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Grupa TAURON
GRZEGORZ PIKULIŃSKI

Co musimy wiedzieć, żeby 
ograniczyć ryzyko zakaże-
nia? Koronawirus powo-
duje objawy typowe dla 

grypy, takie jak: gorączka, kaszel, 
duszności, bóle mięśni, zmęcze-
nie. Wirus przenosi się drogą kro-
pelkową, a więc podczas kichania, 
kaszlu czy mówienia. Najbardziej 
narażone na rozwinięcie ciężkiej 

postaci choroby są osoby starsze, 
z obniżoną odpornością, którym 
towarzyszą inne choroby, w szcze-
gólności przewlekłe. 

Aby zmniejszyć ryzyko 
zakażenia, stosuj 
następujące zasady: 
1.  Często myj ręce, używając mydła 

i wody, a jeśli nie masz do nich 
dostępu, używaj płynów lub żeli 
na bazie alkoholu.

2.  Podczas kaszlu i kichania 
zakrywaj usta i nos zgiętym 
łokciem lub chusteczką. Zużytą 
chusteczkę natychmiast wy-
rzuć i umyj ręce.

3.  Unikaj bliskiego kontaktu z każ-
dym, kto ma katar, gorączkę lub 
kaszel. Zachowaj co najmniej 
metr odległości.

4.  Unikaj dotykania oczu, nosa 
i ust. Dlaczego? Dłonie dotykają 
wielu powierzchni, które mogą 
być skażone wirusem.

5.  Jeśli masz objawy choroby 
lub miałeś kontakt z osobą 
zakażoną, powiadom o tym 
telefonicznie stację sanitarno-
-epidemiologiczną lub zgłoś się 

do oddziału obserwacyjno-za-
kaźnego.

Co jeszcze możesz zrobić, 
aby zmniejszyć ryzyko 
zakażenia w miejscu pracy?
1.  Ogranicz do niezbędnego mini-

mum spotkania zewnętrzne.
2.  Ogranicz spotkania wewnętrz-

ne, a jeśli realizowane przez 
Ciebie zadania wymagają 
pracy grupowej – skorzystaj 
z dostępnych środków porozu-
miewania się na odległość.

3.  Ogranicz do niezbędnego 
minimum przemieszczanie się 
między lokalizacjami spółek 
Grupy.

JAK SKUTECZNIE 
MYĆ RĘCE?

1
Zwilż ręce 

ciepłą wodą. 
Nałóż mydło 

w płynie w za-
głębienie dłoni. 

3
Spleć palce  
i namydl je.

 GORĄCZKA  
 KASZEL  
 DUSZNOŚCI  
 BÓLE MIĘŚNI  
 ZMĘCZENIE  
 DRESZCZE

5
Namydl 

wierzch jednej 
dłoni wnętrzem 

drugiej dłoni 
i na przemian.

2
Namydl 
obydwie 

wewnętrzne 
powierzchnie 

dłoni. 

4
Namydl kciuk 
jednej dłoni 
drugą ręką  

i na przemian. 

6
Namydl  
obydwa  

nadgarstki.  

7
Spłucz starannie 

dłonie, żeby 
usunąć mydło. 

Wysusz je  
dokładnie. 

8
Całkowity 

czas: 
30 sekund

Profilaktyka przeciwwirusowa   
– najważniejsze zasady 

Koronawirus 
(COVID-19)

OBJAWY

WAŻNE

PORÓWNANIE 
WIRUSÓW

  ZADBAJ O OSOBY STARSZE Upew-
nij się, czy nie potrzebują pomocy 
w codziennych czynnościach. Jeśli 
możesz, zaoferuj pomoc w zrobie-
niu zakupów. 

  REGULARNIE MYJ LUB DEZYNFE-
KUJ DOTYKANE POWIERZCHNIE 
Biurka, lady i stoły, klamki, włączniki 
światła, poręcze itp. 

  REGULARNIE DEZYNFEKUJ TELE-
FON I NIE UŻYWAJ GO PODCZAS 
POSIŁKÓW Do dezynfekcji używaj 
np. wilgotnych chusteczek nasączo-
nych środkiem dezynfekującym. 

  ODŻYWIAJ SIĘ ZDROWO I PAMIĘ-
TAJ O NAWODNIENIU ORGANIZMU 

  KORZYSTAJ ZE SPRAWDZONYCH 
ŹRÓDEŁ WIEDZY O KORONAWI-
RUSIE Posługuj się potwierdzonymi 
informacjami, opartymi na dowo-
dach naukowych. 

Każdego dnia Ministerstwo Zdrowia informuje  
o kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem 
na terenie Polski. Przypominamy wszystkim 
pracownikom podstawowe zasady, których 
stosowanie ogranicza ryzyko zakażenia. 

SARS-CoV-2 Wirus grypy

Przenoszenie drogą kropelkową 
 

Atakuje układ oddechowy
 

Czas od zakażenia do objawów
2-14 dni 1-4 dni

Czas podwojenia się liczby chorych
ok. 2,5 dnia ok. 7 dni

Możliwy zasięg epidemii
40-80%  
POPULACJI

5-20%  
POPULACJI
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TAURON CIEPŁO DOCENIONE PRZEZ KLIENTÓW
TAURON Ciepło
Klienci docenili jakość obsługi i sprzedaży w TAURON Ciepło. 
Najnowszy wskaźnik satysfakcji CSI dla spółki wynosi 81%. 
Badając jakość obsługi i sprzedaży, sprawdzamy doświadczenia klien-
tów w procesach sprzedażowych i obsługowych, ale także w obszarze 
inwestycji i eksploatacji. Zdaniem klientów, TAURON Ciepło w znacznym 
stopniu spełnia ich oczekiwania (80%). 
Klienci, którzy korzystają z usług spółki, najbardziej cenią sobie zaufanie, 
bezpieczeństwo oraz dobrą współpracę (niemal 90% badanych zgodziło 
się z tymi stwierdzeniami). To w znacznej mierze zasługa pracowników 
spółki, którzy ułatwiają klientom komunikację w sprawach związanych 
z przyłączeniami, sprzedażą i obsługą. 
TAURON Ciepło podejmuje wiele działań, aby zapewnić klientom naj-
wyższej jakości przyłączenie do ciepła oraz jak najlepsze doświadczenia 
związane z korzystaniem z niego, dlatego dostosowuje proces przyłą-
czeniowy do zmieniających się potrzeb klientów. Spółka współpracuje 
wyłącznie z rzetelnymi dostawcami i partnerami o ugruntowanej pozycji 
na rynku. Najbardziej satysfakcjonującym aspektem realizacji przyłącze-
nia jest dostępność przedstawiciela i łatwość kontaktu w razie potrzeby 
(72%) oraz terminowość realizacji przyłączenia (64%). 
KAROLINA KMON

ABY KLIENTOM BYŁO ŁATWIEJ
TAURON Obsługa Klienta
Spółka stawia kolejny krok w stronę usprawnienia komunikacji  
z klientami. Od końca ubiegłego roku proces zmiany mocy umownej 
w zakresie wydanych warunków technicznych przyłączenia mocy 
bezpiecznej oraz grupy taryfowej każdy klient biznesowy może prze-
prowadzić „w jednym kroku”.
Uproszczony wniosek o zmianę warunków umowy dla klientów biz-
nesowych umożliwia zmianę umowy w „jednym kroku”, tj. po zaakcep-
towaniu wniosku przez sprzedawcę.  Nie ma potrzeby sporządzania 
aneksu i powtórnego podpisywania go przez strony umowy. 
Planując i wdrażając kolejne usprawnienia, spółka zwraca szczególną 
uwagę na elastyczne dostosowanie procesów obsługowych do zmie-
niających się potrzeb klientów. 
KATARZYNA SIERSZUŁA

Z GRUPY

TAURON Ekoenergia
ANNA CISZEWSKA-SWAT

Większość elektrow-
ni wiatrowych pra-
cuje przy wietrze 
wiejącym z pręd-

kością 3-25 m/s na wysokości 
osi wirnika turbiny. Optymalna 
prędkość mieści się w zakresach 
12-20 m/s. Takie prędkości wiatr 
osiąga w regionach nadmor-
skich. Znaczna część naszego 
kraju charakteryzuje się średnią 
prędkością wiatru na poziomie 
około 4 m/s. Dlaczego prędkość 
wiatru jest taka ważna? 
Im wyższa prędkość wiatru, 
tym więcej energii elektrycznej 
zostanie wyprodukowane. Gdy 
wiatr wieje z dwukrotnie wyższą 
prędkością, niesie ze sobą aż 
osiem razy więcej energii. Przy-
kładowo wiatr wiejący z pręd-

kością 4 m/s posiada energię 
około 64 kW, natomiast wiejący  
z prędkością 8 m/s posiada 

energię około 512 kW – która 
jest 8 razy większa od 64 kW. 
Nawet małe zmiany w prędkości 
wiatru przekładają się na duże 
zmiany w produkcji prądu przez 
elektrownie wiatrowe.  
Farmy wiatrowe Grupy TAURON 
zlokalizowane są w większości 
na terenach o dobrych parame-
trach wietrzności, co ma oczy-
wiście przełożenie na wysoką 
produkcję energii. 
Obecnie Grupa TAURON jest 
właścicielem 9 farm wiatrowych 
w województwach: pomorskim, 
zachodniopomorskim, kujaw-
sko-pomorskim, mazowiec-
kim, wielkopolskim, opolskim 
i warmińsko-mazurskim, gdzie 
energię elektryczną wytwarzają  
1 8 2  t u r b i n y  w i a t r o w e 
o łącznej mocy zainstalowanej  
380,75 MW. d

WIATR, 
który daje energię 

Grupa TAURON 
jest właścicielem 

9 
FARM WIATROWYCH 
gdzie energię elektryczną 

wytwarzają

182 
TURBINY WIATROWE 

o łącznej mocy 
zainstalowanej

380,75 
MW 

Wiatr to naturalne „paliwo”, które napędza pracę turbin wiatrowych. Fakt ten nikogo 
już nie dziwi, ale czy zdajemy sobie sprawę, jak istotną rolę odgrywa prędkość wiatru? 

Grupa TAURON
ŁUKASZ CIUBA

W trosce o zdrowie 
kl ientów zostały 
wzmocnione elektro-
niczne kanały kon-

taktu, wprowadzono też zmiany 
w obsłudze klientów – m.in. ogra-
niczając odczyty liczników.
- Podjęte działania prewencyjne mają 
na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
naszym pracownikom oraz ciągłość 
funkcjonowania Grupy TAURON, co 
z kolei gwarantuje pewność dostaw 
energii elektrycznej i ciepła dla naszych 
klientów. W trosce o ich zdrowie za-
wiesiliśmy działanie Punktów Obsługi 
Klienta, wzmacniając jednocześnie 
elektroniczne formy kontaktu - mówi 
Filip Grzegorczyk, prezes zarządu 
TAURON Polska Energia.

Awarie obsługiwane  
natychmiast
Służby ruchowe i techniczne  
TAURON Dystrybucja sprawują ca-
łodobowy nadzór nad całą elektro-
energetyczną siecią dystrybucyjną. 
Pracownicy spółki podzieleni zo-
stali na stałe zespoły bez możliwo-
ści rotacji między nimi.
Spółka ograniczyła też zaplano-
wane prace. Pracownicy spółki 
dokonują odczytów liczników 
oraz innego rodzaju prac tylko 
w sytuacji, gdy licznik znajdu-

je się w miejscu ogólnodostęp-
nym, a jego obsługa nie wymaga 
wejścia do lokalu mieszkalne-
go. W pozostałych przypadkach 
spółka prosi klientów o podawa-
nie stanu licznika telefonicznie. 
Prace planowe, związane z ko-
niecznością wyłączenia odcinków 
linii energetycznej i wiążące się 
z brakiem zasilania, zostały cza-
sowo wstrzymane. 
W przypadku wystąpienia wyłą-
czeń awaryjnych praca przy ich 

usuwaniu odbywać się będzie z za-
chowaniem podwyższonych zasad 
bezpieczeństwa osobistego pra-
cowników i klientów. 

Zapasy na sto dni
Bez zakłóceń funkcjonuje też spół-
ka TAURON Wytwarzanie. Bloki 
TAURONA produkujące energię 
elektryczną, mają zmagazynowa-
ne zasoby paliwa produkcyjnego 
i innych materiałów oraz produk-
tów niezbędnych do produkcji 

Dostawy prądu i ciepła 
zagwarantowane 
TAURON, realizując szereg działań prewencyjnych, zachowuje 
ciągłość produkcji i dystrybucji energii elektrycznej. 

Szanowni Państwo, Drodzy Pracownicy,
znaleźliśmy się w szczególnym okresie, gdy wszyscy koncentrujemy 
się przede wszystkim na tym, co dla nas najcenniejsze – ochronie 
zdrowia i życia. Z ogromną troską myślimy też o bezpieczeństwie 
swoich najbliższych.

Chcąc do minimum ograniczyć niebezpieczeństwa związane 
z wystąpieniem koronawirusa, podjęliśmy środki zaradcze we 
wszystkich spółkach Grupy TAURON. W ich doborze kierowaliśmy się 
przede wszystkim zasadą racjonalności – nie wszystkie rozwiązania 
zastosowane w jednej spółce można z powodzeniem przenieść do realiów 
drugiej. Zdarza się nawet, że środki zastosowane w obrębie tylko jednej 
spółki różnią się od siebie w zależności od specyfiki pracy na danym 
stanowisku.

W spółkach produkcyjnych przy wejściu do zakładów pracy mierzona 
jest temperatura ciała, ograniczono lub w ogóle odstąpiono od szeregu 
czynności służbowych, które w kontakcie z osobami z zewnątrz mogłyby 
narazić pracowników na zakażenie SARS-CoV-2. Wielu z Was, gdzie tylko 
było to możliwe, zezwolono na pracę zdalną. Biura Obsługi naszych 
klientów zostały zamknięte. Zrezygnowaliśmy z remontów i inwestycji, 
które nie mają wpływu na zachowanie ciągłości naszej pracy.

Chcę zapewnić, że robimy wszystko, co jest możliwe, aby wspierać 
pracowników Grupy TAURON dzisiaj i w najbliższych tygodniach. 
Zastosowane rozwiązania spotkały się z Państwa strony ze zrozumieniem 
i chęcią współpracy. Jesteśmy wdzięczni za wszelkie propozycje 
usprawnień, które przekazujecie Państwo sztabom kryzysowym 
w Waszych spółkach.

Dziękuję wszystkim tym, którzy z ogromnym zaangażowaniem  
wykonują swoje obowiązki służbowe, a jednocześnie troszczą się  
o bezpieczeństwo koleżanek i kolegów.   
Mam nadzieję, że wspólnie zdamy ten egzamin. 

Z poważaniem
Filip Grzegorczyk
  

Prezes Zarządu  
TAURON Polska Energia

List Prezesa Zarządu TPE do Pracowników Grupy TAURON
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Energia ze słońca 
TAURON Obsługa Klienta
Bieżący rok zapowiada się jako 
przełomowy w zakresie przyłą-
czeń mikroinstalacji. Obserwo-
wane w ostatnich latach rosnące 
zainteresowanie ekologicznym 
pozyskiwaniem energii zostało 
wzmocnione rządowym progra-
mem dofinansowania „Mój Prąd” 
oraz innymi, lokalnymi programa-
mi dopłat.
Już w czwartym kwartale ubie-
głego roku odnotowaliśmy pięcio-
krotny wzrost zgłoszeń klientów. 
Porównując do września 2019 r., 
podwoiliśmy liczbę prosumentów 
i posiadamy ich już ponad 60 tysię-
cy. Podobny poziom liczby zgło-
szeń utrzymuje się w pierwszych 
miesiącach bieżącego roku. Taka 
aktywność w miesiącach, które nie 

są dedykowane montażowi insta-
lacji fotowoltaicznych, zapowiada 
znaczny wzrost zgłoszeń w mie-
siącach wiosenno-letnich. Według 
szacunkowych prognoz, na koniec 
tego roku łącznie możemy posia-
dać około 120 tys. prosumentów.
Dzięki technologii RPA, realizujemy 
procesy powtarzalne, co przekłada 
się na znaczne skrócenie procesów 
obsługowych. Do zautomatyzo-
wanych prac już dzisiaj wykorzy-
stujemy cztery roboty, a w trakcie 
uruchamiania korzystamy z kolej-
nych trzech maszyn. Tym 
samym oczekiwania na-
szych klientów są reali-
zowane w najkrótszym 
możliwym terminie. 
Dokładamy wszelkich 
starań, aby nasze usługi 

były realizowane w możliwie naj-
krótszym czasie, tj. w taki sposób, 
by zainwestowane przez naszych 
klientów środki mogły jak naj-
wcześniej przynosić realne korzy-
ści. Często przy nowej instalacji 
dodatkowo pojawia się potrzeba 
zmiany danych kontaktowych, 
a także zmiany okresu rozlicze-
niowego. Klienci, wydłużając okres 
rozliczeniowy do 12 miesięcy, mają 
większe możliwości w obszarze bi-
lansowania produkcji oraz zużycia 
energii elektrycznej.
KATARZYNA SIERSZUŁA

Według 
szacunkowych 

prognoz, na koniec 
tego roku łącznie 

możemy posiadać ok. 

120 000 
PROSUMENTÓW

Grupa TAURON • Już po raz trzeci 
KPMG wydało raport, w któ-
rym analizuje, jak polskie firmy 
zarządzają doświadczeniem 
klienta w Polsce. Po raz pierwszy 
na liście TOP 100 marek, które 
dostarczają klientom najlep-
szych doświadczeń, znalazły się 
firmy z sektora energetycznego 
– TAURON na 86. i PGE na 99. 
pozycji. 
Do badania włączono ponad 
200 firm, które na największą 
skalę świadczą usługi lub pro-
wadzą sprzedaż produktów do 
klientów detalicznych. Pięć ty-
sięcy respondentów oceniało 
swój poziom satysfakcji w re-
lacji z firmą na wszystkich eta-
pach podróży klienta w moż-
liwie wielu punktach styku na 
linii klient – marka. Do badania 
KPMG wykorzystuje unikatową 
metodykę opartą na Sześciu 
Filarach Customer Experience. 
Dzięki niej można precyzyjnie 
mierzyć sześć obszarów, któ-
re mają największy wpływ na 
opinie konsumentów o marce.   
Po raz pierwszy w tegorocznym 
zestawieniu wśród najlepiej 
ocenianych marek znajdują się 
firmy energetyczne, mimo że 
jest to najgorzej oceniany sek-
tor z 11, które zostały włączone 
do badania. Wynika to prawdo-
podobnie z faktu, że procesy obsłu-
gowe w branży energetycznej są 
złożone i długotrwałe. Klienci nie 
mają świadomości regulacyjnych 
ograniczeń i oczekują poziomu 
usług jak w branżach, które oferują 
prostsze produkty i usługi.

W zestawieniu stu najlepiej oce-
nianych marek TAURON znalazł 
się na 86. pozycji. Konsumenci 
dostrzegają więc, że coraz lepiej 
zarządzamy ich oczekiwaniami 
i upraszczamy skomplikowane 
procedury obsługowe. Nieustannie 

dążymy do tego, by wprowadzać 
kolejne usprawnienia w obszarze 
dostarczania spersonalizowanych 
produktów i usług oraz rozwoju 
zdigitalizowanych narzędzi obsłu-
gowych.
JOANNA CZYLOK-WALĘDZIŃSKA 

TAURON wśród marek, które najlepiej 
zarządzają doświadczeniem klienta  

W zestawieniu stu 
najlepiej ocenianych 

marek TAURON znalazł się 
na 86. pozycji
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 ZADAJ PYTANIE  
NASZEMU EKSPERTOWI 

Jeśli masz jakieś pytanie odnośnie 
farm wiatrowych lub po prostu  
chcesz poszerzyć swoją wiedzę  
na ten temat, zadaj pytanie naszemu 

ekspertowi. Wystarczy wysłać 
wiadomość z pytaniem na adres: 
anna.ciszewska-swat@tauron-
ekoenergia.pl. Nasi eksperci 
udzielą odpowiedzi na łamach Pulsu 

TAURONA. Zapraszamy wszystkich 
pracowników Grupy do dyskusji  
na temat farm wiatrowych. Czekamy 

na Wasze pytania.

energii elektrycznej i ciepła. Nie ma 
konieczności korzystania z dostaw 
zewnętrznych przez co najmniej 
30 dni. Biorąc pod uwagę bieżące 
obciążenie elektrowni TAURONA, 
spółka zgromadziła zapasy paliw 
umożliwiające nieprzerwaną pracę 
jednostek przez około sto dni. 
TAURON Wytwarzanie zamówił 
też siedem tysięcy całodziennych 
racji żywnościowych. Jest to jedno 
z działań prewencyjnych, na wy-
padek potencjalnej sytuacji kryzy-

sowej w segmencie wytwarzania 
energii.

Działania prewencyjne
Pracownicy elektrowni i kopalni, ze 
względu na charakter wykonywa-
nej pracy, poddawani są dodatko-
wym badaniom przed wpuszcze-
niem ich na teren zakładów. Każda 
osoba wchodząca na zakład ma 
codziennie mierzoną temperaturę 
ciała oraz wypełnia specjalną an-
kietę. d

 Biorąc pod uwagę 
bieżące obciążenie 

elektrowni 
TAURONA, spółka 

zgromadziła 
zapasy paliw 

umożliwiające 
nieprzerwaną 

pracę jednostek 
przez około sto dni
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O TYM SIĘ MÓWI

OŚWIĘCIM Z NOWYM OŚWIETLENIEM
TAURON Dystrybucja Serwis
W Oświęcimiu wymieniono oświetlenie uliczne. Tradycyjne opra-
wy zostały wymienione na ich LED-owe odpowiedniki. Dodatko-
wo, w miejsce starych słupów umieszczono nowoczesne, alumi-
niowe konstrukcje.
Projekt obejmował również położenie na nowo przewodów zasi-
lających oprawy oświetleniowe na przewody w podwójnej izolacji 
o większym przekroju, co bezpośrednio przyczyni się do zwięk-
szenia wytrzymałości prądowej i zminimalizuje awaryjność sie-
ci oświetleniowej. W sumie wymieniono blisko 510 m bieżących 
przewodów. Inwestycja przyczyniła się do znacznego zwiększenia 
bezpieczeństwa uczestników dróg.
Wykonawcą inwestycji był TAURON Dystrybucja Serwis. O zmro-
ku można zaobserwować dużą różnicę między starym a nowym 
oświetleniem. Nowoczesne technologie oświetleniowe niosą ze 
sobą wielki potencjał mocy oświetlenia, ale i oszczędności. Inwe-
stycje, taka jak ta w Oświęcimiu, pozwalają zmniejszać wydatki, 
zapewniając zdrowsze i bezpieczniejsze środowisko mieszkańcom. 
Będzie więc nie tylko jaśniej, ale i taniej, a przede wszystkim bez-
pieczniej.
MARCIN DZIECHCIARZ
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TAURON Wydobycie
DANIEL IWAN

Celem konkursu jest promo-
wanie osiągnięć w zakre-
sie bezpieczeństwa pracy 
w polskich kopalniach oraz 

wyróżnianie tych, które wykazują 
największą dbałość o przestrze-
ganie przepisów i zasad BHP. Pod-
stawowe kryterium przy ocenie 
stanowią trzy kolejne lata bez wy-
padków śmiertelnych, liczba wy-
padków lekkich i liczba kolejnych 
dni bez wypadku w roku konkur-
su. Ponadto pod uwagę brane są 
występujące w danym zakładzie 
zagrożenia naturalne, liczebność 
załogi i wielkość wydobycia w bie-
żącym roku.

Metanowa kopalnia 
Głównym poziomem wydobyw-
czym w ZG „Brzeszcze” jest poziom 
900 metrów. Kopaliną towarzyszą-
cą przy wydobyciu węgla kamien-
nego jest metan. ZG „Brzeszcze” 
zalicza się do IV kategorii zagrożenia 
metanowego.  
Dzięki działaniom kierownictwa 
kopalni, służb BHP oraz pracow-
ników w ZG „Brzeszcze" poziom 
bezpieczeństwa utrzymywany jest 
na bardzo wysokim poziomie. Od 
początku funkcjonowania zakładu 
w strukturach TAURON Wydobycie, 
tj. od 2016 roku, wśród pracowni-
ków tego zakładu nie odnotowano 
żadnego przypadku stwierdzenia 
choroby zawodowej. Tak wysoki po-

ziom bezpieczeństwa możliwy jest 
do osiągnięcia dzięki podejmowa-
nym działaniom, mającym na celu 
wyeliminowanie lub ograniczenie 
występujących zagrożeń. 

Po pierwsze – profilaktyka 
W ZG „Brzeszcze” odbywa się 
rocznie około 180 różnego rodzaju 
szkoleń i kursów, w których uczest-
niczą wszyscy pracownicy kopalni. 
Zakres szkoleń obejmuje szkolenia 
z obsługi maszyn, urządzeń i in-
stalacji, kładące szczególny nacisk 
na specyfikę zakładu górnicze-
go. Pracowników zatrudnionych 
w ścianach i przodkach szkoli się 
regularnie w zakresie praktyczne-
go gaszenia palącego się metanu 
i oceny możliwości jego ugaszenia 
z uwzględnieniem miejsca jego 
zapłonu i bezpieczeństwa osób ga-
szących. d

Bezpieczeństwo w kopalni na medal  

ZG „Brzeszcze” otrzymał wyróżnienie w tegorocznej 
edycji konkursu „Bezpieczna kopalnia”, 
organizowanego w ramach Szkoły Eksploatacji 
Podziemnej. Eksperci docenili wysoką dbałość tej 
jedynej w TAURON Wydobycie „metanowej kopalni”  
o przestrzeganie przepisów i zasad BHP. 

TAURON LIDEREM W BRANŻY ENERGETYCZNEJ  
POD WZGLĘDEM ROZPOZNAWALNOŚCI
Grupa TAURON
Niezależna agencja badawcza „ARC Rynek i Opinie” przeprowadziła 
w grudniu ub. r. badanie wizerunku i znajomości marki TAURON. Z ba-
dania wyłonił się wniosek, że Grupa TAURON jest jedną z marek wio-
dących na polskim rynku. 
Polacy doceniają TAURONA za zaangażowanie w działania pro-
społeczne i sponsoringowe. Ankietowani potwierdzili, że kieru-
nek, w którym podąża Grupa, przekłada się na jej pozytywny wi-
zerunek. Z badania wynika, że poza bezpieczeństwem dostaw 
prądu priorytetem branży energetycznej powinny być inwestycje 
w odnawialne źródła energii oraz elektromobilność. A to oznacza, 
że położenie znaczącego nacisku na #ZielonyZwrotTAURONA było 
dobrym ruchem. Według badanych – w porównaniu do rozpozna-
walnych na rynku firm – TAURON wyróżnia się znaczącą prze-
wagą w kwestii spontanicznej znajomości marki. TAURON jest 
też najczęściej rozważaną marką, jeśli chodzi o wybór dostawcy 
energii elektrycznej. W opinii klientów instytucjonalnych marka 
TAURON utrzymuje znaczącą przewagę pod kątem znajomości 
i rozpoznawalności. Ankietowani dostrzegli również obecność  
TAURONA w mediach  – aż 42% badanych spotkało się w ostatnim 
roku z realizowanymi przez Grupę kampaniami. PK

KW „Czatkowice”
AGNIESZKA CUPIAŁ

Spotkanie zgromadzi-
ło około 150 rolników 
i przedstawicieli śro-
dowiska rolniczego 

głównie z województwa ma-
łopolskiego. Największym za-
interesowaniem cieszyło się 
wystąpienie dr. hab. Witolda 
Szczepaniaka, który przedstawił 
zalecenia dla najlepszej praktyki 
rolniczej w oparciu o wyniki ba-
dań w zakresie wpływu wapno-
wania na jakość plonów. 
– Bez wapnowania trudno utrzy-
mać odczyn gleby na odpowiednim 
poziomie. Wapnowanie jest koniecz-
ne, wapnowanie to fundament, bez 
wapnowania nie ma odpowiedniego 
żywienia roślin i nie ma przyswa-
jania składników odżywczych. 
Nawet najlepsze nawożenie 
azotem, fosforem, obor-
nikiem czy innymi na-
wozami nie przyniesie 
oczekiwanych efek-
tów, ponieważ rośli-
ny mniej efektywnie 
gospodarują skład-
nikami odżywczymi, 
które pobierają z gleby. 

Silne zakwaszenie gleby zmniejsza 
również aktywność mikroorgani-
zmów rozkładających słomę i resztki 
pożniwne, dlatego tak ważne jest 
utrzymywanie pH gleby na odpo-
wiednim poziomie – tłumaczył dr 
Szczepaniak. 
Chcąc wesprzeć rolników 
w walce z kwaśnymi glebami, 
Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
realizuje „Ogólnopolski program 
regeneracji środowiskowej gleb 
poprzez ich wapnowanie”. Rol-
nicy mogą ubiegać się o dofi-
nansowanie do zakupu wapna. 
Program został wprowadzony 
w 2019 roku i potrwa do 2023 r. 
Na jego realizację przeznaczono 
300 mln zł. d

W trosce o obfite plony  
Jakie rezultaty i korzyści płyną z wapnowania? W jaki sposób pozyskać 
dofinansowanie na jego zakup? Odpowiedzi na te pytania poznali uczestnicy 
spotkania „Wapnowanie – gleba i plony naturalnie lepsze”, które odbyło się  
26 lutego br. w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach. 

Na program regeneracji 
środowiskowej gleb 

poprzez ich  
wapnowanie 
przeznaczono 

300 mln 
ZŁOTYCH 

 Podczas spotkania 
prelekcję wygłosiła 

Kamila Polak-Soska, 
specjalista ds. 

sprzedaży w KW 
„Czatkowice”
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EKOLOGICZNE PALIWA TAURONA NA TARGACH

TAURON Wydobycie
Ponad dziewięć tysięcy uczestników odwiedziło tegoroczną edy-
cję Targów Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz Interbud. Jednym 
z popularniejszych akcentów łódzkich targów był mobilny salon 
sprzedaży TAURON Wydobycie. 
Podczas budowlanego expo oferty prezentowało 160 wystawców. 
Stoisko TAURON Wydobycie promowało między innymi cieszące 
się wśród klientów coraz większą popularnością paliwa ekologiczne 
produkowane wyłącznie z polskiego węgla, pochodzącego z zakła-
dów górniczych Grupy TAURON. Odwiedzający targi mieli również 
możliwość uczestniczenia w prezentacjach dotyczących m.in. zasad 
dotacji na wymianę pieców. 
Oferta TAURON Wydobycie cieszyła się sporym zainteresowaniem 
odwiedzających, którzy dzięki darmowym próbkom mogli przeko-
nać się o wysokiej jakości produktów marki. Ten rodzaj promowania 
produktu od lat najlepiej prezentuje potencjalnym klientom walory 
oferowanych przez TAURONA paliw węglowych.
MATEUSZ LEHNORT

Uczestnicy targów 
otrzymali darmowe 
próbki produktów 
TAURONA
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Grupa TAURON • W drugiej rundzie 
naboru akceleratora KPT ScaleUp 
zostało wyłonionych sześć start-
-upów. TAURON uczestniczył  
w niej jako Odbiorca Technologii.
Do programu zgłosiły się zespoły 
z rozwiązaniami dotyczącymi wielu 
dziedzin, m.in. automatyzacji produk-
cji, przemysłowego Internetu rzeczy, 
zarządzania big data oraz unowo-
cześniania procesów obsługi klienta. 
Doświadczenia nabyte przy okazji 
pierwszej rundy naboru pozwoliły na 
lepsze przygotowanie się do procesu 
selekcji podczas kolejnej rundy.
– Nasi eksperci przeanalizowali  
73 pomysły, a z 20 zespołami, których 
rozwiązania wydały się dla TAURONA 
szczególnie interesujące, zdecydowa-
liśmy się porozmawiać podczas wy-

wiadów pogłębionych – mówi Paweł 
Poneta, p.o. dyrektor wykonawczy ds. 
badań i rozwoju w TPE. W efekcie wy-
łoniono sześć start-upów, które w ra-

mach półrocznej akceleracji zaczynają 
współpracę z TAURONEM. Prace 
start-upów są finansowane z fundu-
szy publicznych Polskiej Agencji Roz-

woju Przedsiębiorczości, w ramach 
programu ScaleUp, którego jednym 
z operatorów jest Krakowski Park 
Technologiczny. 
– Zespoły, które pracować będą z wy-
branymi start-upami nad rozwojem ich 
propozycji, czeka pół roku intensywnej 
pracy, a w zależności od jej wyników 
możliwa będzie komercjalizacja i wdro-
żenie tych rozwiązań – podkreśla Po-
neta.
Eksperci, którzy oceniali propozycje, 
brali pod uwagę merytoryczny opis 
rozwiązania, analizę konkurencji, ana-
lizę potencjału rynkowego, przewa-
gę konkurencyjną danego produktu, 
a także możliwości wykorzystania 
pomysłu w Grupie.
– W poszukiwaniu nowych rozwiązań 
naszym wyznacznikiem jest Strategicz-

na Agenda Badawcza, która określa 
cele Grupy na drodze rozwoju innowacji  
w obszarach: Klient i jego potrzeby, In-
teligentne Usługi Sieciowe, Energetyka 
Rozproszona oraz Niskoemisyjne Tech-
nologie Wytwarzania – precyzuje Pa-
weł Poneta.
Wybór sześciu spośród 73 prze-
analizowanych pomysłów to efekt 
kilkuetapowego procesu selekcji pro-
wadzonego przez ekspertów mery-
torycznych i biznesowych TAURONA 
przy wsparciu partnera Krakowskiego 
Parku Technologicznego. Wybrane 
start-upy to podmioty z bardzo róż-
nych dziedzin: HR, blockchain, smart 
city, obsługa klienta czy nieniszczące 
metody badania materiałów.
DOMINIKA  
GOLENIOWSKA-MILINKOVIĆ

TAURON rozpoczyna współpracę z nowymi start-upami

 Wyłonione firmy 
to: MC2 Energy, 
Nanobots Software, 
Seedia, Assess24.io, 
NNT  
i Roboticon to 
Chatbot 
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Elektrociepłownia  
Stalowa Wola 
zsynchronizowana z siecią

Nowoczesny blok gazowo-
-parowy, obok energii 

elektrycznej, będzie wytwarzał 
ciepło na potrzeby komunalne 

i parę technologiczną 
dla pobliskich zakładów 

przemysłowych

TAURON Wytwarzanie • Pierwsza 
synchronizacja turbozespołu gazo-
wego nowego bloku parowo-gazo-
wego w EC Stalowa Wola z Krajową 
Siecią Elektroenergetyczną miała 
miejsce 4 marca br.
Synchronizacja turbozespołu gazo-
wego kończy istotny etap realizacji 
inwestycji, potwierdzając możli-
wość produkcji energii elektrycznej 
z udziałem turbiny gazowej. Syn-
chronizacja poprzedzona była sze-
regiem testów na gotowość układu 
turbiny gazowej do rozpoczęcia pro-
dukcji. Zsynchronizowanie turbiny 
umożliwia produkcję pary w kotle 
odzyskowym, która finalnie posłuży 
do zasilenia turbozespołu parowego.
– Blok gazowo-parowy w Stalowej Woli 
zapewni 400 MW mocy elektrycznej 
dla krajowego systemu energetycznego 
oraz dostawy ciepła dla mieszkańców 
miasta. Jest więc ważną inwestycją za-
równo pod względem bezpieczeństwa 
energetycznego całego kraju, jak i dla 
lokalnej społeczności, która otrzyma 
niskoemisyjne źródło ciepła – mówi 
Filip Grzegorczyk, prezes zarządu  
TAURON Polska Energia. – Stalowa 
Wola dzięki tej inwestycji pozostanie 
istotnym miejscem na mapie ener-
getycznej Polski – dodaje prezes  
TAURONA.
Zanim to jednak nastąpi, powsta-
jąca w procesie para zostanie wy-
korzystana przy dmuchaniu kotła 
i rurociągów parowych. Etap ten ma 
na celu oczyszczenie powierzchni 
części ciśnieniowej bloku z ewentu-
alnych zanieczyszczeń pozostałych 

po montażu mechanicznym. Aby 
proces dmuchania dał oczekiwany 
efekt, do jego przeprowadzenia na-
leży zastosować parę o odpowied-
nich parametrach. Ciśnienie i tem-
peratura pary muszą być na tyle 
wysokie, aby były w stanie usunąć 
wszystkie zanieczyszczenia stałe 
z układów bloku.
– Inwestycja w Stalowej Woli ważna 
jest dla PGNiG m.in. dlatego, że paliwo, 
którym będzie zasilana elektrocie-
płownia, to gaz ziemny. Jako kluczowy 
dostawca gazu ziemnego w Polsce 
jesteśmy zainteresowani rozwojem in-
westycji w tym obszarze – powiedział 
Jerzy Kwieciński, prezes zarządu 
PGNiG.
Po zakończeniu operacji oczyszcza-
nia nastąpi proces przygotowania 
bloku parowo-gazowego do pracy 
w pełnej konfiguracji wraz z turbiną 
parową, a następnie jego optymali-
zacji technologicznej.
Powstający w Stalowej Woli 
blok gazowo-parowy to nowo-
czesna jednostka o mocy około  
450 MWe. Blok będzie pracował 
w kogeneracji obok energii elek-
trycznej będzie wytwarzał ciepło 
na potrzeby komunalne i parę tech-
nologiczną dla pobliskich zakładów 
przemysłowych.
PATRYCJA HAMERA-PIERZCHAŁA

Powstający w Stalowej 
Woli blok gazowo- 

-parowy to nowoczesna 
jednostka o mocy około 

450 
MWe 

Zielony Zwrot 
napędzi PKP Intercity

Grupa TAURON
ŁUKASZ CIUBA

Panele fotowoltaiczne, we-
wnętrzne i zewnętrzne 
oświetlenie LED, magazy-
ny energii czy inteligent-

ne systemy optymalizacji zużycia 
i wytwarzania energii elektrycznej.  
To tylko część rozwiązań techno-
logicznych, których wprowadzenie 
rozważa PKP Intercity. Przewoźnik 
we współpracy z TAURON Ekoener-
gia pracuje nad studium wykorzy-
stania odnawialnych źródeł energii 
na warszawskiej bocznicy.
– Zielony Zwrot TAURONA to nie tylko 
inwestycje w odnawialne źródła ener-
gii, ale również usługi, które pozwalają 

na lepsze zarządzanie energią. Od kil-
kunastu miesięcy realizujemy projekty 
badawcze obejmujące rozwiązania 
dla rodzącego się rynku energetyki 
rozproszonej – tłumaczy Filip Grze-
gorczyk, prezes zarządu TAURON 
Polska Energia. – Rozwiązania te 
obejmują technologie począwszy od 
dystrybucji energii, poprzez zarządza-
nie rozproszonymi źródłami odnawial-
nymi, po nowe modele biznesowe, 
jak chociażby rozliczenia P2P (peer to 
peer). Dzięki temu już dziś jesteśmy 
w stanie sprostać oczekiwaniom ryn-
ku w tym zakresie, co udowadnia na-
wiązana właśnie współpraca z PKP 
Intercity – dodaje prezes TAURONA.

Inwestycyjne wyzwanie
Z kolei korzysta coraz więcej pasa-
żerów, przybywa uruchamianych 
pociągów, a to przekłada się na ro-
snące zużycie energii elektrycznej. 
Wykorzystanie OZE na bocznicach 
ma więc przysłużyć się środowisku, 
ale i zagwarantować oszczędności.
– Kolej jest jednym z najbardziej 
ekologicznych środków transportu 
publicznego. To możliwe dzięki wy-
korzystaniu przyjaznych środowisku 
rozwiązań, tak na etapie produkcji 
taboru, jak i jego eksploatacji oraz 
bieżącej konserwacji. Kolej postrze-
gamy jako transport przyszłości, a to 
wymaga inwestycji, takich jak prze-
widziane w opracowywanym stu-
dium – pozwalających na nieustan-
ne zmniejszanie śladu węglowego 
– mówi Marek Chraniuk, prezes 
PKP Intercity.

Plan w rękach specjalistów
W jak najlepszym przygotowaniu 
do tego wyzwania i prawidłowej 
ocenie potencjału zmian pomaga-
ją specjaliści TAURONA. Działania 
rozpoczęto od kompleksowej ana-
lizy sytuacji związanej z zapotrze-
bowaniem i zużyciem energii elek-
trycznej poszczególnych obiektów 
na terenie kompleksu kolejowego. 
Następnie zaproponowane zo-
staną rozwiązania, które umoż-
liwią zoptymalizowanie całego 
procesu wytwarzania, poboru 
i zużycia energii. d

”�
Zielony Zwrot TAURONA to nie tylko inwestycje 

w odnawialne źródła energii, ale również usługi, 

które pozwalają na lepsze zarządzanie energią.  

Od kilkunastu miesięcy realizujemy projekty 

badawcze obejmujące rozwiązania dla rodzącego 

się rynku energetyki rozproszonej 
– mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia

PKP Intercity sprawdza możliwość wprowadzenia 
rozwiązań technologicznych wykorzystujących 
odnawialne źródła energii na bocznicy Warszawa- 
-Grochów. Przewoźnik we współpracy z TAURONEM 
opracowuje program modernizacyjny, który 
pomoże obniżyć koszt wykorzystywanej energii 
elektrycznej, a przy tym dodatkowo ograniczy 
negatywny wpływ na środowisko. 

Wykorzystanie 
OZE na 

bocznicach 
przysłuży się 

środowisku, ale 
i zagwarantuje 

oszczędności
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Procedura jazdy 
„na suwak”
Wsparcie Grupa TAURON •
W ostatniej odsłonie cyklu pi-
saliśmy o korytarzu życia, który 
jest efektem nowelizacji Prawa 
o ruchu drogowym. Nowe 
przepisy obowiązują również 
w przypadku tzw. jazdy  
na suwak. 
Obowiązująca zasada jazdy „na 
suwak” będzie miała prawidłowe 
zastosowanie tylko wtedy, kiedy 
zostaną spełnione pewne istot-
ne procedury. Tego typu rozwią-
zanie może być wdrożone tylko 
i wyłącznie przy jeździe ze znacz-
nie ograniczoną prędkością, czyli 
np. w sytuacji poruszania się 
w korku. Warto zapamiętać, że 
zasada nie daje pierwszeństwa, 
jeżeli tempo jazdy spadło np. 
z 90 km/h do 30 km/h i zostało 

spowodowane większym natę-
żeniem ruchu w danej chwili. Gdy 
poruszamy się w korku, pręd-
kość zazwyczaj jest mniejsza niż  
30 km/h, a nawet spada do 0. 
W tym wypadku mamy pełne 
prawo zmienić pas. Trzeba jed-
nak pamiętać, że dopiero gdy do-
jedziemy do końca pasa ruchu, po 
którym się poruszamy, będziemy 
mieli pierwszeństwo względem 
pojazdu jadącego pasem rów-
noległym. Manewr zmiany pasa 
ruchu powinien odbywać się 
w myśl zasady: pojedynczy i na-
przemienny. Zaletą stosowania 
tej techniki jazdy jest zmniejsze-
nie niedogodności związanych 
z występującymi korkami, a tym 
samym, w wielu przypadkach, 
oszczędność czasu.  
JERZY JANUŚ
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TAURON Wydobycie
JAN PARCER

Monika Matwiejczyk-
-Żak pochodzi z Lę-
dzin i jest jedną z nie-
licznych kobiet na co 

dzień pracujących pod ziemią. 
Ukończyła studia na Politechnice 
Śląskiej w Gliwicach na kierunku 
eksploatacja złóż. Od roku peł-
ni funkcję sztygara zmianowego 
w oddziale Grupy TAURON przy 
transporcie urobku.
– Trudno mi samej wytłumaczyć, co 
przyciągnęło mnie do górnictwa, tym 
bardziej że moim pierwszym zawo-
dem jest fotografowanie – mówi 
Monika Matwiejczyk-Żak. – Pocho-
dzę z Lędzin, miejscowości górniczej, 
i choćby dlatego tematyka górnicza 
była ciągle obecna w moim życiu. Ale 

decydujące były wyzwania, przed 
którymi staje się przy wydobywaniu 
węgla – wyjaśnia.

Jak sama mówi, dobrze pracu-
je jej się z mężczyznami. –   Tutaj 
nie ma miejsca na puste słowa, liczy 

się konkret, bo to wiąże się również 
z bezpieczeństwem pod ziemią – 
wyjaśnia sztygarka. Mąż pani 
Moniki, którego poznała podczas 
studiów, również pracuje w ZG 
„Brzeszcze”. Razem wychowują 
pięcioletnią córkę.

Rodzinna tradycja
Jadwiga Rawłuszewicz od za-
wsze wiedziała, że chce praco-
wać na kopalni. Jest absolwent-
ką klasy patronackiej TAURON 
Wydobycie w szkole górniczej 
w Libiążu. Dla pani Jadwigi praca 
w górnictwie to rodzinna trady-
cja. Na kopalni pracowała więk-
szość jej rodziny, w tym kobiety. 
Ona sama pracuje w zakładzie 
przeróbki węgla.
–  Praca jest ciężka, odpowiedzialna, 
ale przynosząca satysfakcję. Prze-
ważnie mam do czynienia z męż-
czyznami, a niejeden z nich mógłby 
być moim ojcem. W pracy nie ma 
czasu na jałowe rozmowy, wszyscy 
musimy realizować zadania, które 
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Marzenie, tradycja, przeznaczenie. 
Tak zostaje się górniczką 
Ponad 500 kobiet pracuje w TAURON Wydobycie: 
pod ziemią, w zakładach przeróbczych, punktach 
sanitarnych, administracji. Część z nich trafiła do spółki   
prosto ze szkół, z którymi współpracuje TAURON. 

Monika Matwiejczyk-
-Żak – sztygar 

zmianowy w ZG 
„Brzeszcze”

 Ilustrowana instrukcja jazdy „na suwak”

TAURON Ekoenergia
ANNA CISZEWSKA-SWAT

W ostatnim czasie te-
ren elektrowni od-
wiedziły dwa psy. 
Dla jednego z nich 

ta przygoda mogła zakończyć 
się tragicznie, gdyby nie czujność 
pracownika elektrowni wodnej, 
pana Marcina Bogdanowicza.
- Właśnie rozpoczynałem popołu-
dniową zmianę – mówi pan Marcin 
Bogdanowicz, dyżurny elektrow-
ni wodnej Bobrowice I. - Standar-
dowo przeprowadziłem oględziny 
obiektu i terenu wokół elektrowni. 
Nagle zauważyłam dużego psa ner-
wowo biegającego wzdłuż brzegu 
i głośno szczekającego, a po chwili 
ujrzałem również mniejszego, który 
wpadł do wody i desperacko próbo-
wał wydostać się na brzeg. To była 
pułapka bez wyjścia. Od razu we-
zwałem pomoc – dodaje. 
Po chwili na pomoc przybyły dwa 
samochody z KM Państwowej 
Straży Pożarnej w Jasnej Górze. 
Jeden z ratowników 
wskoczył do 

wody i przy asyście pozostałych 
strażaków uratował małego psa. 
Wystraszonego i zmarzniętego 
zwierzaka ogrzano w samo-
chodzie strażackim, a następnie 
wezwano służby weterynaryjne. 
Dziękujemy strażakom za bra-
wurowo przeprowadzoną akcję, 
a pracownikowi elektrowni za 
czujność i szybką reakcję. Okaza-
ło się, że mały uciekinier pochodzi 

z Jeżowa Sudeckiego. Piesek zo-
stał oddany jego 

właścicielce. 
d

Na ratunek czworonogom 
Elektrownia wodna Bobrowice I znajduje się na terenie Parku 
Krajobrazowego Doliny Bobru. Obiekt przyrodniczy tętni leśnym życiem, 
dzięki czemu na terenie elektrowni często można spotkać dzikie zwierzęta. 

Strażacy przystąpili  
do akcji natychmiast  

po przybyciu na miejsce

Ocalonego 
zwierzaka ogrzano 

w samochodzie 
strażackim
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są bardzo napięte – mówi Jadwiga 
Rawłuszewicz.

To nastawienie zostało dostrze-
żone i od ponad roku pani Jadwiga, 
mimo młodego wieku, pełni funk-
cję sztygara zmianowego w Zakła-
dzie Przeróbki Mechanicznej Węgla 
w Zakładzie Górniczym „Janina”. 
Pracuje na zmiany, a podlega jej 
około 30 pracowników. Mąż, po-
chodzący z północnej Polski, rów-
nież pracuje w kopalni.

To było marzenie
Magdalena Czyżak od 16 lat pra-
cuje na przeróbce w Zakładzie Gór-
niczym „Sobieski”. Swoją karierę 
zawodową rozpoczynała w pry-
watnych firmach, ale jej marze-
niem była praca w kopalni.

– Nie było to jednak wówczas 
możliwe, ponieważ istniał zakaz 
przyjmowania ze względu na prze-
rost zatrudnienia. Dopiero gdy oj-
ciec, zatrudniony jako elektryk pod 
ziemią, przeszedł na emeryturę, 
mogłam „w jego miejsce” zostać 
przyjęta. Praca przy przeróbce 
węgla nie należy do łatwych, ale 
z pewnością wymaga odpowie-
dzialności i zdolności podejmowa-
nia decyzji – wspomina Magdalena 
Czyżak.

Jako operator maszyn i urządzeń 
pracuje na zmiany i czuje się bardzo 
zżyta z całą brygadą. Największą ra-
dością pani Magdaleny jest jej wnuk 
oraz trzej dorośli już synowie, z któ-
rych jeden także pracuje w „Sobie-
skim”. d

Bądź „eko”  
z BIOEKO
BIOEKO Grupa TAURON • 
Minimalizowanie negatywnego 
oddziaływania na środowisko nie 
jest trudne i powinno przebiegać 
w myśl zasady: „Jeśli chcesz coś 
zmienić – zacznij od siebie”. Zmie-
niając swoje przyzwyczajenia na 
bardziej ekologiczne, każdy z nas 
może przyczynić się do poprawy 
stanu naszej planety.
Poniżej przygotowaliśmy kilka 
prostych podpowiedzi, które po-
mogą Ci zacząć żyć bardziej „eko”.  

Oszczędzaj prąd
  nie zapalaj światła, jeśli nie ma 

takiej potrzeby
  nie zostawiaj ładowarek 

w kontaktach, jeśli nie ładujesz 
telefonu

  nie zostawiaj sprzętów w try-
bie gotowości („stand by”), jeśli 
z nich nie korzystasz

  wymień tradycyjne 
      żarówki na ledowe

Oszczędzaj wodę
  zakręcaj wodę podczas mycia 

zębów
  zastosuj zasadę oszczędnego 

mycia naczyń – myj w misce 
i płucz pod bieżącą wodą lub 
kup ekologiczną zmywarkę

Segreguj odpady
  wygospodaruj miejsce na se-

gregację odpadów – papier, 
szkło, plastik, metal, odpady 
organiczne

  segreguj odpady zgodnie 
z prowadzoną polityką odpa-

dów spółdzielni mieszka-
niowej, do której należysz, 
lub z możliwościami, jakie 

masz w domu

  zastanów się, czy niektórych 
opakowań – takich jak słoiki  
– nie jesteś w stanie ponownie 
wykorzystać

Sprzątaj  
odpowiedzialnie

  nie wyrzucaj toreb foliowych, 
wykorzystaj je ponownie (np. 
jako worki na odpady)

  stosuj ekologiczne detergen-
ty lub produkty spożywcze  
do czyszczenia (np. soda, ocet)

MONIKA REJDAK

Jadwiga 
Rawłuszewicz  
– sztygar zmianowy 
na powierzchni  
w ZG „Janina” 

Magdalenia Czyżak  
– operator maszyn  

i urządzeń przeróbczych 
w ZG „Sobieski”

Na ratunek czworonogom 

j  
 Czy wiesz, że... 
Elektrownia wodna Bobrowice I  
usytuowana jest na rzece Bóbr 
w miejscowości Siedlęcin. 
Budowę elektrowni realizowano 
w latach 1924-1925. W tym 
samym czasie wybudowana 
została kamienna zapora. Jej wysokość wynosi 10 metrów, 

a długość 80 m. Powstała na skutek spiętrzenia jeziora Modre 

(o powierzchni 11 ha) znajduje się obecnie na terenie Parku 

Krajobrazowego Doliny Bobru, stanowiąc atrakcję turystyczną.

TAURON wyróżniony za wdrożenie  
innowacyjnego rozwiązania
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Wyróżnienie zostało 
wręczone podczas 

konferencji Infoblox 
Exchange 2020

TAURON Obsługa Klienta • TOK 
otrzymał wyróżnienie za „Naj-
bardziej innowacyjne wdrożenie 
Infoblox w branży energetycznej 
w regionie Europy Środkowo-
-Wschodniej”. Nagrodę przyznano 
podczas konferencji Infoblox 
Exchange 2020.
Wyróżnione rozwiązanie DHCP/
DNS/IPAM to sieciowy system cen-
tralny, który dostarcza adresy IP 
wszystkim urządzeniom TAURONA 
znajdującym się w sieci LAN. Mecha-
nizm pozwala na zarządzanie usługą 
domenowego rozpoznawania nazw 
(DNS) w sieci wewnętrznej oraz bazą 
danych, która przechowuje infor-
macje o adresacji IP, wykorzystaniu 
i przeznaczeniu wszystkich podsieci 
wewnętrznych TAURONA.
KATARZYNA SIERSZUŁA
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TAURON Ciepło
MARTA MROZEK

Wielu małych chłop-
ców marzy o tym, 
aby w przyszłości 
zostać strażakami. 

W przypadku naszego bohatera 
sytuacja wyglądała inaczej. – Swo-
ją przygodę z OSP rozpocząłem 8 lat 
temu już jako „duży chłopiec”. Wstę-
pując w szeregi strażaków ochotni-
ków, kierowałem się chęcią niesienia 
pomocy innym, a OSP niewątpliwie 
daje takie możliwości. Poza tym, 
wiedzę i umiejętności, zdobyte pod-
czas szkoleń i kursów ratowniczych, 

można wykorzystać zarówno pod-
czas akcji, jak i w codziennym życiu. 
Zawsze fascynowały mnie również 
wozy strażackie i od niedawna je-
stem również kierowcą – mówi 
Michał Będkowski.
Rekrutacja na członka 
jednostki OSP polega 
na wypełnieniu dekla-
racji oraz na angażo-
waniu się w jej życie 
przez stopniowe 
zapoznawanie się 
ze specyfiką funk-
cjonowania jed-
nostki, działaniem 

sprzętu oraz dbaniem o strażnicę. 
– Ochotnicza Straż Pożarna róż-
ni się od Zawodowej Straży Po-
żarnej przede wszystkim tym, 
że strażacy ochotnicy angażują się 
w pracę dobrowolnie, w swoim wol-
nym czasie, nie pobierając za to wy-

nagrodzenia. Zaangażowanie w OSP 
to dobrowolny udział w działaniach 
ratowniczo-gaśniczych, uczestnic-
two w kursach i szkoleniach, a także 
udział w wydarzeniach dydaktycz-
no-kulturalnych i zawodach spor-
towych – zaznacza nasz bohater.
Oprócz gaszenia pożarów, Straż 
Pożarna wypompowuje wodę 
z podtopionych obiektów, bierze 

udział w akcjach ratunkowych 
podczas  wypadków drogo-

wych. Angażuje się również 
podczas usuwania wiatro-

łomów, gniazd szerszeni.
– Najbardziej spekta-
kularna akcja dla mnie 
i zapewne pozostałych 
kolegów to pożar za-
kładu produkcyjnego 
wyrobów z tworzywa 

w Trzebiesławicach. W akcji brało 
udział kilkanaście jednostek, a słup 
toksycznego dymu widoczny był 
z kilkudziesięciu kilometrów. W wy-
niku pożaru zawalił się dach hali, 
spłonęły maszyny, gotowe wyroby 
i samochód. Szczęśliwie udało się 
zapobiec rozprzestrzenieniu po-
żaru na sąsiednie budynki miesz-
kalne – mówi Michał Będkowski.
Nasz bohater uważa, że jeśli 
ktoś czuje potrzebę bezintere-
sownej pomocy innym, poczucia 
pełnienia społecznej misji oraz 
realizowania strażackiej pasji, to 
Ochotnicza Straż Pożarna jest  
idealnym miejscem, aby pozy-
skać wiedzę z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy czy postępo-
wania w razie wystąpienia poża-
ru. d

ZNAJDZIESZ  
NAS TEŻ  
W TAURONECIE
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 33

CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI OD PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON.
Rozwiązania należy przesyłać do 14 kwietnia 2020 roku 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 32: Szymon Kowalczyk, TAURON Dystrybucja, Region SN i nN Gliwice; Ryszard Strojnowski, TAURON Sprzedaż, Biuro Sprzedaży 
w Kanale on-line; Krystyna Bator, TAURON Dystrybucja Pomiary, Teren Pomiarów Tarnów; Joanna Jajeśniak, TAURON Wytwarzanie, Wydział Gospodarki 
Paliwami; Marek Danilenko, TAURON Wydobycie, Zespół Techniczno-Organizacyjny

Hasło

Strażak z pasji – strażak z powołania 

Michał Będkowski na co dzień pracuje jako mistrz 
ds. pomiarów w TAURON Ciepło. Po godzinach 
pracy, już od 8 lat, jest strażakiem w Ochotniczej 
Straży Pożarnej (OSP). 
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Nasz bohater  
od 8 lat udziela się  
jako strażak w OSP  
w Trzebisławicach

Michał Będkowski  
w wozie strażackim 
OSP Trzebisławice 


