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Nowy blok zaopatrzy  
w energię 

2,5 mln
GOSPODARSTW 

DOMOWYCH. 
Blok będzie 

przyjaźniejszy dla 
środowiska a emisja 
tlenków siarki i azotu 

zmniejszy się o 

80% 
zaś CO2 o 

31%

Pierwsza energia  
z Nowego Jaworzna  
już w sieci

Blok 910 MW to 
największa inwestycja 

Grupy TAURON

TAURON Wytwarzanie
PATRYCJA HAMERA-PIERZCHAŁA

Synchronizacja nowego blo-
ku energetycznego z siecią 
elektroenergetyczną to 
proces, którego celem jest 

załączenie generatora do pracy 
z siecią elektroenergetyczną. Etap 
ten, poprzedził wiele niezbędnych 
działań związanych z rozruchem 
wszystkich instalacji i gospodarek 
pomocniczych.
Ważnym momentem projektu 
było pierwsze rozpalenie kotła, 
a następnie proces jego dmucha-
nia. W trakcie tej fazy rozruchu, 
uruchamiane są wszystkie ele-
menty instalacji przy użyciu do-
celowych czynników, takich jak: 
woda, węgiel, para i olej.
– Rozpalenie kotła stanowiło wej-
ście w etap gorącego rozruchu blo-

ku, finał tego procesu to synchroni-
zacja bloku z Krajowym Systemem 
Elektroenergetycznym. Jej pomyślne 
przeprowadzenie to kolejny, po po-

myślnie zakończonej próbie ciśnie-
niowej kotła, dowód na to, że blok 
910 MW jest należycie realizowany 
– mówi Filip Grzegorczyk, prezes 

zarządu TAURON Polska Energia.
Nowy blok TAURONA będzie sta-
bilnym źródłem energii, w którą 
zaopatrzy nawet 2,5 mln gospo-

darstw domowych. Będzie to jed-
na z najsprawniejszych jednostek 
tego typu w Europie. W porówna-
niu z istniejącymi blokami klasy 
120 MW, sprawność nowego bloku 
będzie znacząco wyższa, a emisje 
SO2 i NOx niższe o ponad 80%. Emi-
sja CO2 zmniejszy się natomiast 
o około 31%.
Blok 910 MW nie będzie też wy-
magał składowania ubocznych 
produktów spalania (UPS) – po-
piołów, gipsu czy żużlu. UPS-y 
te zostaną wykorzystane m.in. 
w przemyśle cementowym i bu-
dowlanym. Układy zamontowane 
w jednostce pozwolą na jej szybkie 
uruchomienie przy bezwietrznej 
pogodzie, co ma istotne znaczenie 
przy dynamicznie rosnącej mocy 
źródeł odnawialnych zależnych od 
warunków atmosferycznych. d

Pierwsza synchronizacja bloku 910 MW w Jaworznie 
z Krajową Siecią Elektroenergetyczną miała miejsce 
31 grudnia 2019 r. Tym samym rozruch bloku 
wkroczył w fazę regulacji i optymalizacji.

Nowy blok nie będzie 
wymagał składowania 

odpadów po spalaniu
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ZG JANINA NAGRODZONY PRZEZ FUNDACJĘ 
RODZIN GÓRNICZYCH 

TAURON Wydobycie
ZG Janina po raz szósty znalazł się na podium Konkursu Górniczej 
Solidarności Zawodowej, którego wyniki zostały ogłoszone 
podczas corocznego spotkania barbórkowo-świątecznego 
Fundacji Rodzin Górniczych. 
W konkursie porównywane są wskaźniki ilości zebranych w cią-
gu roku składek, do  liczby pracowników zatrudnionych w da-
nym zakładzie. Spośród wszystkich kopalń węgla kamiennego, 
pierwsze miejsce zajęła kopalnia Mysłowice-Wesoła. Zgodnie 
z regulaminem, otrzymała statuetkę przechodnią, która przez 
ostatnie trzy lata była w rękach ZG Janina. Kopalnia z Libiąża 
zajęła w tym roku drugie miejsce, znajdując się na podium już 
po raz szósty. Na trzecim miejscu uplasowała się kopalnia Knu-
rów-Szczygłowice. Tradycyjne spotkanie barbórkowo-świą-
teczne Fundacji Rodzin Górniczych odbyło się w Filharmonii 
Śląskiej w Katowicach, gdzie wręczone zostały medale i wyróż-
nienia dla darczyńców Fundacji.
MATEUSZ LEHNORT

Z GRUPY

WIRTUALNA ELEKTROWNIA TAURONA
Grupa TAURON
Inżynierowie TAURON Ekoenergii opracowują wirtualną 
elektrownię, w której rezerwowanie produkcji energii oparte jest 
o źródła odnawialne. Rozwiązanie to jest unikalne w skali kraju.
TAURON dostosował jedno ze swoich źródeł wytwórczych – uru-
chomioną w 1917 r., Elektrownię Wodną Lubachów – do pracy 
w układzie wirtualnej elektrowni. Modernizacji poddano m.in. ge-
neratory oraz układy regulacji. W czerwcu 2019r. uruchomiono 
magazyn energii o mocy 500kW. Zastosowane rozwiązanie po-
zwala uzyskać elastyczność regulacyjną.
- Mnogość źródeł wytwórczych pozwala, żeby one wzajemnie się re-
zerwowały zapewniając bezpieczeństwo dostaw energii. Prace nad 
tym rozwiązaniem, zdobyta wiedza i doświadczenie pozwolą w przy-
szłości wykorzystać tę ideę na szerszą skalę. Wirtualna elektrownia 
pozwala na optymalizację wykorzystania wyprodukowanej energii – 
mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.
Podstawowym celem platformy Wirtualna Elektrownia  jest za-
rządzanie pracą OZE na potrzeby uczestników rynku energii, 
a zwłaszcza Uczestników Rynku Bilansującego.
Zakończenie prac projektowych i testów eksploatacyjnych plano-
wane jest na grudzień 2020 roku, a od początku 2021 roku system 
wirtualnej elektrowni będzie działał już produkcyjnie. Planowane 
jest wówczas zarządzanie oraz zdalne sterowanie w czasie rze-
czywistym źródłami energii odnawialnej o łącznej mocy zainstalo-
wanej 375 MW i potencjale regulacyjnym 100 MW.
Podczas spotkania prasowego, które odbyło się 12 grudnia br. 
w elektrowni wodnej w Lubachowie, inżynierowie TAURON Eko-
energii przedstawili zebranym gościom szczegóły techniczne 
projektu. Dzięki wdrożeniu tego innowacyjnego rozwiązania, 
TAURON ma szansę zapoczątkować budowę nowej generacji 
usług dla rodzącego się sektora energetyki rozporoszonej, gdzie 
źródło wytwórcze, czy też zdolności regulacyjne mogą być wyko-
rzystywane również na potrzeby lokalnych społeczności, popra-
wy parametrów sieci, czy realizacji nowatorskich strategii bizne-
sowych generujących zysk.
ŁUKASZ CIUBA
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 Uhonorowani 
reprezentanci ZG Janina

GRUPA TAURON
ŁUKASZ CIUBA

Zapewnienie zróżnico-
wanego i elastycznego 
finansowania to istotny 
krok w kierunku realizacji 

planowanych inwestycji TAURONA. 
– Podpisana dziś Umowa Kredytu 
jest jedną z wielu elementów, któ-
re pozwolą Grupie na inwestowa-
nie w odnawialne źródła energii 
oraz modernizację sieci dystrybucji 
energii elektrycznej – mówi Fi-
lip Grzegorczyk, prezes zarządu  
TAURON Polska Energia. – Nie-
dawno kupiliśmy pięć farm wiatro-
wych o mocy 180 MW, ale nasze 
ambicje w zwiększaniu udziału OZE 
w naszym miksie wytwórczym są 
znacznie większe – dodaje prezes 
TAURONA.
Zgodnie z umową, pozyskane 
środki mają być przeznaczone na 
pokrycie wydatków inwestycyj-
nych, związanych z szeroko ro-
zumianą energetyką odnawialną 
i dystrybucją energii elektrycznej, 
a także na refinansowanie istnie-

jącego zadłużenia finansowego 
Grupy. 
– Nawiązanie relacji z nowym 
partnerem, będącym istotną in-
stytucją finansową na rynku euro-
pejskim, pomoże realizować nasze 
kolejne inwestycje w odnawialne 
źródła energii oraz w segmencie 
dystrybucyjnym – podkreśla Ma-
rek Wadowski, wiceprezes za-
rządu TAURON Polska Energia  
ds. Finansów – Dzięki tej trans-
akcji, TAURON nie tylko poszerza 
grono banków relacyjnych ściśle 
współpracujących z Grupą i wspie-
rających jej rozwój, ale także konty-
nuuje dywersyfikację instrumentów 
wykorzystywanych do finansowa-
nia Grupy TAURON – dodaje wice-
prezes TAURONA.
Transakcja z bankiem Intesa 
Sanpaolo wspiera Zielony Zwrot  
TAURONA, czyli długofalową 
strategię Grupy, której celem jest 
zwiększenie do ponad 65 procent 
udziału źródeł nisko- i zeroemi-
syjnych w miksie wytwórczym 
TAURONA. d

TAURON Dystrybucja • Współ-
pracujemy obecnie z 32 szkołami 
zawodowymi z południowej 
Polski. Dzięki temu mamy wpływ 
na model kształcenia fachowców, 
których poszukujemy i będziemy 
poszukiwać w najbliższych latach.
Współpraca pomiędzy TAURONEM 
a szkołami obejmuje m.in. organi-
zację praktyk zawodowych, prelek-
cje praktyków z bogatym stażem 
zawodowym oraz wyjazdy dydak-
tyczne do obiektów elektroenerge-
tycznych.
W ostatnich miesiącach, spółka 
podpisała cztery nowe porozu-
mienia z placówkami oświatowy-
mi z Chrzanowa, Rudy Śląskiej, 
Limanowej i Głogowa. W Zespole 
Szkół Elektronicznych, Elektrycz-
nych i Mechanicznych w Biel-
sku-Białej oraz w Zespole Szkół 
Zawodowych nr 1 w Brzegu, 
utworzone zostały natomiast kla-
sy patronackie.
- Program współpracy ze szkołami 
średnimi to jedno z działań, którego 
celem jest pozyskiwanie fachowej 
kadry technicznej - mówi Robert 
Zasina, prezes TAURON Dystrybu-
cja. - Staramy się uczniom pokazać, 
jak działamy, prezentujemy się jako 
nowoczesny pracodawca dbający 
o pracownika, a także przedsiębior-
stwo zaawansowane technologicz-
nie i innowacyjne. Szukamy więc 
pracowników zmotywowanych,  

ale przede wszystkim dobrze przy-
gotowanych do zawodu – dodaje 
prezes TAURON Dystrybucja.
Trwający od kilku lat program 
współpracy ze szkołami średni-
mi, przynosi największe efekty 

w dużych ośrodkach miejskich. 
Po prelekcjach i  bezpośrednich 
spotkaniach z młodzieżą, spółka 
dystrybucyjna zatrudniła w ubie-
głym roku 28 absolwentów szkół 
objętych porozumieniami. 

Pomagamy szkolić fachowców

Zielony Zwrot TAURONA 
z nowym finansowaniem
TAURON podpisał umowę kredytową z 
bankiem Intesa Sanpaolo na finansowanie 
wydatków związanych z energetyką 
odnawialną, inwestycjami w sieci 
dystrybucyjne oraz refinansowaniem 
istniejącego zadłużenia. 
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TAURON Ciepło • Elektrociepłow-
nia Katowice od wielu lat służy 
mieszkańcom śląskiej aglomeracji. 
W grudniu ubiegłego roku zakład 
przemysłowy obchodził trzydzie-
stą piątą rocznicę powstania.
Elektrociepłownia Katowice za-
projektowana została w latach 70. 
w związku z realizacją koncepcji 
„uciepłowienia” GOP i zgodnie z ów-
czesnymi planami – miała być dla 
niego centralnym źródłem ciepła. Na 
obszarze Katowic występowało bar-

dzo silne zanieczyszczenie powietrza, 
związane nie tylko z przemysłem, 
lecz przede wszystkim z niską emi-
sją pochodzącą z małych i średnich 
lokalnych kotłowni i palenisk indy-
widualnych. Ulokowanie elektrocie-
płowni na granicy miast Katowice 
i Siemianowice Śląskie było bardzo 
korzystne: są to tereny poza centrum 
miasta, otoczone zabudową przemy-
słową, jednocześnie bardzo blisko 
odbiorców energii cieplnej, w miejscu 
nieuciążliwym dla mieszkańców.

Dzięki budowie bloku energe-
tycznego zlikwidowano dziesiątki 
lokalnych kotłowni, a efekt ekolo-
giczny przedsięwzięcia, jako pro-
gramu likwidacji niskiej emisji 
w aglomeracji katowickiej, zwie-
lokrotnił efekt samej elektrocie-
płowni. EC Katowice pozostaje 
do dziś podstawowym źródłem 
produkcji ciepła sieciowego dla 
miast aglomeracji śląsko-dą-
browskiej.
MARTA MROZEK

TAURON Wydobycie
DANIEL IWAN

Dzięki oddanej inwesty-
cji, TAURON Wydobycie 
zwiększy wydajność 
Zakładu Przeróbki Me-

chanicznej Węgla w ZG Sobieski 
w Jaworznie i tym samym produk-
cję sortymentów średnich, czyli 
gatunków najchętniej kupowanych 
przez indywidualnych odbiorców 
do ogrzewania domów. Zwiększą 
się również parametry jakościo-
we produktów w dostosowaniu 
do obiektywnych warunków 
funkcjonowania na rynku, 
z zachowaniem obecnych 
norm jakościowych obo-
wiązujących w Polsce.
– Coraz większa grupa 
odbiorców indywidual-
nych dostosowuje swoje 
domowe kotły do spa-
lania ekogroszków. Wpi-

sując się więc w te trendy rynkowe, 
uruchomiliśmy technologię, która po-
prawi jakość produkowanych paliw 
węglowych – mówi Tomasz Cudny, 
prezes zarządu TAURON Wydoby-
cie. – To jedna z tych inwestycji, które 
podnoszą wydajność i efektywność 
zakładu górniczego, a przy tym spra-
wią, że nasze produkty są bardziej 
przyjazne dla środowiska naturalne-
go – podkreśla prezes.

Wzbogacanie jest jedną z operacji 
technologicznych Zakładu Prze-
róbczego, dzięki której z urobku 
uzyskuje się określone sortymenty 
węgla o żądanej jakości bądź sor-
tymenty, posiadające określone 
własności techniczne i technolo-
giczne, związane z jego dalszym 
wykorzystaniem.  W celu poprawy 
procesu wzbogacania węgla oraz 
optymalizacji kosztów przerób-
ki węgla, niezbędna jest zmiana 
procesu technologicznego z dwu-
produktowego wzbogacania na 
wzbogacanie trójproduktowe, przy 
równoczesnym poprawieniu sku-
teczności procesu rozdziału. 
Zadania, które weszły w skład 

projektu, koncentrowały się 
w głównej mierze na moderni-

zacji maszyn i urządzeń słu-
żących do przygotowania 
węgla surowego oraz jego 
wzbogacania, jak również 
urządzeń odpowiadających 
za odwodnienie wyprodu-
kowanego koncentratu. d

Uruchomiona technologia 
da lepszą jakość węgla

Uruchomiliśmy nowoczesny kompleks 
technologiczny, umożliwiający produkcję 
najlepszych jakościowo paliw węglowych m.in.  
do produkcji ekologicznych produktów grzewczych.

35 lat katowickiej elektrociepłowni

 Inwestycja podnosi 
wydajność i efektywność 

zakładu górniczego...

... a przy tym sprawia, 
że oferowane przez 

nią produkty są 
bardziej przyjazne dla 

środowiska

Tak dziś wygląda 
Elektrociepłownia Katowice...

 ...a tak prezentowała 
ponad 30 lat temu
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Transakcja z 
bankiem wspiera 

Zielony Zwrot 
TAURONA
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- Już od dziesięciu lat energetycy 
z TAURONA wspomagają naszą 
szkołę. Oprócz pomocy materialnej
w postaci sprzętu używanego na za-
jęciach praktycznych i podczas egza-
minów zawodowych, firma organizuje 

praktyki zawodowe, które są bardzo 
wysoko oceniane zarówno przez 
uczniów, jak i ich rodziców - mówi 
Krystian Biadacz, dyrektor Zespołu 
Szkół Technicznych i Ogólnokształ-
cących nr 3 w Chorzowie. - W parze 
z teoretycznym przygotowaniem do 
wykonywania zawodu idą także wy-
jazdy do stacji energetycznych, gdzie 
uczniowie mają możliwość skonfron-
towania wiedzy z praktycznymi roz-
wiązaniami – dodaje. 
W chorzowskiej szkole, TAURON 
Dystrybucja sfinansował zakup 
i montaż 8 nowoczesnych opraw 
oświetleniowych LED, służących 
do oświetlenia szkolnej sali gim-
nastycznej. W pierwszej połowie 
2019 r. szkoła otrzymała także 
ploter i frezarkę, które wzbogaciły 
pracownię elektryczną. 
EWA GROŃ

W ubiegłym roku,  
pracę w Grupie  

znalazło 

28 
ABSOLWENTÓW 

SZKÓŁ
objętych 

porozumieniami 
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O TYM SIĘ MÓWI

WSPÓLNY PRZETARG NA ZAKUP LICZNIKÓW 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ ROZSTRZYGNIĘTY

TAURON Dystrybucja
TAURON Dystrybucja, PGE Dystrybucja i Enea Operator rozstrzy-
gnęły przetarg na zakup ponad 235 tysięcy liczników energii elek-
trycznej. Było to trzecie w ostatnich latach wspólne postępowanie 
Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) w Polsce.
To nie pierwsze tego typu postępowanie, prowadzone wspólnie 
przez spółki, zajmujące się infrastrukturą sieciową i dystrybucją 
energii elektrycznej w Polsce.
– Dotychczas przeprowadziliśmy wspólnie trzy przetargi na zakup bli-
sko 300 tysięcy liczników. Główne korzyści, jakie osiągnęliśmy, to przede 
wszystkim standaryzacja rozwiązań oraz wykorzystanie efektu skali po-
przez ograniczenie kosztów zakupu liczników – mówi Robert Zasina, 
prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elek-
trycznej.
Zakupione w ramach przetargu 3-fazowe bezpośrednie liczniki ener-
gii elektrycznej zostaną przeznaczone do opomiarowania odbiorców 
grupy taryfowej C1, czyli małych i średnich przedsiębiorstw. Ze wzglę-
du na liczbę punktów pomiarowych oraz konieczność pozyskiwania 
danych pomiarowych do rozliczeń opłaty mocowej, niezbędnym roz-
wiązaniem jest instalacja urządzeń ze zdalnym odczytem.
MARCIN MARZYŃSKI
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TAURON Ciepło • Planując dzia-
łania związane z rozwojem sieci 
ciepłowniczej, przeprowadzili-
śmy badanie opinii publicznej, 
dotyczące znajomości i konse-
kwencji przepisów tzw. uchwały 
antysmogowej Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego. Wyniki po-
kazały m.in., że nawet 60,1 proc. 
respondentów korzystających 
obecnie z pieców węglowych 
będzie musiało do końca 2021 r. 
zmienić sposób ogrzewania. 
Celem uchwały jest poprawa jako-
ści powietrza. Jej przepisy określa-
ją terminy, w jakich dozwolone jest 
korzystanie z kotłów węglowych 
starszej generacji. Od 1 stycz-
nia 2022 roku palenie w kotłach 
wyprodukowanych przed 2012 r. 

będzie nielegalne, a ich użytkow-
nikom będą grozić surowe kary.
Kluczowym zagadnieniem, jakie 
badano był rok produkcji ko-
tła, który wraz z informa-
cją o klasie energetycznej 
urządzenia wyznacza 
termin jego wymiany. 
Okazało się, że nawet 
60,1 proc. obecnie 
użytkowanych kotłów 
będzie trzeba wymie-
nić do końca 2021 r., 
ponieważ zostały wy-
produkowane przed  
1 stycznia 2012 r. 
Wyniki badania wyraźnie 
pokazują, że znaczna część 
opinii publicznej, pomimo ak-
tywnych działań informacyj- Fo
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Czy Twój domowy kocioł zda egzamin z uchwały antysmogowej?

KONKURS WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W KLASIE 
PATRONACKIEJ W JAWORZNIE 

TAURON Wydobycie
Na stanowisku szkoleniowym Zakładu Górniczego Sobieski odbył 
się szkolny konkurs wiedzy i umiejętności górniczych. W konkursie 
udział wzięli uczniowie klas drugich Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego w Jaworznie, nad którymi patronat pia-
stuje TAURON Wydobycie. 
Konkurs składał się z części teoretycznej i etapu praktycznego. 
Uczniowie musieli w ciągu 30 minut rozwiązać test składający się  
z 40 pytań z zakresu BHP i Prawa Pracy, konstrukcji i technologii 
mechanicznych, maszyn i urządzeń górniczych, a także podstaw 
eksploatacji złóż podziemnych. 
W części praktycznej, uczestnicy musieli wykazać się umiejętnością 
docięcia elementów, a następnie zabudową drewnianych stojaków 
górniczych. Zawodnicy byli oceniani na podstawie przygotowania 
miejsca pod zabudowę, pomiarów i dokładności wykonania zabu-
dowy oraz zabezpieczenia stojaka.
Celem konkursu jest wykształcenie u uczniów kompetencji przydat-
nych w przyszłej pracy zawodowej oraz przygotowanie do egzaminu 
zawodowego. Komisja wysoko oceniła przygotowanie uczestników 
zarówno na poziomie teorii, jak i praktyki, a przedstawiciele TWd 
wręczyli im pamiątkowe nagrody. Takie przygotowanie dobrze rokuje 
w perspektywie czekającego uczniów egzaminu zawodowego. 
DANIEL IWAN

Liczniki zostaną 
przeznaczone do 
opomiarowania 
małych i średnich 
przedsiębiorstw

Ponad 60 proc. ankietowanych w 
aglomeracji śląsko-dąbrowskiej, 
korzystających obecnie z pieców 

węglowych musi do końca 2021 roku 
zmienić sposób ogrzewania

Zaczarowany ogród  
we Wrocławiu

Rozświetlony park wzbudzał 
zainteresowanie zarówno wśród 
starszych, jak i młodszych 
spacerowiczów.

Zaczarowany ogród 
przywoływał 

malownicze scenografie 
znane m.in. z "Alicji w 

Krainie Czarów"Konkurs był dobrym 
wprowadzeniem 

do czekającego 
uczniów egzaminu 

zawodowego

TAURON Dystrybucja
RENATA SZCZEPANIAK

Magiczna polana ro-
dem z „Alicji w krainie 
czarów", mieniąca się 
kolorami, wypełnio-

na ogromnymi, różnobarwnymi 
grzybami, wielkimi ważkami oraz 
odbijającymi światło zwierzętami. 
Instalacje wykorzystujące najnow-

sze techniki świetlne i multime-
dialne, w końcu strefa pełna inte-
raktywnych zabaw i aktywności. 
Wieczorny spacer po parku zacza-
rowanym światłem, wśród mienią-
cej się flory i surrealistycznych in-
stalacji, dostarczyły zwiedzającym 
wielu wrażeń. Przygotowane przez 
TAURON dekoracje i instalacje bez 
wątpienia ożywiły przestrzeń miej-

ską. TAURON Dystrybucja od kilku 
lat efektownie oświetla obiekty 
zabytkowe, sakralne czy użytecz-
ności publicznej. W ostatnim cza-
sie rozbłysły ozdobne iluminacje 
w Zamku w Niemodlinie, na Rynku 
w Opolu, bazylice w Panewnikach, 
w kościele w Nakle Śląskim czy 
Urzędach Miast w Tarnowskich 
Górach i Tworogu. d

Na dwa tygodnie przed świętami wrocławski park Staromiejski 
przemienił się w królestwo światła. Parkowe drzewa i alejki, 
ożywione kolorami i intrygującymi instalacjami, przeżyły 
zaskakującą metamorfozę. Świetlne atrakcje zapewnił TAURON 
Dystrybucja we współpracy z Wrocławskim Teatrem Lalek. 

Spacerowicze 
chętnie 

fotografowali 
się w otoczeniu 

świetlnych instalacji
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Na najmłodszych 
uczestników 
wydarzenia 
czekała 
świąteczna 
kolejka

Grupa TAURON • Budujemy 
szerokopasmową sieć dostępu 
w siedmiu regionach południo-
wej Polski. Realizacja inwestycji 
z zakresu usług infrastruktury 
telekomunikacyjnej pozwoli nam 
poszerzyć portfel świadczonych 
usług.
– Dzięki zaadaptowaniu istniejącej 
już infrastruktury światłowodowej 
i zagregowaniu ruchu sieciowego, 
umożliwiamy dostawcom telekomu-
nikacyjnym poszerzenie obecnej sieci 
dostępowej bez konieczności pono-
szenia wysokich nakładów inwesty-
cyjnych – zaznacza Jarosław Broda, 
wiceprezes zarządu TAURON Pol-
ska Energia ds. zarządzania ma-
jątkiem i rozwoju. – Wykorzystanie 
kluczowych kompetencji TAURONA 

w budowie i eksploatacji infrastruk-
tury sieciowej w nowym obszarze 
biznesowym pozwoli nam zrealizo-
wać część celu przychodów z nowych 
produktów założonych w strategii – 
dodaje wiceprezes TAURONA.

Spółka prowadzi obecnie prace zwią-
zane z budową instalacji wewnętrz-
nych, zlokalizowanych w jednostkach 
oświatowych. Do tej pory zrealizowa-
no już ponad 80 tego typu instalacji. 
W najbliższym czasie rozpoczną się 

również prace związane z realizacją 
pierwszych odcinków sieci liniowej.
W ramach realizowanej inwesty-
cji, TAURON planuje wybudować  
259 węzłów dostępowych sieci 
szerokopasmowej, zapewniając do-
stęp do szybkiego Internetu ponad  
102 tysiącom gospodarstw domo-
wych oraz 601 placówkom edukacyj-
nym.
W drugim kwartale bieżącego roku, 
TAURON Obsługa Klienta poszerzy 
swoją ofertę o nowe usługi. Spół-
ka planuje zwiększyć dostępność 
swojej infrastruktury dla Opera-
torów Telekomunikacyjnych, udo-
stępniając informację o zasięgu 
sieci TAURONA za pomocą dedy-
kowanej strony internetowej. 
ŁUKASZ CIUBA

TAURON Dystrybucja Serwis • 
eMap od TAURONA to mobilne roz-
wiązanie dla wszystkich posiadaczy 
samochodów elektrycznych, służą-
ce do obsługi stacji ładowania. 
Aplikacja oferowana przez TAURON 
umożliwia m.in.: wyszukiwanie do-
stępnej stacji w czasie rzeczywistym, 
wyznaczenie trasy do wybranego 
punktu ładowania za pomocą nawi-
gacji oraz przeprowadzenie procesu 
autoryzacji, ładowania oraz rozlicze-
nia transakcji. Ponadto, użytkownicy 
mogą skorzystać z opcji dodatko-
wych, takich jak filtrowanie rodzaju, 
typu i mocy złącza. 
Aby skorzystać z usługi, wystarczy 
pobrać bezpłatną aplikację na swoje 
urządzenie mobilne, zarejestrować 
się lub skorzystać z opcji bez reje-
stracji. Użytkownicy będą mogli wy-
brać jedną z trzech dogodnych dla 
siebie form płatności, w tym m.in. 
dodać i zapisać kartę płatniczą.

Użytkownicy usługi eMap od  
TAURONA mają wgląd do ilości po-
branej energii po każdym ładowa-
niu oraz historii wykonanych trans-
akcji z poziomu aplikacji. 
– Nasze doświadczenia zdobyte 
podczas pilotażowej części projek-
tu, oparte o różnorodność lokalizacji 
i zainstalowanie dziewięciu modeli 
stacji różnych producentów, pozwo-
liły nam ocenić preferencje klientów 
oraz wybrać infrastrukturę do zasto-
sowania w kolejnym etapie projektu 
Operator – mówi Michał Koszałka, 
prezes zarządu TAURON Dystry-
bucja Serwis.
Elastyczność usługi TAURONA po-
woduje, że użytkownicy, korzysta-
jący do tej pory ze stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych bezpłat-
nie, będą mogli przygotować się 
na komercyjną formę współpracy 
dzięki zaproponowanej promocji.
MARCIN DZIECHCIARZ

nych prowadzonych przez Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Śląskiego, samorządy lokalne, 
oraz szerokiego podejmowa-
nia tematu przez media, nie jest 
świadoma aktualnych przepisów 
i wynikających z nich obowiąz-
ków. W styczniu br. TAURON 
Ciepło zainaugurował akcję pt. 
„Sprawdź, czy Twój domowy ko-
cioł zda egzamin z uchwały an-
tysmogowej”. W jej ramach na 
wielu ulicach aglomeracji śląsko-
-dąbrowskiej pojawi się mobilny 
punkt informacyjny. Klienci spół-
ki otrzymają także specjalne ma-
teriały informacyjne. 
KAROLINA KMON
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Czy Twój domowy kocioł zda egzamin z uchwały antysmogowej? Światłowodowy biznes nabiera tempa

eMap – nowa aplikacja  
dla kierowców samochodów 
elektrycznych

Wygląd aplikacji eMap

Aplikacja pomoże 
nam m.in.: wyszukać 
najbliższą dostępną 

stację ładowania

Inwestycja TAURONA 
zapewni dostęp do 
szybkiego internetu 
ponad 102 tysiącom 
gospodarstw domowych 
oraz 601 placówkom 
edukacyjnym

TAURON Wytwarzanie
ELŻBIETA GUZIKOWSKA

Specjalna kolejka, warszta-
ty plastyczne czy lodowa 
rzeźba? Każda z zapropo-
nowanych przez TAURON 

atrakcji cieszyła się ogromnym za-
interesowaniem. Niezwykły lodo-
wy renifer ciągnący sanie stał się 
przepięknym tłem do zdjęć i nawet 
w dodatniej temperaturze spełniał 
swoje zadania. Byli tacy, którzy 
prace nad lodową rzeźbą śledzili od 
początku do końca, co było nie lada 
wyczynem, ponieważ proces twór-
czy trwał około trzech godzin.
W ogrzewanym namiocie dzieci 
z zapałem rysowały kartki świą-
teczne, które zostały przekazane, 
między innymi, podopiecznym 
Domu Pomocy Społecznej oraz 
Hospicjum w Jaworznie. Wybrane 
kartki wyświetlono również na fa-
sadzie muzeum. Budynek ożył nie 
tylko za sprawą kartek, ale także 
dzięki specjalnym świątecznym 

iluminacjom. Kolorowe pokazy 
przy dźwiękach kolęd tworzyły 
magiczną atmosferę. Nieustającą 
popularnością cieszyła się kolejka 

zawiadywana przez najprawdziw-
szego elfa, a do wspólnego kolę-
dowania na jej pokładzie nie trzeba 
było nikogo namawiać. d

Świąteczna MegaMoc 
rozświetliła Jaworzno

Lodowa rzeźba 
powstawała około 

trzech godzin
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Przedświąteczny weekend upłynął 
mieszkańcom Jaworzna pod znakiem 
wspólnego, świątecznego radowania 
się. TAURON Wytwarzanie zaprosił 
ich na skwer przy Muzeum Miasta 
Jaworzna, by wspólnie cieszyć się 
świąteczną atmosferą.

Fasada muzeum 
rozbłysła 
świątecznymi 
odcieniami
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TAURON Wytwarzanie d Sezon 
jesienno-zimowy to okres, 
w którym powinniśmy zachować 
szczególną ostrożność. Częściej 
dochodzi do pożarów, przypad-
ków zaczadzenia czy wybuchów, 
spowodowanych nieprawidłową 
eksploatacją urządzeń grzew-
czych, instalacji elektrycznych 
i gazowych.
Poniżej przedstawiamy kilka cen-
nych informacji na temat zasad 
bezpiecznej eksploatacji instalacji 
i urządzeń grzewczych, przewo-
dów wentylacyjnych, komino-
wych, dymowych oraz przewo-
dów spalinowych.

1Nie dogrzewaj pomieszczeń 
kuchenką gazową. Długo-

trwałe palenie się gazu powoduje 
ubytek tlenu w powietrzu. Przy-
czynia się również do powstawa-
nia niewyczuwalnego tlenku wę-
gla (CO), który jest silnie trujący. 

2Nie zasłaniaj przewodów 
wentylacyjnych. W przy-

padku braku odpowiedniej ilości 
powietrza w prawidłowo działa-
jących urządzeniach gazowych, 
następuje niepełne spalanie gazu. 
W efekcie może to prowadzić do 
wydzielenia się trującego i niewy-
czuwalnego tlenku węgla (CO).

3Pamiętaj, by usuwać zanie-
czyszczenia z przewodów 

dymowych, spalinowych oraz 
przewodów wentylacyjnych. Po-
zwoli to zachować ich odpowied-
nią drożność. Zaniedbanie ww. 
czynności często jest przyczyną 
zapalenia się zalegających tam 
zanieczyszczeń (głównie sadzy).

4Butle gazowe w kuchni 
umieszczaj w odległości co 

najmniej 1,5 m od urządzeń emitu-
jących ciepło. Butle ustawiaj piono-
wo, zabezpieczając przed upadkiem.

5Nie zostawiaj bez dozoru 
włączonego oświetlenia 

świątecznego, a także przeno-
śnych urządzeń grzewczych 
(termowentylatorów, grzejników 
elektrycznych, gazowych itp.).

6Nie eksploatuj uszkodzo-
nych instalacji i urządzeń 

grzewczych – zarówno elek-
trycznych, gazowych oraz na pa-
liwo stałe.

7Nie podłączaj do jednego 
gniazdka kilku urządzeń o du-

żym poborze mocy. Może to spo-
wodować przegrzanie instalacji 
elektrycznej.

  nie używaj ognia otwartego 
(zapałki, papierosy), nie włą-
czaj światła i urządzeń elek-
trycznych,

  otwórz okna,

  sprawdź, czy z urządzeń gazo-
wych nie wypływa gaz,

  zamknij zawór gazu znajdujący 
się przed licznikiem lub zakręć 
zawór butli gazowej,

  powiadom pogotowie gazowe 
tel. 992,

  jeżeli nadal czujesz gaz, zawia-
dom sąsiadów i jak najszybciej 
wyjdź na zewnątrz budynku.

TAURON Dystrybucja
EWA GROŃ

Wśród 23 startują-
cych drużyn, Grupę  
TAURON reprezen-
towały zespoły Dys-

trybucji, Wytwarzania, Nowego Ja-
worzna, Obsługi Klienta oraz spółki 
TAURON Dystrybucja Pomiary.
Mistrzostwa były rozgrywane 
w podziale na kategorie wiekowe 
oraz płeć. W kategoriach indywidual-
nych, pracownicy TAURONA wywal-
czyli aż cztery złote medale. Najlepsi 
w swoich grupach wiekowych byli: 
Elżbieta Podolska (kategoria K2), 
Barbara Romik (K3), Borys Błaszczyk 
(M1), Tomasz Żyła (M2).
Poza nagrodami indywidualny-
mi największym prestiżem było 
zwycięstwo w zawodach drużyno-
wych, do których wliczają się wyniki 
10-osobowej reprezentacji. W tym 
roku na najwyższym stopniu podium 
stanęła ekipa TAURON Dystrybucji. 
Drugie miejsce zajęła połączona dru-
żyna pracowników TAURON Wytwa-
rzanie i Nowego Jaworzna.

Zwycięska drużyna TAURON Dys-
trybucji wystąpiła w składzie: Anna 
Durak, Ewa Groń, Maciej Mróz, Borys 
Błaszczyk, Barbara Romik, Elżbie-
ta Podolska, Alicja Pelczarska, Jerzy 
Zarzycki, Jarosław Bulik i Adam Bu-
liszak. d

TAURON Ekoenergia
ANNA CISZEWSKA-SWAT

Tegoroczna edycja ogól-
nopolskiego koncertu 
charytatywnego odbyła 
się w  hali widowisko-

wo-sportowej Park Złotnicza 
w Jeleniej Górze. Finałowy kon-
cert poprzedzony był warsztatami 
muzycznymi. W warsztatach oraz 
koncercie „Zaczarowane święta 
z Fundacją TAURON” zaprezen-
towali się podopieczni Fundacji 
Anny Dymnej „Mimo wszystko”, 
a także utalentowana młodzież 

Czad – cichy zabójca

Gdy poczujesz zapach ulatniającego się gazu w mieszkaniu:

ZATRUCIE TLENKIEM WĘGLA

  Występuje zwykle od wdychania w dużych ilościach toksycz-
nego gazu tlenku węgla (CO). 

  Częste z objawy: ból głowy, zawroty głowy, osłabienie, wy-
mioty i utrata przytomności.

Czerwone krwinki zawie-
rają cząsteczki hemoglo-
biny, które dostarczają tlen 
do tkanek. 

Wdychanie toksycznego gazu 
tlenku węgla (CO)  
Poziom tlenu w tkance  
jest zredukowany 

Hemoglobina
wypeniona   
tlenem

Hemoglobina
skażona  
tlenkiem  
węgla

Hemoglobina (Hb) 

Hemoglobina (Hb) 

Stan normalny 

Stan zatrucia

Molekuła  
tlenu Molekuła  

tlenu

Wypchnięta 
przez CO,  

molekuła  
tlenu

a-łańcuch

a-łańcuch

a-łańcuch

a-łańcuch

ß-łańcuch

ß-łańcuch

ß-łańcuch

ß-łańcuch

Grupa Hb

Tlenek węgla, 
gaz toksyczny 
(CO)

Krwinka 
czerwona

Anormalne  
białko  

hemoglobiny 

Normalne białko 
hemoglobiny 

Tlenek 
węgla, 
gaz 
toksyczny 
(CO)

Złota Dystrybucja  na Mistrzostwach Polski
Rywalizacja o cenne sekundy, świetnie przygotowane 
trasy zjazdowe i dużo pozytywnej energii. Odbywające 
się na stokach w Kluszkowcach XXI Mistrzostwa Polski 
Energetyków w Narciarstwie Alpejskim dobiegły końca.

Zaczarowane 
święta 

W przedświątecznej atmosferze i blasku 
świateł już po raz dziewiąty odbył  się koncert 
charytatywny dla dzieci z niepełnosprawnościami 
„Zaczarowane święta z Fundacją TAURON”.

TOMASZ LEŚNIOWSKI

Pamiętaj, cykliczna 
kontrola urządzeń 
grzewczych, instalacji 
elektrycznej oraz 
gazowej pozwala 
zapobiec niechcianym 
awariom 

 Mistrzostwa 
przebiegały 

w atmosferze 
koleżeńskiej 

życzliwości
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TAURON Dystrybucja d Ponad  
300 placówek zaproszonych do 
konkursu, wiele godzin twórczej 
pracy dzieci i młodzieży, a w fina-
le 15 zwycięzców z nagrodami  
po 10 tys. złotych. Za nami pięt-
nasta edycja „Domów Pozytyw-
nej Energii”. 
Akcja, firmowana przez Fundację 
TAURON i spółkę TAURON Dystry-
bucja, polega na organizacji konkur-
su plastycznego, skierowanego do 
całodobowych placówek opiekuń-
czo-wychowawczych publicznych 
i niepublicznych oraz do placówek 
opiekuńczo-terapeutycznych, dzia-
łających na terenie województw: 
dolnośląskiego, opolskiego, śląskie-

go, małopolskiego i podkarpackiego. 
Tegoroczne zadanie konkursowe 
polegało na opracowaniu motywu 
graficznego, symbolizującego i koja-
rzącego się uczestnikom konkursu 
z akcją „Domy Pozytywnej Energii”. 

Ciekawe i barwne prace konkursowe 
przesłali wychowankowie z 84 placó-
wek.
Komisja konkursowa nie miała ła-
twego zadania. Spośród 177 prac, 
które spłynęły do organizatorów, ju-
rorzy wskazali 15 zwycięzców. Oce-
niana była pomysłowość realizacji, 
forma wykonania, walory estetyczne, 
czytelność motywu graficznego oraz 
związek z akcją DPE i jej założeniami. 
Zwycięzcy otrzymali nagrody pienięż-
ne w wysokości 10 tys. złotych. 
Spotkanie finałowe akcji odbyło się 
3 grudnia w Muzeum Sztuki Współ-
czesnej MOCAK oraz Centrum Szkła 
i Ceramiki w Krakowie.  
EWA GROŃ

TAURON Ciepło d Międzynarodowe 
Centrum Kongresowe w Katowicach 
zmieniło się w magiczną krainę 
Świąt! Mikołaj wraz z Panią Miko-
łajową i gromadką elfów zadbali 
o świąteczną atmosferę dla dzieci 
Pracowników TAURON Ciepło.
Podczas warsztatów tematycznych, 
najmłodsi wraz z rodzicami mogli 
własnoręcznie stworzyć piękne cho-
inki z osiki, ozdobić szklane bombki 
i stworzyć własne świece zapachowe. 
Dodatkową atrakcją były lekcje jazdy 
na łyżwach na lodowisku w Spodku, 
prowadzone przez profesjonalnych 
trenerów. Każdy z uczestników mógł 
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie 
w fotobudce, a także zanurzyć się 
w świecie wirtualnej rzeczywistości.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, 
którzy wzięli udział w tej pełnej magii 
świąt imprezie!
MARTA MROZEK

Złota Dystrybucja  na Mistrzostwach Polski
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W tegorocznych zawodach 
wzięły udział 

23 
DRUŻYNY 

reprezentujące grupy 
energetyczne, PSE oraz inne 

firmy energetyczne z całej Polski.

Z pozytywną energią do pomagania

Mikołajki z Ciepłem

z województwa dolnośląskie-
go. Podczas finałowego koncer-
tu uczestnicy zaprezentowali 
specjalnie przygotowany na ten 
dzień program artystyczny. Każdy 
uczestnik zaśpiewał samodzielnie 
przygotowany utwór oraz wystą-
pił w duecie z gwiazdą polskiej 
sceny muzycznej: Cleo i zespołem 
Pectus. 
- Ten wyjątkowy, świąteczny koncert 
charytatywny jest ilustracją spojrze-
nia Fundacji TAURON na działalność 
społeczną. Jesteśmy przekonani, że 
razem możemy zmienić świat na 
lepsze dlatego wspieramy przedsię-
wzięcia, które pozwalają na integra-
cję osób z niepełnosprawnościami 
z osobami pełnosprawnymi – mówi  

Przemysław Mandelt, wicepre-
zes zarządu TAURON Eko-

energii. Cieszę się bardzo, że 
podczas koncertu udało 

nam się spełnić marzenia 
dzieci. 

Specjalne podzię-
kowania za wy-
jątkowe działa-
nia  społeczne 
na rzecz dzieci 
i  m ł o d z i e -
ży skierował 
w stronę Fun-
dacji TAURON 
organizator 
koncertu. d

j  
 Każdy uczestnik zaśpiewał 
samodzielnie przygotowany utwór 

oraz wystąpił w duecie z gwiazdą 
polskiej sceny muzycznej:  
Cleo i zespołem Pectus. 

Pamiątkowe 
zdjęcie 

uczestników 
Mistrzostw

Uczestnicy 
mieli okazję 

wziąć udział w 
warsztatach 
ze zdobienia 

szklanych 
bombek...

...Na najmłodszych czekały 
też lekcje łyżwiarstwa

...czy tworzenia 
własnych świec 
zapachowych...

Podczas finałowego spotkania, na dzieci 
czekały liczne atrakcje, m.in. warsztaty 
plastyczne i pokazy naukowe

Podczas koncertu, 
uczestnicy zaprezentowali 

specjalnie przygotowany 
na tę okazję repertuar

Dla 
podopiecznych 

Fundacji, 
możliwość 

dzielenia sceny 
z gwiazdami 

polskiej sceny 
była dużym 

wyróżnieniem
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Grupa TAURON
GRZEGORZ PIKULIŃSKI

Jak wspomina nasz bohater, 
w latach 80. dobrej jakości 
wieczne pióra były praktycz-
nie nieosiągalne. Modele ze 

złotą stalówką można było kupić 
jedynie u jubilera, z uwagi na re-
glamentowaną sprzedaż kruszcu. 
Zauważalną zmianę można było 
dostrzec z nastaniem kolejnego 
dziesięciolecia, kiedy to na polskim 
rynku zaczęły odradzać się znane 
światowe marki. Przysłużył się 
temu również internet, który stał 
się powszechnie dostępną kopal-
nią wiedzy. 
– Amerykański urząd patentowy 
udostępnił bezpłatnie na swojej 
stronie internetowej dokumentacje 
z przeróżnych dziedzin. Zobaczyłem 
tam, między innymi, jak wyglądają 
w przekroju pióra, które od lat leżały 
w mojej szufladzie. Skoro już wie-
działem, jak są zbudowane, postano-
wiłem je rozłożyć i naprawić, a tam, 
gdzie trzeba było – wyprostować 
stalówkę. Tak narodziła się moja pa-
sja – wspomina Marcin. 
Dziś piór z szuflady już nie ma. Po-
wędrowały do kolekcji innych 
pasjonatów. – Skupiłem się na 
amerykańskiej marce Sheaf-
fer i Wahl. Głównie interesują 
mnie modele z lat 20. XX wie-
ku. Mają niezwykły kształt, 
tzw. flat-top, czyli ściętą 

końcówkę, która kształtem przypomi-
na rurkę. Nie ma dwóch takich samych 
egzemplarzy – zapewnia kolekcjo-

ner. – Pióra wyglądają i sprawują się 
wyśmienicie do tej pory. Nawet dziś, 
w pracy, używam pióra wykonanego 
ze srebra firmy Wahl, któremu w tym 
roku stuknęła setka – dodaje.
Kolekcja przedwojennych flat-

-topów Marcina liczy około  
60 sztuk. Łącznie, z pozostały-

mi modelami piór, zbiór na-
szego bohatera jest niemal 
dwukrotnie obszerniejszy.
Marcin Patela jest również 
odpowiedzialny za organi-

zację Pen Show Poland – cykliczne-
go wydarzenia, zrzeszającego miło-
śników tej niecodziennej pasji. Pen 
Show to coroczna impreza, która 
odbywa się np. w USA, Anglii, Japonii 
– czyli wszędzie tam, gdzie kolekcjo-
nowanie piór ma długą tradycję. 
– Wspólnie z koleżanką i kolegą po 
prostu uruchomiliśmy polską edycję. 
Z roku na rok Pen Show Poland zyskuje 
liczniejsze grono sympatyków. Mamy 
coraz więcej wystawców w postaci 
sklepów, a przede wszystkim, co nie-

zmiernie cieszy – zagranicznych kolek-
cjonerów – podkreśla nasz bohater.
Przez osiem lat Pen Show Poland 
zrzeszało miłośników wiecznych 
piór w katowickim kinie Kosmos. 
W minionym roku, liczba zaintere-
sowanych przewyższyła możliwo-
ści obiektu, dlatego też impreza po 
raz pierwszy odbyła się w budynku 
Wydziału Teologicznego Uniwer-
sytetu Śląskiego. Tegoroczna edy-
cja Pen Show Poland odbędzie się  
4-5 kwietnia. d
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 31

CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI OD PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON.
Rozwiązania należy przesyłać do 7 lutego 2020 r. na adres: tpe.komunikacja.news@tauron.pl.
Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi, zostanie rozlosowanych pięć nagród. Nazwiska zwycięzców ukażą się 
w kolejnym wydaniu naszego magazynu.
Zwycięzcy krzyżówki nr 30: Aneta Woźniak, Wsparcie Grupa TAURON, Sekcja Obsługi Transportu; Monika Ziaja, TAURON Dystrybucja, Dział Regulacji Nie-
ruchomości Energetycznych; Grzegorz Chałat, TAURON Wytwarzanie, Oddział Zarządzania Produkcją w Elektrowni Łagisza; Małgorzata Syguła, TAURON 
Ciepło, Sekcja Wsparcia - Obszar Ciepłowni Lokalnych, Barbara Andratowicz, TAURON Sprzedaż, Biuro Sprzedaży w Kanale on-line
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Przygoda Marcina Pateli rozpoczęła się ponad 30 lat temu 
od zielonego pióra marki Pelikan, które otrzymał od dziadka. 
Co zmieniło się przez te lata? Jak zbiór pracownika Zespołu 
Rozliczeń wygląda dziś? Zapraszamy do lektury. 

Marcin Patela najbardziej 
ceni sobie ręcznie 

zdobione stalówki 
przedwojennych modeli  

i brązowy atrament

Kolekcja przedwojennych 
flat-topów Marcina liczy 

około 60 sztuk


