja nie-
szczelności metodą 
elektroakustyczną 
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KW „Czatkowice” • W branży 
kruszyw drogowych trwa hossa, 
szczególnie na terenie wojewódz-
twa małopolskiego.Zwieńczeniem 
owocnego roku 2018 na rynku 
kruszyw był znakomity wynik 
Kopalni Wapienia „Czatkowice” 
podczas oceny dostawców prze-
prowadzanej przez firmę Libet S.A. 
– Zaczynamy obecnie siódmy 
rok bardzo dobrej współpracy 
z wiodącym producentem kostki 
brukowej w kraju – mówi Daniel 
Brandys, szef Biura Sprzedaży. 
– Coroczna ocena, jakiej poddawa-
ni są dostawcy, jest skrupulatnie 
weryfikowana, stąd szczególnie 
nas cieszy osiągnięcie wysokiego 
wyniku ogólnego oraz zdobycie 
maksymalnej liczby punków w po-
nad połowie ocenianych kryteriów 
– dodaje.
Wysoko ocenione zostały m.in.: 
zgodność parametrów jakościo-
wych, terminowość dostaw oraz 
sprawna obsługa klienta.
Zapowiada się, że w branży kru-
szyw rok 2019 będzie równie 
udany. Znaczący wpływ na zwięk-
szony popyt na kruszywa ma reali-

zacja niedokończonych inwestycji 
oraz rozstrzygnięcie przetargów, 
których nie udało się sfinalizować 
w roku ubiegłym. Spółka podejmu-
je zwiększone wysiłki, aby spro-
stać oczekiwaniom rynku. Polegają 
one na zwiększeniu wolumenu 
oferowanych towarów. 
– Obserwujemy znaczny wzrost za-
potrzebowania na kruszywa w seg-
mencie betonów. To już kolejny rok, 
w którym odbiorcy z branży betono-
wej wykorzystują kruszywa przez cały 
sezon, a nie tylko jako zamiennik żwi-
rów w okresie zimowym – tłumaczy 
Daniel Brandys.
Duże zapotrzebowanie na kru-
szywa do betonu zauważalne jest 
szczególnie w kontekście betonu 
towarowego oraz w budownictwie 
kubaturowym. W ostatnim czasie 
nastąpiła również zmiana w świa-
domości odbiorców, prowadząca 
do utrzymywania stanów magazy-
nowych na wyższym poziomie na-
wet w okresie zimowym. To poz-
wala później w bardziej elastyczny 
sposób dostosować się do potrzeb 
rynku na starcie sezonu.
KAMIL SMOLIK

Specjalistyczna flota dla lotnych popiołów

Wyróżnienie 
dla czatkowickich kruszyw

TAURON mówi po ludzku… 
także w wirtualnym świecie!
Grupa TAURON • Najprostsze 
rozwiązania często okazują się 
najlepsze. Dlatego, odpowiadając 
na sugestie i oczekiwania pracow-
ników Grupy TAURON, w Centrum 
Usług Wspólnych IT usprawniamy 
komunikację.
Zmiany przygotowujemy w duchu 
inicjatywy „TAURON mówi po ludz-
ku", która upraszcza komunikację 
z klientami TAURONA. Założenia 
efektywnej komunikacji pisemnej 
zostały opracowane przez Pracow-
nię Prostej Polszczyzny Uniwersyte-
tu Wrocławskiego, z którą TAURON 
współpracuje. Sukcesywnie wdraża-
my więc wypracowane rozwiązania, 
promując zasady prostej komunikacji 
i poprawnej polszczyzny. 
Zaczęliśmy od przypomnienia na-
szym użytkownikom, że CUW IT to 
przede wszystkim ludzie. Tę wiel-
ką zmianę w postrzeganiu CUW 
IT pomogła nam wdrożyć w życie 

niewielka zmiana w formułowaniu 
komunikatów. 
Piszemy „my”, unikając pisania bez-
osobowego. Pokazujemy, że coś 
wdrożyliśmy, do czegoś nadaliśmy 
uprawnienia, że to my mamy awa-
rię i że to my ją usunęliśmy. Zaczę-
liśmy stosować zasady prostego 
języka, aby nasza komunikacja była 
zrozumiała i przyjazna dla użyt-
kowników.
Zastosowaliśmy w naszych komu-
nikatach przejrzysty i jednorodny 
układ. Opatrzyliśmy je szatą gra-
ficzną. Komunikaty, które przysyła-

my do użytkowników w odpowiedzi 
na ich zgłoszenia, zyskały też istot-
ne wskazówki związane z realizacją 
ich zgłoszeń.
BARBARA PĘKALA
KATARZYNA SIERSZUŁA

Bioeko Grupa TAURON Bioeko Gru-
pa TAURON poszerza kompetencje 
wyspecjalizowanego operatora 
ubocznych produktów spalania 
(UPS). Spółka powiększyła posia-
daną specjalistyczną flotę o cztery 
zestawy ciągników siodłowych 
z naczepami typu autocysterna 
do przewozu popiołów lotnych.
– Zakup czterech autocystern jest 
istotnym etapem budowania pro-
fesjonalnej floty transportowej. Jest 
to również krok w budowaniu bez-
pieczeństwa pracy bloków energe-

tycznych i uniezależnianiu się Grupy 
TAURON od operatorów zewnętrz-
nych – podkreślił Andrzej Grela, 
prezes zarządu BGT. Pojazdy te 
służą do transportu popiołów lot-
nych z kotłów konwencjonalnych 
i fluidalnych TAURON Wytwarza-
nie i TAURON Ciepło. Popioły te są 
sprzedawane lub zagospodarowy-
wane, np. przez wykorzystywanie 
w zakładach górniczych w profi-
laktyce przeciwpożarowej. Zaku-
pione cysterny mają możliwość 
przewiezienia powyżej 250 tys. 

ton popiołów rocznie. Pod koniec 
ubiegłego roku spółka Bioeko Grupa 
TAURON podpisała umowy doty-
czące sprzedaży i zagospodarowa-
nia ubocznych produktów spalania 
i produktów powstałych w wyniku 
procesu odsiarczania spalin z bloku 
energetycznego 910 MW. Umowy 
przewidują, że po uruchomieniu 
nowego bloku w Jaworznie Bioeko 
przejmie pełną odpowiedzialność 
za popioły lotne ze spalania węgla, 
żużle oraz gipsy.
DOROTA KALISZ

Co jeszcze planujemy?
Aktualizujemy na bieżąco 
treści sekcji IT w Tauronecie. 
Chcemy też uprościć komuni-
katy głosowe na naszej info-
linii. Planujemy uproszczenie 
najważniejszych i najczęściej 
używanych instrukcji IT dla 
użytkowników końcowych.

Liczymy na to, że nasze 
starania zostaną 
docenione, co znajdzie 
swój wyraz w:
�  badaniu satysfakcji klien-

tów wewnętrznych (CSI)
�  ankiecie zadowolenia użyt-

kowników z usług świad-
czonych przez CUW IT.

Nowa flota 
gotowa do 
wyjazdu

TAURON Dystrybucja
MARCIN MARZYŃSKI

Regionalny System Ostrze-
gania jest darmową usługą, 
która umożliwia powia-
damianie użytkowników 

o różnego rodzaju zagrożeniach. In-
formacje przekazywane są przez Apli-
kację Mobilną RSO, programy naziem-
nego multipleksu cyfrowego MUX-3, 
platformy hybrydowe oraz zamiesz-
czane są na stronach internetowych 
urzędów wojewódzkich.
Teraz powiadomienia w ramach 
systemu RSO zostaną rozszerzone 
o informacje o masowych awariach 
energetycznych, które mogą wystą-
pić w czasie ekstremalnych warun-
ków pogodowych. Mowa tu przede 
wszystkim o intensywnych burzach, 
którym towarzyszy huraganowy 
wiatr. Wtedy łamiące się i przewra-
cające drzewa często uszkadzają sieć 
energetyczną na dużych obszarach, 
pozbawiając prądu dziesiątki tysięcy 
gospodarstw domowych.
W ostatnich tygodniach TAURON, 
wspólnie z Wojewódzkimi Centrami 
Zarządzania Kryzysowego z Małopol-
ski, Śląska, Dolnego Śląska i Opolsz-

czyzny,\\\\ przeprowadził testy zwią-
zane z zasilaniem RSO komunikatami 
ze spółki.
– Ustaliliśmy wzór informacji, sposoby jej 
przekazywania oraz kanały dystrybucji. 
Chodzi o to, by w sytuacjach rozległych 
awarii nasi klienci zostali skutecznie poin-
formowani o tym, kiedy awaria zostanie 
usunięta – mówi Grzegorz Krajewski, 

TAURON w systemie RSO 
TAURON Dystrybucja będzie zasilał Regionalne 
Systemy Ostrzegania (RSO) informacjami 
o przerwach w dostawach prądu. Nastąpi to 
w momencie, gdy na południu Polski wystąpią 
rozległe awarie energetyczne na masową skalę. 
Wtedy osoby korzystające z RSO na swoje urządzenie 
mobilne otrzymają powiadomienie o skali awarii 
występujących na terenie obsługiwanym przez spółkę 
oraz przewidywanym czasie ich usunięcia. 
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TAURON Ekoenergia
ANNA CISZEWSKA-SWAT

Podstawowym celem 
badań jest weryfikacja 
wcześniejszych prognoz 
odnośnie możliwego 

oddziaływania farmy wiatrowej 
na populację ptaków i nietoperzy. 
Szczególną uwagę skierowano na 
zmiany natężenia wykorzystywa-
nia terenu przez ptaki i nietoperze 
w porównaniu do okresu przedre-
alizacyjnego oraz oszacowanie ich 
śmiertelności w wyniku kolizji.
Wnioski z badań uspokoją miłośni-
ków przyrody. Funkcjonowanie ze-
społu turbin wiatrowych ma zniko-
my wpływ na miejscową przyrodę 
w porównaniu do dominujących sił 
kształtujących środowisko – za-
równo naturalnych, jak i antropoge-
nicznych. Znaczące zmiany w skła-
dzie czy rozmieszczeniu zwierząt 
wywoływane były znacznie częściej 
przez pogodę, rolnictwo czy działal-
ność łowiecką. Na tym tle obecność 
turbin jest tylko mało znaczącym 
dodatkiem. Ku zaskoczeniu przy-
rodników biorących udział w bada-
niach, nawet śmiertelność ptaków 

i nietoperzy w wyniku kolizji z turbi-
nami jest zaskakująco niska. Warto 
zwrócić uwagę na fakt, że zaobser-
wowano zależność ryzyka kolizji od 
wysokości turbin. O wiele bardziej 
niebezpieczne dla ptaków okazały 
się niższe turbiny. Jeszcze wyraź-
niejsza jest ta zależność dla samych 
nietoperzy. Powszechne przeko-
nanie o mniejszej szkodliwości niż-
szych turbin zostało tym samym 
obalone.
TAURON bardzo poważnie traktuje 
swoje zobowiązanie wobec przyro-
dy. Na farmie wiatrowej Marszewo 
jest nawet okresowo wyłącza-
na z ruchu jedna z niższych turbin 
wiatrowych, w celu dostosowania 
się do harmonogramu największej 
aktywności nietoperzy (od 25 lipca 
do 5 września). W ten sposób ogra-
niczamy ryzyko kolizji tych zwierząt 
z turbiną. Są to działania minimali-
zujące oddziaływanie instalacji na 
środowisko przyrodnicze. Zgod-
nie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju uwzględniamy w swojej 
działalności interesy różnych stron, 
także tych malutkich i za dnia nie-
widocznych. d

Monitoring 
przyrodniczy 
na farmach 
wiatrowych 
TAURON Ekoenergia regularnie prowadzi działania 
oceniające wpływ oddanych do eksploatacji 
elektrowni wiatrowych na środowisko przyrodnicze. 
Spółka zakończyła porealizacyjny monitoring 
przyrodniczy na farmach wiatrowych Lipniki, Wicko 
i Marszewo, a latem tego roku zostanie zakończony 
monitoring na farmie wiatrowej Marszewo-Nosalin. 

Wyróżnienie 
dla czatkowickich kruszyw
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”     Obserwujemy znaczny wzrost 
zapotrzebowania na kruszywa w segmencie 

betonów. To już kolejny rok, w którym 

odbiorcy z branży betonowej wykorzystują 

kruszywa przez cały sezon, a nie tylko jako 

zamiennik żwirów w okresie zimowym 
– MÓWI DANIEL BRANDYS, SZEF BIURA SPRZEDAŻY.
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TAURON w systemie RSO 

Jakie województwa?
Geolokalizacja oznacza, że 
również informacje o awariach 
energetycznych osobno otrzy-
mają mieszkańcy województw 
dolnośląskiego, opolskiego, 
śląskiego i małopolskiego, czyli 
terenów, na których działa TAU-
RON Dystrybucja.
Aplikacja RSO jest bezpłatna 
i dostępna u operatorów sieci 
komórkowych.

dyrektor Departamentu Operatora Sie-
ci w TAURON Dystrybucja.
Jeśli ostrzeżenie o zbliżającym się 
zagrożeniu nie dotyczy całego woje-
wództwa, a jedynie niektórych gmin, 
to odbiorcy otrzymujący taki komuni-
kat będą mogli zobaczyć szacunkowy 
obraz terenu objętego awarią. Wa-
runkiem jest zainstalowanie aplikacji 

w telefonie i wybranie odpowiednich 
ustawień.
– W ubiegłym roku wprowadzona zo-
stała nowa wersja systemu RSO. Jedną 
z największych zmian było  zastosowanie 
geolokalizacji, czyli obrazowania na ma-
pie miejsca zdarzenia lub miejsca (obsza-
ru) zagrożonego. Ponadto wprowadzono 
tzw. wzmocnione kontrastowanie, umoż-

liwiające osobom niedowidzącym odczyt 
przekazywanego komunikatu w telefonie 
komórkowym – powiedział Andrzej 
Pasek, dyrektor Wydziału Bezpieczeń-
stwa i Zarządzania Kryzysowego Ma-
łopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie. d
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PRACOWNICY POLECAJĄ

Karolina Czarnota z TAURON Serwis 
poleca serial TV „Altered Carbon”
SERIAL
Jak będzie wyglądała przyszłość? Już dzisiaj żyjemy oto-
czeni technologią, a wokół nas pojawiają się coraz bardziej 
zaskakujące urządzenia. Ciekawą wizję świata przedsta-
wia serial „Altered Carbon”. Oparty na powieści Richarda 
K. Morgana, zabiera nas ponad 300 lat w przyszłość. 
Cały serial jest utrzymany w konwencji sci-fi, ale spodo-
ba się również fanom zagadek detektywistycznych. 
Ludzkość rozprzestrzeniła się po całej galaktyce, a każdy 
człowiek może przeżyć setki lat dzięki odpowiedniej tech-
nologii.  Ciało stało się powłoką, którą można wymienić 
w razie potrzeby. Wspomnienia i świadomość przechowy-
wane są w postaci cyfrowego dysku. Jego zniszczenie jest 

trudne, ale nie niemożliwe. Mieszkańcy nowo powstałych 
światów utrzymywani są pod ścisłą kontrolą. Wszystkie 
napięcia i konflikty wybuchające między nimi są tłumione 
przez Korpus Emisariuszy, żołnierzy działających 
na zlecenie Protektoratu – najbogat-
szych i najbardziej wpływowych ludzi 
rządzących wszystkimi zamieszkanymi 
planetami. Główny bohater to Takes-
hi Lev Kovacs – dezerter, rebeliant, 
ale i doskonały detektyw. Brał udział 
w powstaniu, które zostało brutalnie 
stłumione. Sam został na długie stulecia 
uwięziony w lodzie. Wiadomość o jego 
legendarnych umiejętnościach dotarła 
do długowiecznego i bogatego członka 

Protektoratu, który zaoferował 
mu wolność w zamian za pomoc 
w pewnym śledztwie. Takeshi przez 
przypadek ląduje w środku spisku 

i staje się świadkiem wydarzeń, 
które są bezwzględne nawet jak 
na standardy społeczeństwa, 
które zapomniało o wartości 
ludzkiego życia.
Z odcinka na odcinek serial staje się coraz ciekawszy. 
Fabuła trzyma w napięciu do samego końca. Oświet-
lone neonami ulice i interesujące postaci budują nie-
samowity klimat. Myślę, że to serial idealny nie tylko 
dla fanów sci-fi, ale dla każdego, kto po prostu lubi 
dobre seriale.

Małgorzata Malicka-Łapacz z TAURON 
Dystrybucja poleca zajęcia ceramiczne
HOBBY
Kiedy w 2014 roku, przechodząc obok witryny Galerii Sztu-
ki Współczesnej w Opolu, zauważyłam plakat zapraszający 
dorosłe osoby na kurs rysunku i malarstwa, pomyślałam:  
„Jak pięknie inni spędzają czas wolny”. I już następnego dnia 
podjęłam decyzję, aby zrealizować swoje marzenia i zapi-
sałam się na kurs. Tak się zaczęła moja przygoda ze sztuką, 
która trwa do dzisiaj, naprzemiennie: malarstwo i cera-
mika. Stanie przy sztalugach, rysowanie węglem, kredką, 
malowanie farbami (szczególnie olejnymi), cała feeria barw 
i kompozycji – to dopiero jest przyjemność! 
Ale najbardziej pochłania mnie ceramika. Modelowanie 
z wałka gliny unikatowych kształtów i struktur, zabawa 
szkliwami, ich łączenie i nakładanie na wypaloną pracę daje 
mi nieograniczoną przestrzeń i radość. I ta niepewność, kie-
dy po 48 godzinach w tempera-
turze wypalania do 1080 °C
wyciągam z pieca gotową 
pracę. Wow, udało się! Do końca 
niewiadome stało się komplet-
ne i satysfakcjonujące.
Pierwsze prace zaczęły powoli 
wypełniać mój dom. To były 

przede wszystkim nieskompliko-
wane formy: podstawki, miseczki. 
Dzisiaj są to prace świadome 
i wymagające: patery, popiersia, 
całe postaci. Moim osobistym 
sukcesem są prace i formy dla 
najbliższych i przyjaciół. Oni sami 
nie chcą innych prezentów niż te, 
które wykonam osobiście. Każdy 
podarunek jest wyjątkowy, bo tworzony ręcznie z myślą 
o obdarowanej osobie. Kiedy widzę radość z otrzyma-
nego prezentu, to chętnie sięgam po kolejny wałek gliny 

i zanurzam się w świecie 
własnej pasji – nie tylko na 
warsztatach, ale również 
w domu. 
Z perspektywy czasu 
muszę przyznać, iż nie są-
dziłam, że ceramika stanie 
się nieodłączną częścią 
mojej codzienności. Udział 
w zajęciach i plenerach, 
relacje z uczestnikami, 
wzajemne inspiracje to 
nie tylko pasja, ale sposób 
na życie. 
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