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GRUPA TAURON
ANNA RUTKOWSKA

Już w maju ruszamy z ciekawymi inicjatywami dla pra-
cowników i ich bliskich. Wejdź na Tauronet i odwiedź 
stworzoną specjalnie na tę okazję Strefę Rodzica. 
Niech zamieszczone tam informacje będą dla ciebie 

inspiracją do wzmacniania więzi rodzinnych. Życzymy za-
tem wielu wspaniałych przygód przeżytych w gronie naj-
bliższych.

15 maja przypada 
Międzynarodowy Dzień Rodziny. 
Grupa TAURON, jak co roku, 
przyłącza się do tej akcji.  
A ponieważ wierzymy w koncepcję 
work-life balance, przedłużamy 
święto rodziny o cały tydzień. 
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Gazeta mobilna  
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Rodzinna 
MegaMoc

Przyłącz się do nas 
i weź udział w akcjach: 
 13 maja 
•  Wykład w ramach Uniwersytetu Otwartego Grupy TAURON 

„Jak wzmacniać poczucie wartości u dzieci  
i być wystarczająco dobrym rodzicem”

 14 maja  
•  Start konkursu plastycznego „Pocztówka z rodzinnej 

wycieczki”
 
 15 maja
•  Start konkursu fotograficznego  

„Przytul rodzinnie Tauronka”
 
 16 maja 
•  Wielka Wymiana Miejscówek
 
 17 maja  
•  Niespodzianka: „Bodziak na start" 
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PRACA NA PIĄTKĘ 

TAURON Dystrybucja
Na piątkę. Tak została podsumowana praca magisterska 
absolwenta Politechniki Warszawskiej Krzysztofa Zagrajka, 
która zwyciężyła w konkursie na najlepszą pracę magisterską 
z zakresu elektroenergetyki. Już po raz piąty zorganizowała go 
spółka TAURON Dystrybucja. 
Konkurs został ogłoszony w sierpniu 2018 r. Mogli się do niego 
zgłaszać absolwenci studiów magisterskich polskich publicznych 
uczelni technicznych, kierunków: elektroenergetyka, elektro-
technika lub pokrewnych (tj. automatyka i robotyka, elektronika, 
telekomunikacja, informatyka, mechatronika, energetyka).  
Temat przewodni tej edycji konkursu brzmiał: „Inteligentne sieci 
elektroenergetyczne – rozwój i eksploatacja”.
Laureatem tegorocznej edycji został Krzysztof Zagrajek, absolwent 
Politechniki Warszawskiej. Nagrodę główną otrzymał za pracę ma-
gisterską „Rozwój elektromobilności w transporcie publicznym na 
przykładzie warszawskiej aglomeracji miejskiej”. Praca została do-
ceniona za jej praktyczny charakter; w opinii jury konkursu wnioski 
z niej płynące mogą mieć potencjalne zastosowanie w przemyśle. 
Laureat konkursu zaprezentował wyniki swojej pracy analitycz-
nej i pomiarów podczas spotkania Rady Naukowej działającej 
przy TAURON Dystrybucja, wspierającej działania rozwojowe 
i badawcze spółki. Po prezentacji i serii pytań odebrał nagrodę 
pieniężną w wysokości 10 tys. zł oraz pamiątkowy dyplom.
EWA GROŃ
 

WYPADEK TO NIE PRZYPADEK
TAURON Ciepło
Wypadek przy pracy to koszmar każdego pracodawcy.  
Bezpieczny i zadowolony pracownik to najważniejszy kapitał 
dla każdej firmy. W trosce o bezpieczeństwo pracowników  
w TAURON Ciepło wprowadzane są kolejne inicjatywy promu-
jące bezpieczeństwo pracy oraz zapobieganie wypadkom. 
„Wypadek to nie przypadek” to jedna z najnowszych akcji 
profilaktycznych w spółce. Ma ona na celu wzrost świadomości 
i zaangażowania kierownictwa w promowanie bezpiecznych 
zachowań wśród pracowników oraz eliminowanie głównych 
przyczyn wypadków przy pracy. 
Akcja polega na przeprowadzeniu krótkich, trzydziestominu-
towych szkoleń skierowanych do menedżerów wszystkich 
obszarów spółki. W ich trakcie prowadzący przytoczą szereg 
przykładów orzecznictwa sądowego, opisujących wypadki przy 
pracy z ostatnich lat na terenie naszego kraju. Pozwoli to na 
przedyskutowanie 
tematu tej kwestii, 
a zarazem na 
uniknięcie po-
dobnych błędów 
w przyszłości 
i wyeliminowanie 
zagrożeń, które 
mogą występować 
podczas wykony-
wania codzien-
nych obowiązków 
w pracy. 
Pamiętajmy! Nasza 
praca ma sens wtedy, jeśli po całym dniu pracy  
wracamy do naszego domu bezpieczni i zdrowi.
JOANNA JANISZEWSKA

Z GRUPY

Energetycy 
przekazują szkołom 
książki edukacyjne 

Zgarnij Kartę ICE!

Grupa TAURON • Jednym z wielu 
działań realizowanych w ramach 
współpracy TAURONA z Fundacją 
Górskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego jest produkcja oraz 
dystrybucja Kart ICE.
Karta ICE to szybsza i skuteczniej-
sza pomoc w sytuacji zagrażającej 
Twojemu zdrowiu lub życiu.
Umieszczamy na niej podstawowe 
dane – imię i nazwisko, a także nu-
mery kontaktowe do osób, które na-
leży powiadomić w razie wypadku. 

Zapisane na karcie nu-
mery telefonów pozwala-
ją służbom ratunkowym na 
szybki kontakt z bliskimi osoby 
poszkodowanej oraz uzyskanie in-
formacji na temat jej stanu zdrowia 
sprzed wypadku (przebyte choroby, 
przyjmowane leki).
Te informacje są niezwykle waż-
ne, gdy trzeba udzielić skutecz-
nej pomocy (np. jeżeli dana osoba 
jest uczulona na jakieś lekarstwo, 
nie można go jej podać). Informa-

cja o przewlekłych chorobach (jak 
cukrzyca, epilepsja) przyspiesza 
postawienie właściwej diagno-
zy i zastosowanie odpowiednich 
środków.
URSZULA JARCZYK-WÓJTOWICZ

TAURON Dystrybucja
RENATA SZCZEPANIAK

To nie była zwykła lekcja. 
Dzieci wyszły z ławek, 
mogły eksperymento-
wać, oglądać doświadcze-

nia, wczuć się w role bohaterów 
książeczki, przymierzając stroje 
pracowników Pogotowia Energe-
tycznego, zaglądając do specja-
listycznego wozu i uruchamiając 
sygnały świetlne.
Lekcja dla stu uczniów siemiano-
wickiej podstawówki to pierwsza 
z serii takich zajęć. Kolejne odbędą 
się na Dolnym Śląsku, Opolszczyź-
nie i w Małopolsce.

– W książeczce opowiadamy o codzien-
nej pracy energetyków: dyspozytorów, 
operatorów liczników, elektromonterów 
z Pogotowia Energetycznego. Pokazuje-
my, że ich praca wymaga specjalistycz-
nej wiedzy i trwa 24 godziny na dobę, 
siedem dni w tygodniu. Książka w cieka-
wy i w przystępny 
sposób opowiada 
o trudnych zagad-
nieniach – mówi 
Marcin Marzyń-
ski z TAURON 
Dystrybucji. – Za-
leży nam na tym, 
aby stanowiła 
uzupełnienie treści, 

które prezentujemy na portalu eduka-
cyjnym akcji „Bezpieczniki TAURONA”, 
dlatego do każdej szkoły zgłoszonej do 
programu wysyłamy po kilka egzem-
plarzy książeczki „Mam przyjaciela 
energetyka” z przeznaczeniem do 
szkolnej biblioteki.

„Mam przyjaciela energetyka” to pierwsza 
w Polsce książeczka dla dzieci opowiadająca 
o codziennej pracy energetyków. Pierwsze 
egzemplarze zostały przekazane uczniom 
siemianowickiej Szkoły Podstawowej nr 3 
podczas zajęć edukacyjnych zorganizowanych 
przez TAURON Dystrybucję. Docelowo książeczki 
trafią do ponad stu bibliotek szkolnych. 

j  
Wszystkie działania prowadzone 
przez firmę mają charakter 
edukacyjny i realizowane są w ramach 

programu „Bezpieczniki TAURONA. 

Włącz dla dobra dziecka”.

Robert Zasina, 
prezes zarządu 

TD, z laureatem 
tegorocznej 

edycji konkursu 
na najlepszą pracę 

magisterską
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Korzyści, jakie przynosi 
każdemu z nas posiadanie 
Karty ICE:
  natychmiastowy kontakt 

z najbliższymi osobami 
poszkodowanego

  umożliwienie personelowi 
medycznemu zasięgnięcie 
informacji nt. chorób i za-
żywanych leków mających 
wpływ na stan pacjenta

  umożliwienie zasięgnięcie 
informacji o tym, gdzie się 
pacjent leczy i ew. kto pro-
wadzi terapię.

Wypatruj stoisk Fundacji 
GOPR podczas letnich wyda-
rzeń plenerowych i zgłoś się 
po swoją kartę.
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dTAURON Wydobycie

DANIEL IWAN

Eksploatacja węgla kamien-
nego przez ZG Brzeszcze 
jest prowadzona w wa-
runkach wysokiego zagro-

żenia metanowego. Dla poprawy 
bezpieczeństwa kopalnia prowadzi 
systematyczne odmetanowanie 
pokładów węgla. 
Dwie instalacje kogeneracyjne 
posłużą Zakładowi Górniczemu 
w Brzeszczach do produkcji energii 
elektrycznej i ciepła z gazu pocho-
dzącego z odmetanowania kopalni. 
Silniki zaczną pracować w ZG 
Brzeszcze od 2021 roku.
– Dbamy o bezpieczeństwo i efek-
tywność naszych kopalń. Chcemy 
wykorzystać gaz z procesu odmeta-
nowania pokładów węgla w wysoko-

sprawnej kogeneracji gazowej, czyli 
produkcji prądu i ciepła – mówi Zdzi-
sław Filip, prezes zarządu TAURON 
Wydobycie. 
– Przygotowywana instalacja z za-
kresu energetyki rozproszonej popra-
wi równocześnie bezpieczeństwo 
zasilania ZG Brzeszcze na wypadek 
wystąpienia awarii sieciowych. Moż-
liwe jest również ograniczenie mocy 
zamówionej na jednym z przyłączy, 
co spowoduje ograniczenie kosztów 
po stronie kopalni – dodaje prezes 
TAURON Wydobycie.
Wytwarzanie energii elektrycznej 
w skojarzeniu z ciepłem jest najpo-

pularniejszym sposobem konwer-
sji energii chemicznej na użyteczne 
formy. Obecnie kopalnia sprzedaje 
cały gaz pozyskany w procesie od-
metanowania pobliskim elektro-
ciepłowniom.
Budowa instalacji kogeneracyj-
nych bezpośrednio powiązana 
jest również z działaniami pro-
ekologicznymi. Zagospodarowa-
nie większej ilości gazu z odmeta-
nowania pozwoli na ograniczenie 
jego wpływu na środowisko na-
turalne oraz obniży koszty zwią-
zane z emisją metanu do atmos-
fery.

KW Czatkowice • Minister zdro-
wia Łukasz Szumowski wyróż-
nił pracowników „Czatkowic” 
odznaką Honorowy Dawca 
Krwi – Zasłużony dla Zdrowia 
Narodu.
Honorowy Dawca Krwi – Za-
służony dla Zdrowia Narodu 
to najważniejsza odznaka wrę-
czana za honorowe oddawanie 
krwi. Otrzymują ją dawcy, któ-

rzy oddali minimum 20 litrów 
krwi (lub równoważną jej ilość 

składników). 

Zbigniew Matusik, kierownik Biura 
Logistyki, i Grzegorz Klocek, ma-
szynista urządzeń krusząco-sor-
tujących, od lat są członkami Klubu 
Honorowych Dawców Krwi działa-
jącego przy Kopalni Wapienia Czat-
kowice. Regularnie oddają krew, 
przyczyniając się w ten sposób do 
ratowania ludzkiego życia. Te wyjąt-
kowe odznaczenia zostały im wrę-
czone 27 marca w Krakowie.
Odznaczonym serdecznie gratulu-
jemy.
ANNA JURCZYK

Kopalnia źródłem 
czystej energii 

Krwiodawcy z „Czatkowic” wyróżnieni

Ilość krwi 
w organizmie 

dorosłego człowieka 
to około 

5-5,5 
litra, 

co stanowi ok. 8% 
masy ciała.

• Co zrobić z groźnym pod 
ziemią metanem? W kopalni 
w Brzeszczach będą z niego 
produkowane energia elektryczna 
i ciepło. Nowa inwestycja to 
również projekt z zakresu 
energetyki rozproszonej.

TAURON Ciepło • Z początkiem 
2019 roku flota samochodowa  
TAURON Ciepło powiększyła się 
o dwa auta Volkswagen e-Golf.  
Te nowoczesne, bezszelestne samo-
chody elektryczne można ładować 
zarówno w zwykłych gniazdkach 
elektrycznych, jak i w coraz bardziej 
powszechnych stacjach ładowania.
W ramach jednego ładowania nasz 
e-golf osiąga zasięg do 300 km,  
a moc 115 koni pozwala na przyspie-
szenie do 60 km/h w 4,10 sekundy. 
Warto podkreślić, że w porówna-
niu do samochodów spalinowych 
samochody elektryczne nie muszą 
uzyskać określonej wysokości obro-
tów dla osiągnięcia 100% mocy.
I bardzo ważna informacja: zuży-
cie energii elektrycznej na odcinku 
100 km wynosi dla naszych „elek-
tryków” 12-14 KWh. Aby osiągnąć 
taki poziom kosztów, tradycyjny 
samochód spalinowy musiałby 
spalać 1,5 l paliwa na 100 km!

Nowe volkswageny zostały ob-
randowane w kolorach TAURONA. 
Pracownicy TAURON Ciepło mogą 
z nich korzystać w celach służ-
bowych w godzinach pracy. Aby  
wypożyczyć taki samochód (w go-
dzinach pracy, do jazdy służbowej), 
należy zgłosić się do dyspozytorów 
Ciepło Serwis Janusza Rybczaka 
lub Karola Łachana. 
Pamiętajmy jednak o tym, że aby 
korzystać w godzi-
nach pracy z samo-
chodów służbowych, 
musimy posiadać 
ważne zaświadczenie 
z zakresu badań psy-
chotechnicznych oraz 
uzyskać zgodę przeło-
żonego na korzystanie 
z samochodu kat. B.
A  kiedy Ty odważysz 
się na taką „elektryzu-
jącą przejażdżkę”?
MARTA MROZEK

Czy wiesz, że…

Nasz e-golf osiąga 
zasięg do

 300 km, 
a moc 115 koni 

pozwala na 
przyspieszenie 

do 60 km/h w 4,10 
sekundy. 

ZG Brzeszcze, 
stacja 

odmetanowania

Volkswagen 
e-golf Fo
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O TYM SIĘ MÓWI
TAURON WŚRÓD LAUREATÓW KONKURSU 
LIDERZY ŚWIATA ENERGII

TAURON Dystrybucja
Kapituła konkursu Liderzy Świata Energii przyznała spółce 
TAURON Dystrybucja główną nagrodę w kategorii Producent 
Roku.
Jak podkreślili organizatorzy konkursu, TAURON Dystrybucja otrzy-
mał nagrodę m.in. za rekordową liczbę odnawialnych źródeł energii 
przyłączonych do sieci energetycznej. 
Konkurs Liderzy Świata Energii ma na celu popularyzację osób, 
przedsięwzięć i przedsiębiorstw, które przyczyniły się do rozwoju 
rynku energetycznego w Polsce, najciekawszych oferowanych tam 
produktów i rozwiązań, a także do promocji polskiej myśli technicz-
nej w zakresie energetyki.
Wyróżnienie przyznawane jest w sześciu kategoriach: Człowiek 
Roku, Producent Roku, Innowacja Roku, Handlowiec Roku, Do-
stawca Rozwiązań dla Sektora oraz Społeczna Odpowiedzialność 
Biznesu. 
MARCIN MARZYŃSKI

POK-I OCENIANE

TAURON Obsługa Klienta
W Punktach Obsługi Klienta TAURON wystartował projekt zasto-
sowania dyspenserów do badania poziomu satysfakcji klientów 
z obsługi w placówkach stacjonarnych.
Dyspensery umożliwiają dystrybuowanie dowolnych treści ankiet 
konsumenckich i pozwalają na zbieranie szerokiego spektrum da-
nych ilościowych oraz jakościowych podczas wizyt klientów w POK. 
Wprowadzone narzędzie pozwala na bieżący monitoring satysfakcji 
klientów i na natychmiastową reakcję w przypadku, kiedy klient 
dokona złej oceny. Każdy kierownik POK ma bezpośredni wgląd  
do wyników ankiet danej lokalizacji, dzięki czemu może  
na bieżąco reagować i wyjaśniać niezadowolenie klienta.
Uzyskiwane informacje służą przede wszystkim do: 
  monitorowania skuteczności działań marketingowych prowa-

dzonych w ramach procesów obsługi klienta 
  bieżącego zbierania opinii klientów dotyczących jakości obsługi 
  wyjaśniania ewentualnych uwag klientów dotyczących działal-

ności POK.
Wszystko po to, by podnieść jakość świadczonych usług  
w Punktach Obsługi Klienta TAURON.

KATARZYNA SIERSZUŁA

TAURON Wydobycie
DANIEL IWAN

Studenci Wydziału Gór-
nictwa i Geoinżynierii 
AGH odwiedzili wyro-
biska górnicze w ZG Ja-

nina w Libiążu, tym samym po 
raz pierwszy w warunkach pod-
ziemnych zapoznając się z wy-

TAURON Dystrybucja  
• Spółka TAURON Dystrybucja 
w pierwszym kwartale 2019 roku 
przyłączyła do sieci energetycznej 
blisko 2,5 tys. odnawialnych źródeł 
energii o mocy blisko 35 MW. To 
ponad dwa razy więcej niż w analo-
gicznym okresie ubiegłego roku.
Spośród wszystkich mikroinsta-
lacji przyłączonych w pierwszym 
kwartale zdecydowana większość 
została wykonana w technologii 
fotowoltaicznej. Oprócz tego przy-
łączone zostały dwie elektrownie 
wiatrowe i jedna wodna. Spółka 
przyłączyła także 18 odnawialnych 
źródeł energii innych niż mikroin-
stalacje, z których dwie nie zostały 
wykonane w technologii fotowol-
taicznej. Były to elektrownia wod-
na i elektrownia wykorzystująca 
biogaz rolniczy. Pozostałą część 
stanowią elektrownie PV. W sumie 
łączna moc instalacji przyłączo-

nych w pierwszym kwartale wy-
niosła blisko 35 MW. 
Dla porównania, w całym 2018 r.  
do sieci spółki zostało przyłą-
czonych ponad 8 tys. mikroin-
stalacji o łącznej mocy 75 MW. 
W pierwszym kwartale ubiegłego 
roku TAURON przyłączył ponad  
1,1 tys. odnawialnych źródeł ener-
gii o mocy 9,3 MW. W całym 2017 r.  
do sieci spółki zostało przyłączo-
nych nieco ponad 4 tys. mikroin-
stalacji o łącznej mocy 24 MW.
W sumie TAURON przyłączył do sieci 
energetycznej już ponad 19,5 tys. mi-
kroinstalacji o łącznej mocy 141 MW. 
MARCIN MARZYŃSKI

RADY MECHANIKA 
DLA PRACOWNIKA

Jak dbać o opony? 
Co warto  
zapamiętać?
Wsparcie Grupa TAURON  
• Po pierwsze, po zamontowaniu 
nowych opon należy je dotrzeć. 
Co to oznacza? Przy pokonywa-
niu pierwszych 500 km kierowca 
powinien unikać gwałtownego 
przyspieszania, hamowania oraz 
nagłych skrętów. 
Po drugie, po przejechaniu około 
100 km należy sprawdzić i dokrę-
cić  śruby kół. Dlaczego? Ponieważ 
w trakcie pierwszych kilometrów 
felga prawidłowo układa się na 
piaście koła, co może spowodować 
poluzowanie się śrub kół. 
Uwaga! Szacowany okres przydat-
ności opon to sześć lat. Z roku na 
rok mieszanka gumowa utwardza 
się, co powoduje coraz mniejszą 
przyczepność i zagraża bezpie-
czeństwu. Rekomendowana głę-
bokość bieżnika to 4 mm.
Jak  przechowywać opony? Mię-
dzy sezonami opony powinny być 
składowane w ciemnym, suchym 
i chłodnym pomieszczeniu, z dala 
od substancji rozpuszczających.
ANNA PTAK

TAURON bije rekordy w liczbie 
przyłączonych mikroinstalacji OZE

W sumie TAURON 
przyłączył do sieci 

energetycznej 
już ponad

19,5 tys. 
MIKROINSTALACJI 

o łącznej mocy 

141 MW

Aktualnie TAURON 
Wydobycie 

obejmuje umową 
patronacką 

22 
KLASY
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Lekcje 500 m pod ziemią 

15-osobowa grupa studentów 
krakowskiej Akademii Górniczo-

-Hutniczej zjechała 500 m 
pod ziemię na swoje pierwsze 
praktyczne zajęcia w kopalni. 
TAURON Wydobycie wspiera 

w ten sposób kształcenie 
przyszłych pracowników.

Tegoroczni laureaci 
konkursu Liderzy 

Świata Energii 
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posażeniem w maszyny i wa-
runkami pracy na stanowiskach 
górniczych w rejonie czynnej 
ściany wydobywczej kopalni.
TAURON Wydobycie od wielu 
lat prowadzi bliską współpra-
cę ze szkołami średnimi oraz 
uczelniami wyższymi – głównie 
Akademią Górniczo-Hutniczą 
w Krakowie oraz Politechniką 

Śląską w Gliwicach – w zakre-
sie zapewnienia dopływu od-
powiednio wykwalifikowanej 
średniej i wyższej kadry do za-
kładów górniczych TAURONA. 
Spółka najbardziej potrzebu-
je średniej kadry technicznej, 
spełniającej wysokie wymaga-
nia w zakresie obsługi i eksplo-
atacji nowoczesnych maszyn 
i urządzeń górniczych.
 – Wspieranie kształcenia za-
wodowego, zapobiegającego 
powstawaniu luki kompetencyj-
nej i umożliwiającego pozyska-
nie w przyszłości odpowiednio 
wykształconej nowej kadry dla 
zakładów górniczych TAURON 
Wydobycie, to cel naszej współ-
pracy z ośrodkami akademickimi 
i szkołami średnimi, w których 
tworzymy klasy patronackie 
oraz promujemy zawody zwią-
zane z górnictwem – podkreśla 
Zdzisław Filip, prezes zarządu 
TAURON Wydobycie.
Aktualnie TAURON Wydobycie 
obejmuje umową patronacką 
22 klasy, w tym 10 klas w Cen-
trum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Jaworznie, 
dziewięć klas w Zespole Szkół 
w Libiążu oraz trzy klasy w Po-
wiatowym Zespole Szkół Za-
wodowych i Ogólnokształcą-
cych nr 6 w Brzeszczach.

TAURON Ekoenergia
ANNA CISZEWSKA-SWAT

Najstarsza farma wia-
trowa Zagórze rozpo-
czyna właśnie 16. rok 
funkcjonowania, i to 

z wysoką  dyspozycyjnością, nie-
wiele ustępującą młodszym o 10 
lat farmom Marszewo i Wicko. 
Dłuższe przestoje w 2018 r. były 
wynikiem konieczności wymia-
ny starszych komponentów wy-
branych elektrowni wiatrowych 
na komponenty nowszej gene-
racji, wymagające pewnych do-
stosowań w trakcie prac monta-
żowych.
– Dyspozycyjność farmy wiatrowej 
Zagórze jako całości przekracza 
96% w skali roku, a są miesiące, 
w których przekracza 99% – mówi 
Krzysztof Markiewicz, specjali-
sta ds. zarządzania techniczne-
go farmami wiatrowymi w TEE. 
–  Producent większości elektrowni 
wiatrowych zastosowanych na 
farmach należących do spółki za-
kłada ich wytrzymałość na 20 lat. 
Jest to bardzo ostrożny szacunek, 
uwzględniający duży margines bez-
pieczeństwa. W rzeczywistości pra-
widłowo serwisowane elektrownie 
wiatrowe mogą pracować znacznie 
dłużej – dodaje Markiewicz.
Elektrownie wiatrowe zainsta-
lowane na farmie wiatrowej Za-
górze to druga generacja modelu 
Vestas  V80, natomiast farmy 
wiatrowe Marszewo i Wicko 
oparte są na siódmej generacji 
turbin V80 i V90 z dodatkowo 
wyposażonym i rozbudowanym 
monitoringiem najważniejszych 
komponentów. Za jego pomocą 
badany jest m.in. poziom wibra-
cji i temperatur kluczowych ele-
mentów, co pozwala na szybkie 
wykrycie ewentualnego uszko-
dzenia na długo przed tym, jak 
wpłynie na pracę elektrowni wia-

trowej. Dlatego możemy 
być spokojni – właściwie 
monitorowane i serwiso-
wane elektrownie wiatrowe 
będą wytwarzać energię zgod-
nie z naszymi założeniami.
Systemy monitorujące pracę 
elektrowni wiatrowych nadal 
się rozwijają. Coraz większą 
uwagę zwraca się na koniecz-
ność monitorowania wartości 
przenoszonych obciążeń kon-
strukcyjnych elektrowni jako 
budowli – po to, by wyłapać 
różnice między wartościami 
odpowiadającymi założeniom 
projektowym a rzeczywistością. 
W TEE elektrownie wiatrowe, 
zgodnie z prawem budowla-
nym, przechodzą co roku prze-
gląd. W planach jest również 
prowadzenie okresowych, 
profilaktycznych pomiarów 
wychylenia wież elektrowni 
względem fundamentów. 
W ofercie producentów 
można już znaleźć ofer-
ty na „odmłodzenie farm 
wiatrowych”. Są to różne-
go rodzaju modyfikacje 
oprogramowania i mody-
fikacje aerodynamiczne 
mające na celu zwięk-
szenie ich wydajności, 
jednak ich wdrożenie 
wymaga dokładnej 
kalkulacji.

TAURON Wydobycie
Mobilny salon sprzedaży TAURON 
Wydobycie promował produkty 
paliwowe marki na Ogólnopol-
skich Targach DOM w Kielcach. 
W wydarzeniu udział wzięło 
ponad 200 firm z Polski i zagrani-
cy oraz blisko 20 tysięcy uczest-
ników.
TAURON Wydobycie zaprezentował 
na targach swoją ofertę produkto-
wą węgla, w tym paliwa ekologiczne 
TAURON Ekogroszek oraz Ekogro-
szek JARET plus, cieszące się coraz 
większą popularnością wśród klien-
tów. W trakcie targów odwiedzający 
stoisko TAURON Wydobycie mogli 
uzyskać rabat na zakupy grubych 
i średnich sortymentów węgla.

Wszyscy potencjalni klienci na ma-
gentowym stoisku TAURONA mogli 
otrzymać do przetestowania darmo-
we próbki worków z ekogroszkiem. 
Akcja cieszyła się dużym powodze-
niem, a odwiedzający targi chętnie za-
bierali ze sobą żółty lub różowy worek 
z ekologicznym paliwem węglowym. 
Działaniami wspierającymi obec-
ność TAURON Wydobycie na tar-
gach była akcja promocyjno-rekla-
mowa przeprowadzona w lokalnej 
prasie i materiałach targowych. 
Szeroka akcja informacyjna była 
szczególnie pomocna dla gości od-
wiedzających nasze mobilne sto-
isko, będących na etapie planowa-
nia wyboru systemu grzewczego.
DANIEL IWAN

Żywotność  
elektrowni 
wiatrowych 
Czas pokazał, że elektrownie wodne należące do TAURON 
Ekoenergia rzeczywiście są długowieczne. A jak jest 
z żywotnością elektrowni wiatrowych? 

Farma 
wiatrowa 

Marszewo 

Prezentacja  
węglowych produktów 

j  
Szeroka akcja informacyjna była szczególnie 

pomocna dla gości odwiedzających nasze 

mobilne stoisko, będących na etapie 

planowania wyboru systemu grzewczego. 

j  
Systemy monitorujące pracę 
elektrowni wiatrowych nadal się rozwijają.  

Coraz większą uwagę zwraca się na konieczność 

monitorowania wartości przenoszonych 

obciążeń konstrukcyjnych elektrowni jako 

budowli – po to, by wyłapać różnice między 

wartościami odpowiadającymi założeniom 

projektowym a rzeczywistością. 

Lekcje 500 m pod ziemią 
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KW Czatkowice
AGNIESZKA CUPIAŁ

Wręczone granty przy-
czynią się do inte-
gracji lokalnej spo-
łeczności, bo dzięki 

nim organizacje będą miały środki 
na realizację swoich celów statu-
towych w postaci działań na rzecz 
mieszkańców gminy. Wybrane ini-
cjatywy pozwolą m.in. uwrażliwić 
dzieci i młodzież na to, jak ważne 
jest bezpieczeństwo, wpłyną na 
podniesienie jakości nauczania, 
przyczynią się do krzewienia aktyw-
ności sportowej oraz rozwoju kultu-
ralnego mieszkańców gminy.
– Cieszymy się, że realizując projekt 
„Dobry Sąsiad”, możemy być jeszcze 
bliżej mieszkańców Krzeszowic. W tym 
roku nagrodziliśmy siedem inicjatyw, 
które naszym zdaniem są najbardziej 
potrzebne i kreatywne, a przy tym nio-

są ze sobą duży ładunek pozytywnej 
energii – mówi Paweł Danek, p.o. 
prezes zarządu Kopalni Wapienia 
Czatkowice. – Staramy się aktyw-
nie uczestniczyć w życiu lokalnej 
społeczności, a realizacja projek-
tu świetnie wpisuje się w przyję-
tą przez nas politykę społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Dzięki 
zgłoszonym wnioskom poznajemy 
potrzeby i oczekiwania mieszkań-
ców gminy. W ten sposób budujemy 
solidny fundament dla skutecznego 
i korzystnego dla wszystkich dialogu 
z otoczeniem – dodaje.
Do projektu zgłoszono 28 pomy-
słów – to blisko trzy razy więcej niż 
w ubiegłym roku. Wszystkie były 
społecznie ważne, dlatego jury nie 
miało łatwego zadania. Uroczyste 
podpisanie umów z laureatami mia-
ło miejsce 17 kwietnia w Krzeszowi-
cach. 

Wielkie 
sprzątanie  
w Stalowej 
Woli
TAURON Wytwarzanie • Przedsięwzię-
cie o nazwie CITO (Cache In Trash Out®) 
organizowane jest przez uczestników 
gry terenowej Geocaching. Polega ona 
na poszukiwaniu „skarbów” ukrytych 
przez innych graczy, przy wykorzysta-
niu urządzeń GPS. Na świecie znajdują 
się obecnie ponad 3 miliony tego typu 
skarbów, a gracze przy okazji organizu-
ją spotkania mające na celu uczynienie 
środowiska gry lepszym.
Dlatego w Stalowej Woli zorganizowa-
no wielką akcję sprzątania. Wzięli w niej 
udział pracownicy TAURON Wytwarza-
nie wraz z rodzinami oraz gracze Geoca-
ching. Oprócz lokalnych mieszkańców, 
chętni do sprzątana przybyli z różnych 
zakątków kraju: Skawiny, Krakowa, Ja-
nowa Lubelskiego oraz Lublina. 

Prawie wszyscy pojawili się punktualnie 
w miejscu startowym o współrzędnych 
N 50° 33.571 E 022° 04.072. Po udzie-
leniu instrukcji bezpieczeństwa, rozdaniu 
kamizelek odblaskowych, worków i rę-
kawiczek, wszyscy ochoczo ruszyli w las. 
Z początku wydawało się, że nie ma cze-

TAURON Ciepło • Zbigniew Waw-
rzeń, na co dzień pracujący w Biurze 
Handlowym TAURON Ciepło, za-
czął swoją przygodę z tworzeniem 
industrialnych przedmiotów około 
trzech lata temu.
– Nie wiedziałem, co kupić siostrze 
na urodziny. Pracowałem wtedy 
w firmie szklarskiej i wpadłem na 
pomysł, żeby własnoręcznie  zrobić 
dla niej biokominek z granitu i szkła 
–  mówi Zbigniew Wawrzeń.
Swoje zdolności plastyczne i  smy-
kałkę do rękodzieła Zbigniew roz-
wijał od dzieciństwa – już wtedy 
uczęszczał na zajęcia plastyczne, 
malował farbami olejnymi. Obec-
nie pracuje nad żyrandolem do ja-

dalni. Gdy powstanie konstrukcja, 
będzie trzeba postarzeć drewno 
– najpierw szczotką drucianą, na-
stępnie nylonową, tak aby wszyst-
ko wyglądało naturalnie i ładnie.
– Lubię stare rzeczy, które mają 
charakter i swoją historię. Najwięk-
szym problemem jest zdobycie po-
trzebnych materiałów. Szukam więc 
w internecie, a czasem na pchlim targu  
– mówi Zbyszek.
Wawrzeń przyznaje, że trzeba się 
nieźle „nagimnastykować” – po-
święcić sporo czasu i energii, aby 
znaleźć coś naprawdę wyjątko-
wego do wykorzystania i przero-
bienia. Biżuteria z drewna i żywicy, 
puzderka, dodatki do domu – to 
wszystko stworzone jego rękami 
ma wyjątkową wartość i unikato-
wy klimat.
Na swoją kolej czekają już kolej-
ne pomysły jak drewniana rama 
na lustro, a w przyszłości planuje 
własnoręcznie wykonać meble ku-
chenne!
Do tak zwanej pełni szczęścia 
Zbyszkowi brakuje tylko piły ta-
śmowej, która bardzo ułatwiłaby  
mu pracę.

MARTA MROZEK

TAURON Wytwarzanie • Święta to czas, 
który nam wszystkim kojarzy się nieroz-
łącznie z najbliższymi, a także z celebro-
waniem tradycji oraz więzi rodzinnych. 
Szczególnie zależy nam na najmłod-
szych i dlatego wielkanocny zając z TAU-
RON Wytwarzanie ochoczo przygoto-
wał paczki dla dzieci z domów dziecka 
i ośrodków szkolno-wychowawczych 
zlokalizowanych na terenie działania 
firmy. Wiosenne koszyki pełne słodko-

Magentowa 
Wielkanoc 

Industrialne rewolucje, czyli pasja do vintage

j  
Zbyszek 
przyznaje, że trzeba się 
nieźle „nagimnastykować” 
– poświęcić sporo czasu 
i energii, aby znaleźć coś 
naprawdę wyjątkowego 
do wykorzystania 
i przerobienia. 

j  
Zebrane odpady, zgodnie 
z wcześniejszymi ustaleniami 
z Miejskim Zakładem 
Komunalnym i Urzędem 
Miasta w Stalowej Woli, 
zostały złożone w większych 
skupiskach wzdłuż ulicy,  
skąd zostały zabrane  
przez profesjonalistów.

„Dobry Sąsiad” – granty przyznane

Znamy laureatów autorskiej akcji społecznej „Dobry 
Sąsiad”, organizowanej przez KW Czatkowice. 
Wszyscy aktywnie działają na terenie gminy 
Krzeszowice, wspierając jej rozwój. 

Laureatami grantów w wysokości 5000 zł zostali:
  Stowarzyszenie Klub Wspinaczkowy Trawers Krzeszowice za po-

mysł „I Dzień Prażaby – impreza plenerowa dla dzieci i młodzieży”

  Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Rudawie 
za pomysł „Koncerty Siedleckie – wieczory ze Świętym Janem 
Pawłem II"

  Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Górze za pomysł „Wiem, czym 
oddycham –  urządzenia do pomiaru jakości powietrza”

  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych miejscowości Czerna za 
pomysł „Półkolonia Wakacje z Tauronkiem mamy, na rolkach 
śmigamy”

  Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrężnicy za pomysł „Festyn  
rodzinny Bezpieczeństwo – to nas kręci”.

Wyróżnienia w wysokości 3500 zł zostały przyznane:
  Interwencyjnemu Zespołowi Pomocy Międzyludzkiej w Krzeszo-

wicach za pomysł „Wielkanocna integracja”

  Stowarzyszeniu Nasz Tenczynek za pomysł „Program edukacyjny 
nauka przez zabawę”.

Własnoręcz-
nie wykonana 

lampa z drewna 
i sznurka

Biokominek z gra-
nitu i szkła
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TAURON Dystrybucja 
Pomiary
MARTA BISIKIEWICZ

W gronie startujących, 
wśród takich sław jak 
Robert Korzeniow-
ski, Tomasz Majewski, 

Władysław Kozakiewicz czy Francis 
Obikwelu, jeden z najbardziej uty-
tułowanych sprinterów ubiegłego 
dziesięciolecia, był również Marek 
Wideł z TAURON Dystrybucja Po-
miary. 
Wyniki Marka są imponujące, 
również z uwagi na fakt, że lekką 
atletykę trenuje amatorsko i do-
piero od dwóch lat. Ciężkie treningi, 
konsekwencja, upór w dążeniu do 
celu zaowocowały niesamowitą 
wręcz formą sportową, która po-
zwoliła mu wystartować w gronie 
zawodowych sportowców i osiągnąć 
nieprawdopodobnie wysokie wyniki. 

Marek Wideł wśród gwiazd 
lekkiej atletyki! 

Marek kapitalnie 
zaprezentował się, 
startując w sztafecie  
4 x 200 metrów  
oraz w czterech 
konkurencjach 
indywidualnych: 
  SKOK W DAL – rezul-

tat  5,46 m i 10. miejsce 
mistrzostw świata w kat. 
M50

  TRÓJSKOK – rezultat 
11,93 m i 12. miejsce 
mistrzostw świata w kat. 
M50

  BIEG NA 200 M – rezul-
tat 26,18 s i 22. miejsce 
mistrzostw świata w kat. 
M50

  BIEG NA 60 M – rezul-
tat 8,11 s i 40. miejsce 
mistrzostw świata w kat. 
M50.

Aż cztery tysiące weteranów lekkiej atletyki z sześciu kontynentów wzięły 
udział w Halowych Mistrzostwach Świata Masters, które odbywały się 
24-30 marca w toruńskiej hali Arena. 

go szukać, ale im dalej w las, tym więcej 
śmieci. Worki zapełniały się szybko, jeden 
po drugim, aż zebrało się ich pięćdziesiąt. 
Nie wiadomo, kiedy upłynęła planowana 
godzina sprzątania. Oprócz drobnych, ty-
powych odpadków znaleziono kilka opon 
i innych odpadów o większych gabarytach. 
ANNA SILENKO

ści trafiły do Orzesza, Bogumiłka i Ja-
worzna. Pięć placówek to łącznie 350 
paczek, a co za tym idzie – uśmiech-
niętych dzieci.
Wielkanocne podarunki to kontynu-
acja wieloletniej tradycji spółki, która  
w ramach dobrych praktyk CSR w miarę 
możliwości uczestniczy w codziennym 
życiu placówek szkolno-wychowaw-
czych i wspiera ich działalność.
ELŻBIETA GUZIKOWSKA

Przez godzinę  
sprzątania nasi 

pracownicy zebrali

50 
WORKÓW 
NA ŚMIECI

j  
Zebrane odpady, zgodnie 
z wcześniejszymi ustaleniami 
z Miejskim Zakładem 
Komunalnym i Urzędem 
Miasta w Stalowej Woli, 
zostały złożone w większych 
skupiskach wzdłuż ulicy,  
skąd zostały zabrane  
przez profesjonalistów.

Im dalej  
w las, tym 

więcej śmieci

Tak wyglądały wielka-
nocne koszyczki poda-
rowane przez TAURON 

Wytwarzanie

Marek Wideł  
– najlepszy lekkoatleta 

wśród energetyków
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PRACOWNICY POLECAJĄ

Karolina Czarnota z TAURON Serwis poleca 
serial „The Crown” – jak ciekawe jest życie 
królowej? 
SERIAL
Królową Elżbietę II znamy głównie z relacji telewizyjnych. 
Zawsze elegancka i poważna, ale czy na pewno?  
„The Crown” to brytyjsko-amerykański serial biograficzny 
opowiadający o życiu tej angielskiej monarchini. Produkcja 
ukazuje jej inne, bardziej ludzkie oblicze.
Elżbieta II jest od 60 lat władczynią Wielkiej Brytanii 
i jednocześnie najdłużej panującą głową państwa na 
świecie.  Akcja serialu zaczyna się kilka lat przed koro-
nacją Elżbiety. Poznajemy ją jako dwudziestokilkuletnią 

dziewczynę zmagającą się z  nakazami i zakazami dwor-
skiego życia. Jest  świadoma czekających ją wyznań, 
ale to wciąż młoda kobieta, której brakuje pewności 
siebie. Bohaterka próbuje odnaleźć 
balans między pełnieniem ważnej 
funkcji a byciem sobą. Aby stać się silną 
postacią, jaką znamy dzisiaj, czeka ją 
jeszcze długa droga. Droga, którą jako 
widzowie możemy śledzić w każdym 
odcinku. 
To nie jest dokładny portret rodziny 
królewskiej. Wiele epizodów zostało 
dostosowanych do potrzeb scenariu-
sza. Romanse i wszelkie problemy ro-

dzinne stanowią tło dla wydarzeń 
politycznych i historycznych. Cała 
seria zaplanowana jest na sześć 

części – do tej pory ukazały się 
dwa sezony serialu. Historia 
Elżbiety ma zostać poprowa-
dzona przez twórców aż  
do czasów współczesnych.
„The Crown” jest wart obejrzenia z wielu powodów. 
Ma dobrze napisaną historię i jest świetnie zagrany. 
Ten serial to jedna z najdroższych produkcji w historii 
telewizji i choćby z tego względu warto go obejrzeć.  
To doskonały wybór dla fanów kina opartego  
na prawdziwych wydarzeniach.

Beata Gałecka z TAURON Obsługa 
Klienta poleca książkę Katarzyny 
Puzyńskiej pt. „Motylek”
KSIĄŻKA
„Motylek” otwiera serię powieści kryminalnych, 
w których z rozwiązywaniem zagadek  mierzą się 
policjanci z komisariatu we wsi Lipowo, położonej 
niedaleko Brodnicy.
Katarzyna Puzyńska, okrzyknięta polską Camillą 
Lackberg (mistrzyni szwedzkiego kryminału), 
krok po kroku wprowadza czytelnika w tajniki 
ludzkiej psychiki i motywów działania, doskonale 
tworząc sylwetki bohaterów powieści. Mimo że 
łączy ich wspólne miejsce zamieszkania, położone 
w idyllicznej okolicy, dzieli ich dosłownie wszystko 
– każdy z bohaterów  zmaga się z mniejszymi lub 
większymi grzechami, kompleksami, 
problemami czy skrywanymi tajem-
nicami. Tak więc nie dajcie się zwieść 
miłej wakacyjnej okolicy!
W pewien mroźny zimowy poranek 
w spokojne życie mieszkańców Lipowa 
wkracza coś, co przełamuje monotonię 
ich egzystencji – na głównej drodze we 
wsi dochodzi do wypadku, w którym 
ginie zakonnica. Policja wszczyna śledz-
two mające na celu dotarcie do sprawcy, 

który uciekł z miejsca wypad-
ku. Sprawę utrudnia fakt, że 
mimo iż w wiosce wszyscy 
się znają, ofiary nie zna nikt. 
Poza tym rzekome potrącenie 
wygląda raczej tak, jakby ktoś 
wielokrotnie przejechał po 
ciele zakonnicy. Pojawia się 
mnóstwo znaków zapytania. 
Kilka dni później ginie kolejna osoba.  Zaczyna się 
wyścig z czasem. Policja musi odnaleźć mordercę, 
zanim pojawią się kolejne ofiary. 
Śledztwo ujawnia tajemnice mrocznej przeszło-
ści zakonnicy, przy okazji odkrywając też mniejsze 
lub większe przewinienia mieszkańców. Jest  
coraz więcej poszlak do zbadania i potencjalnych 
podejrzanych. Na pomoc policjantom z Lipowa 

przybywa ekscentryczna pani komisarz 
Klementyna Kopp. Śledztwo nabiera 
rozpędu… 
„Motylek” to doskonale skonstruowany 
kryminał, w którym do końca zadaje-
my sobie kluczowe pytanie: kto zabił? 
Gęsta atmosfera małej społeczności 
i zagadki z przeszłości, które nigdy nie 
miały ujrzeć światła dziennego, dodat-
kowo potęgują trzymającą w napięciu 
atmosferę powieści.
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