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Grupa TAURON
GRZEGORZ PIKULIŃSKI

Nieprzerwane dosta-
wy energii i ciepła 
wymagają szczegól-
nych nakładów pracy. 

To zasługa naszych pracowni-
ków, którzy każdego dnia, bez 
względu na warunki, wykonują 
swoje obowiązki. 

Niewidzialni bohaterowie
Dzięki ich pracy w milionach pol-
skich domów nieprzerwanie pły-
nie prąd. Kim są? Czym się zaj-
mują? Ruszyła nowa akcja, dzięki 
której lepiej poznamy naszych 
cichych bohaterów. W siedzibach 
spółek TAURONA pojawiły się 
plakaty prezentujące sylwetki 
naszych pracowników. Towarzy-
szące im krótkie opisy stanowisk 
pozwolą lepiej zrozumieć, z jaki-
mi wyzwaniami mierzą się nasi 
pracownicy w codziennej pra-
cy. Śledźcie ich historie również 
w Tauronecie i na E-Puls. d

Grupa TAURON • Rada Nadzorcza 
TAURON Polska Energia powoła-
ła nowy Zarząd Spółki. Prezesem 
Zarządu został Wojciech Ignacok, 
wiceprezesem ds. finansów  
Marek Wadowski, a wiceprezesem 
ds. zarządzania majątkiem Jerzy 
Topolski. Nowy Zarząd został  
powołany na trzyletnią kadencję.

  WOJCIECH IGNACOK to me-
nedżer branży energetycznej 
i ciepłowniczej z wieloletnim 
doświadczeniem. Jest absol-
wentem Wydziału Inżynierii Me-
chanicznej i Robotyki Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

Posiada kompetencje w zakresie 
funkcjonowania sektora elek-
troenergetycznego, w szczegól-
ności w zakresie ciepłownictwa. 
Dodatkowo swoją wiedzę wyko-
rzystywał podczas prowadzenia 
złożonych projektów inwesty-
cyjnych.
Od 2016 roku pełnił funkcję 
Prezesa Zarządu PEC Geoter-
mia Podhalańska S.A. – spółce 
prowadzącej działalność w za-
kresie wytwarzania, przesyłu 
i dystrybucji ciepła pochodzą-
cego ze źródeł geotermalnych 
oraz wytwarzania energii elek-
trycznej w kogeneracji.

  MAREK WADOWSKI jest ab-
solwentem Wydziału Ekonomii 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach. Ukończył także 
studia podyplomowe w École 
Supérieure de Commerce Tou- 
louse, gdzie uzyskał dyplom 
Mastère Spécialisé en Banque et 
Ingéniere Financière, oraz studia 
Executive MBA na Akademii Le-
ona Koźmińskiego w Warszawie.  
Posiada doświadczenie w ob-
szarze zarządzania procesami 
finansowymi, controllingowymi 
i księgowymi w przemyśle (ener-
getyka, górnictwo, hutnictwo), jak 
również w zakresie finansowania 

inwestycji oraz międzynarodo-
wych transakcji handlowych. Od 
29 stycznia 2016 roku pełni funk-
cję Wiceprezesa Zarządu TAURON 
Polska Energia.

  JERZY TOPOLSKI jest absol-
wentem Wydziału Elektrotech-
niki, Automatyki i Elektroniki 
Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. Ukończył także 
studia podyplomowe z zakresu 
zarządzania przedsiębiorstwem 
energetycznym oraz nowych 
technik w zarządzaniu elektro-
energetyką. Posiada doświad- 
czenie w zakresie funkcjonowania 

sektora elektroenergetycznego, 
w tym zarządzania rozwojem 
sieci dystrybucyjnej oraz świad-
czenia usług dystrybucji energii 
elektrycznej. Brał udział w two-
rzeniu organizacji rynku energii 
elektrycznej w Polsce.
Od początku kariery zawodowej 
związany z branżą energetyczną 
i Grupą TAURON. Od 2016 r. peł-
nił funkcję Wiceprezesa Zarządu  
ds. Operatora w TAURON Dystry-
bucja, gdzie był odpowiedzialny 
m.in. za rozwój sieci dystrybucji, 
świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej, pomiary oraz 
zarządzanie ruchem sieci. d

Nowy Zarząd TAURON Polska Energia

Ich pracy nie można 
zastąpić ani wykonać 
z domu. Pracują w trudnych 
warunkach, odpowiadają 
za bezpieczeństwo swoje 
i swoich kolegów.  
To szczególnie ważne 
w czasie pandemii 
koronawirusa. 

#MegaMocni  
– poznajmy ich! 
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Plakaty  
z MegaMocnymi  

znajdziesz  
w siedzibach  

spółek
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TAURON SERWIS REALIZUJE INWESTYCJE SIECIOWE
TAURON Serwis
W ubiegłym roku TAURON Serwis rozpoczął działalność w nowej 
branży – inwestycje sieciowe dla linii przesyłowych ciepła. Dotych-
czas działania TAURON Serwis skupione były wokół prac serwiso-
wych i naprawczych w elektrowniach TAURON Wytwarzanie. Nowo 
nabyte kompetencje, a także przeprowadzone dotychczas realizacje 
poszerzyły zakres działań prowadzonych przez spółkę.

Działania na szeroką skalę
Realizacja budowy lub modernizacji sieci przesyłowej ciepła jest zadaniem 
złożonym. Wykonawca musi skoordynować przebieg prac z wymoga-
mi lokalnego zarządcy obiektu, zdobyć niezbędne dopuszczenia, zadbać 
o rekultywację miejsca prac oraz doprowadzić do pozytywnego odbioru 
inwestycji. Budowa sieci angażuje dużą liczbę sprzętu, równie często wy-
maga szczególnego nakładu pracy. W ubiegłym roku ułożono łącznie 450 
m rur dla sieci ciepłowniczych, ponad 50 szt. armatury odcinającej i od-
powietrzającej oraz zabudowano dwa wymienniki ciepła o łącznej mocy  
5 MW dla TAURON Ciepło. Wartość inwestycji sięgała przeszło 2 mln zł. Plan 
na bieżący rok zakłada potrojenie tej kwoty. Zawarte umowy pozwolą na 
położenie około 1500 m nowych rur w technologii preizolowanej. 

Rozwojowa perspektywa na przyszłość
Dzięki nabytemu doświadczeniu TAURON Serwis realizuje zlecenia 
zarówno wewnątrz Grupy, jak i te pochodzące od podmiotów z rynku 
zewnętrznego. Wszystko wskazuje na to, że rynek umożliwi spółce 
dalszy rozwój w ramach branży ciepłowniczej. A ponieważ skala inwe-
stycji podejmowanych przez głównego partnera TAURON Serwis – czyli 
TAURON Ciepło  – jest znaczna, dotychczasowa współpraca pozwala z 
optymizmem patrzeć na kolejne realizacje.
MONIKA CZERNIAK-LNIAK

TAURON DYSTRYBUCJA SERWIS  
TO TERAZ TAURON NOWE TECHNOLOGIE
Spółka TAURON Dystrybucja Serwis zmieniła nazwę na TAURON Nowe 
Technologie. Zmiana jest następstwem połączenia spółek TAURON 
Dystrybucja Serwis i Magenta Grupa TAURON.
Nowa nazwa odzwierciedla rozszerzony profil spółki, nastawiony na in-
nowacyjne produkty oraz usługi dla biznesu i JST. Spółka przygotowała 
nową, dedykowaną ofertę innowacyjnych produktów, związanych z no-
woczesnym oświetleniem led, produktami smart city, e-mobility oraz 
efektywnością energetyczną. Oferuje również szeroką gamę komplekso-
wych usług elektroenergetycznych.
Wraz z nową nazwą zmianie uległ adres strony internetowej oraz do-
kumenty firmowe, w których występuje nazwa spółki. Pozostałe dane, 
w tym również NIP, KRS, numer konta bankowego, numery telefonów, 
adres stacjonarny, a także adresy poczty elektronicznej pozostały bez 
zmian. Nowa nazwa nie ma także wpływu na kontynuację prowadzonej 
działalności oraz na ważność zawartych umów. Zmiana nazwy spółki 
stanowi nowe otwarcie w relacjach z partnerami biznesowymi i klientami. 
MARCIN DZIECHCIARZ

Z GRUPY

TAURON Dystrybucja  
• TAURON rozpoczął szero-
ką akcję wymiany liczników 
u przedsiębiorców. Wymianie ma 
ulec 120 tys. urządzeń. Nowocze-
sne liczniki pozwolą na bezprze-
wodowe odczytywanie danych. 
Sama wymiana urządzenia jest 
bezpłatna i nie wymaga podpisy-
wania aneksu ani nowej umowy.
Nowoczesne liczniki zdalnego od-
czytu dają przedsiębiorcom obsłu-
giwanym przez TAURON zupełnie 
nowe możliwości i korzyści. Nowy 
licznik ze zdalnym dostępem do 
danych pomiarowych, przy wy-
korzystaniu przez klienta aplikacji 
eLicznik, pozwoli na lepszą kon-
trolę zużycia energii elektrycznej. 
Dzięki temu możliwe będzie wdro-

żenie narzędzi optymalizujących 
zużycie energii oraz możliwość 
dobrania odpowiedniej taryfy do 
konkretnego profilu zużycia klienta.
Akcja wymiany liczników pro-
wadzona jest w wybranej grupie 
klientów spółki. Chodzi o przed-
siębiorców rozliczanych w grupie 
taryfowej C1x, którzy mają moc 
umowną wyższą niż 16 kW oraz 
nie mają dotychczas zainstalowa-
nego licznika zdalnego odczytu.
Cały proces wymiany liczników 
jest rozłożony na pięć miesię-
cy i stanowi duże przedsięwzię-
cie logistyczne i organizacyjne, 
które wymagało przygotowania 
z dużym wyprzedzeniem. W grud-
niu ub. r. został rozstrzygnięty 
wspólny przetarg trzech spółek 

dystrybucyjnych na dostawę licz-
ników zdalnego odczytu, który 
łącznie dotyczył zakupu ponad  
235 tysięcy sztuk. Z tej puli, w ra-
mach zamówienia podstawowego 
wolumenu, dostawa dla TAURON 
Dystrybucji wynosi 120 tys. liczni-
ków. Wspólne postępowanie prze-
targowe pozwoliło na ograniczenie 
kosztów dla każdego z jego uczest-
ników.
Termin zakończenia prac jest prze-
widziany na 31 września br. Jego 
dotrzymanie jest bardzo ważne, 
ponieważ od pierwszego paździer-
nika wszyscy klienci TAURONA 
powinni być rozliczani  według no-
wych zasad, to jest z uwzględnie-
niem opłaty mocowej.
EWA GROŃ

Grupa TAURON
ŁUKASZ ZIMNOCH

W gminie Choszczno 
w województwie 
zachodniopomor-
skim TAURON bu-

duje przemysłową instalację 
fotowoltaiczną. Choszczno I jest 
już na etapie budowy, a Choszcz-
no II blisko ukończenia doku-
mentacji projektowej, co przy-
bliża spółkę TAURON Ekoenergia 
do rozpoczęcia postępowania 
przetargowego.
– Farma Choszczno I zostanie 
oddana do użytku w IV kwartale 
2020 roku i będzie pracowała do 
2045 roku. Koszt inwestycji wyno-
si 15 mln złotych. Farma Choszcz-
no będzie pierwszą instalacją foto-
woltaiczną TAURONA – tłumaczy 
Wojciech Ignacok, prezes zarzą-
du TAURON Polska Energia. – Do 
2025 roku planujemy inwestycje 
w farmy fotowoltaiczne o mocy 
300 MW, to istotny element Zielo-
nego Zwrotu TAURONA – dodaje 
prezes Ignacok.
Pandemia koronawirusa nie 
przeszkodziła w realizacji fo-
towolta icznych pro jektów 
TAURONA. W czasie pandemii 
zaktualizowano dokumentację 

projektową. W zakresie modu-
łów PV i falowników zastosowa-
ne zostaną najnowsze, dostępne 
technologie. Zabezpieczono też 
dostawy kluczowych kompo-
nentów oraz wykonano badania 
gruntu w celu optymalizacji kon-
strukcji wsporczych.
Realizacja projektów ma cha-
rakter kompleksowy. Obejmuje 
m.in. dostawę i montaż mo-
dułów, falowników oraz stacji 
transformatorowych, posado-
wienie konstrukcji wsporczej, 
okablowanie oraz infrastrukturę 
towarzyszącą w postaci dróg do-
jazdowych i ogrodzenia z moni-
toringiem.
Budowa farmy fotowoltaicznej 
Choszczno wpisuje się w założe-
nia Zielonego Zwrotu TAURONA. 
Do 2025 roku planowane są in-
westycje w farmy fotowoltaicz-
ne (dodatkowe 300 MW), farmy 
wiatrowe na lądzie (900 MW) 
oraz zaangażowanie w morską 
energetykę wiatrową.
Celem Zielonego Zwrotu TAURONA  
jest zwiększanie udziału odna-
wialnych źródeł energii (OZE) 
w miksie energetycznym Grupy 
do ponad 65% w 2030 roku, przy 
jednoczesnym obniżeniu emisyj-
ności o 50%.  

TAURON buduje  
słoneczne 
megawaty 

TAURON ruszył z wymianą liczników
na urządzenia zdalnego odczytu

Elektrownia fotowoltaiczna Choszczno I, 
 składająca się z sześciu farm o łącznej mocy 6 MW, 
zostanie powiększona o kolejne 4 farmy  
o mocy 4 MW. W kolejnym kroku możliwa będzie 
rozbudowa farmy o dodatkowe 2 MW.  
Nowy obiekt nazywa się Choszczno II. 

Szanowni Państwo,  
Drodzy Pracownicy,
to ogromny zaszczyt,  
że mogę stanąć na czele  
Zarządu TAURON Polska Energia  
– jednej z największych i najbardziej 
liczących się firm w Polsce.  
Jestem świadomy kluczowej roli,  
jaką TAURON odgrywa w krajowej 
energetyce, stąd powierzone  
mi zadania traktuję w kategoriach 
wielkiego wyzwania i sprawdzianu  
odpowiedzialności.

Zależy mi na tym, by w pierwszej kolejności poznać organizację i ludzi, 
którzy ją tworzą. Deklaruję otwartość na dialog zarówno ze stroną 
społeczną, jak i każdym z Państwa.

Wierzę, że najbliższy czas będzie okresem dobrej współpracy  
i wzajemnego wsparcia. Tylko w ten sposób będziemy w stanie  
z sukcesem realizować stawiane przed nami cele  
i sprostać wyzwaniom.

WOJCIECH IGNACOK

Prezes Zarządu
TAURON Polska Energia



3 Puls TAURONA gazeta pracowników Grupy TAURONczerwiec-lipiec 2020 r.

Grupa TAURON • TAURON znalazł 
się na 14. miejscu spośród 150 
przebadanych firm w corocznym 
rankingu Randstad – najbardziej 
atrakcyjnych pracodawców w Pol-
sce. Jednocześnie otrzymaliśmy 
1. miejsce wśród firm energetycz-
nych działających w południowej 
Polsce i 2. miejsce w kategorii 
całej branży energetycznej. 
Badanie Randstad Employer Brand 
od 10 lat daje polskim pracodaw-
com wiedzę o tym, jak skutecznie 
kształtować pozytywny wizeru-
nek marki pracodawcy. W tym roku 
w Polsce wzięło w nim udział po-
nad 6 tysięcy pracowników.

Respondenci bardzo wysoko 
ocenili atrakcyjność  
TAURONA jako marki
Blisko 60 proc. ankietowanych 
chciałoby pracować w TAURONIE, 
a ponad 80 proc. deklaruje, że bar-

dzo dobrze zna markę pracodawcy. 
Jednocześnie TAURON zanotował 
11. pozycję na liście 500 najwięk-
szych pracodawców, publikowanej 
corocznie przez dziennik „Rzecz-

pospolita” i znalazł się, w pierwszej 
50. rankingu „Wprost” na najlep-
szego pracodawcę w dobie CO-
VID-19.
PATRYCJA REŁKOWSKA-ŹREBIEC

TAURON w czołówce 
najlepszych pracodawców

Do 2025 roku  
planowane są inwestycje  
w farmy fotowoltaiczne  

o mocy 

300 MW 

TAURON buduje  
słoneczne 
megawaty 

TAURON obniża 
emisyjność 
bloków węglowych 

Pierwszy z bloków klasy 200 MW w Elektrowni Jaworzno jest już 
gotowy do funkcjonowania w warunkach rygorystycznych norm 
środowiskowych wynikających z konkluzji BAT. W Jaworznie 
do listopada br. zmodernizowane zostaną trzy bloki, w których 
montowane są instalacje katalitycznego odazotowania spalin 
(SCR), trzykrotnie redukując emisję tlenków azotu. 

Ogłoszone w 2018 roku 
przetargi dotyczą Elektrowni 

Jaworzno, Łaziska, Łagisza  
oraz Siersza

W tym roku w badaniu 
Randstad Employer Brand 

wzięło udział ponad  
6 tysięcy pracowników

Nowoczesne 
urządzenia 
pozwolą na 

bezprzewodowe 
odczytywanie 

danych
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TAURON Wytwarzanie
PATRYCJA HAMERA

Efektem programu opraco-
wanego przez TAURONA 
będzie dostosowanie ak-
tywów wytwórczych do 

zaostrzonych wymogów środowi-
skowych. Ogłoszone w 2018 roku 
przetargi dotyczą Elektrowni Ja-
worzno, Łaziska, Łagisza oraz Sier-
sza i obejmują różne zadania w za-
leżności od specyfiki i potrzeb danej 
jednostki.
Modernizacja bloków 200 MW jest 
konieczna, by obniżyć ich emisyj-
ność, a co za tym idzie, by mogły 
od 2021 roku uczestniczyć w Ryn-
ku Mocy. Wdrożony w 2017 roku 
program to wieloetapowe i złożone 

zadanie. Jego zakończenie oznaczać 
będzie gotowość jednostek wy-
twórczych TAURON Wytwarzanie 
do działania w nowych rygorach 
środowiskowych.
Kompleksowa umowa z wyko-
nawcą obejmuje zakres prac od 
dokumentacji projektowej, przez 
wykonawstwo, po serwis pogwa-
rancyjny. Najważniejsze zadanie to 
wykonanie i montaż kompletnej in-
stalacji redukcji emisji tlenków azotu 
z poziomu 200 mg/m3 do poziomu 
poniżej 65 mg/m3. Prace prowadzo-
ne na pozostałych dwóch blokach  
200 MW postępują zgodnie z har-
monogramem.
– Nasi eksperci zaczęli prace nad dosto-
sowaniem jednostek wytwórczych do 
konkluzji BAT niezwłocznie po ich ogło-

szeniu. Chcieliśmy, by spółka była jak 
najszybciej gotowa do przeprowadzenia 
inwestycji w swoich lokalizacjach – wy-
jaśnia Kazimierz Szynol, prezes zarzą-
du TAURON Wytwarzanie.
Spółka od trzech lat realizuje program 
„Dostosowanie jednostek wytwór-
czych do warunków pracy obowiązu-
jących po 2021 roku”, którego celem 
jest modernizacja istniejących instala-
cji w sposób umożliwiający ich eksplo-
atację z dotrzymaniem norm emisyj-
nych i nowych wymagań rynkowych. 
Przeprowadzenie programu dosto-
sowania bloków energetycznych do 
warunków pracy obowiązujących  
po 2021 roku przyczyni się do wy-
dłużenia okresu ich eksploatacji oraz 
utrzymania potencjału wytwórczego 
Grupy. d

TAURON PV
TAURON prowadzi również program TAURON PV, którego celem jest 
budowa instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 75-150 MWp na 
terenach należących do Grupy. Inwestycja będzie zrealizowana w pięciu 
lokalizacjach: Jaworznie, Mysłowicach, Stalowej Woli, Trzebini i Kędzie-
rzynie Koźlu), a potencjał każdej z farm jest silnie uzależniony od uwa-
runkowań lokalizacyjnych, co rzutuje na wielkość mocy instalacji.
Inwestycje są rozwijane na terenach zrekultywowanych lub wymaga-
jących rekultywacji wskutek długotrwałej działalności przemysłowej. 
Są to głównie obszary po byłych elektrowniach lub składowiskach 
odpadów paleniskowych. Dzięki programowi TAURON PV można będzie 
przywrócić tym miejscom funkcje gospodarcze.
Najbardziej zaawansowany jest projekt budowy farmy fotowoltaicznej 
o mocy 5 MW w Jaworznie na terenach, na których w przeszłości zlokali-
zowana była Elektrownia Jaworzno I.
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O TYM SIĘ MÓWI
ZNAMY NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ  
DLA ENERGETYKI

TAURON Dystrybucja
„Bilansowanie sieci lokalnej z zastosowaniem magazynów energii 
samochodów elektrycznych” – tak brzmi tytuł pracy inżynierskiej, 
która zwyciężyła w tegorocznym konkursie na najlepszą pracę dy-
plomową. Laureatami VI edycji konkursu zostali Józef Borys oraz 
Mikołaj Walkowiak z Politechniki Poznańskiej.
Konkurs jest organizowany już od kilku lat i jego celem jest promo-
wanie obszaru i zagadnień dotyczących szeroko rozumianej dystry-
bucji energii. Hasło tegorocznego konkursu brzmiało: „Inteligentne 
sieci elektroenergetyczne – rozwój i eksploatacja”.
– Temat konkursu był sformułowany szeroko, ponieważ z jednej strony 
stawialiśmy na nowatorskie pomysły, z drugiej nie chcieliśmy zawężać 
tematyki prac do konkretnych, wskazanych przez nas zagadnień – mówi 
Robert Zasina, prezes zarządu TAURON Dystrybucja. – Chodziło 
o szerokie spojrzenie na inteligentne sieci oraz o takie prace, w których 
byłby pokazany aspekt ekonomiczny zaproponowanych rozwiązań. 
W przypadku nagrodzonej pracy dyplomowej o przedstawionych kon-
cepcjach można myśleć jak o projekcie do wdrożenia, a nie jak o czysto 
teoretycznym opracowaniu – dodaje prezes TD.
W uzasadnieniu swojej decyzji komisja konkursowa podkreślała, że 
nagrodzona praca uwzględnia dwa bardzo wyraźne trendy obecne 
we współczesnej energetyce. Mowa o wzroście mocy generowa-
nej z OZE i rozwoju elektromobilności, dla których został pokazany 
wspólny model biznesowy magazynowania energii w pojazdach 
elektrycznych. Beneficjentami takiej działalności w perspektywie 
lat mogą okazać się dystrybutorzy i sprzedawcy energii, właściciele 
pojazdów, koncerny motoryzacyjne oraz operatorzy inteligentnych 
sieci. Istotnym aspektem opłacalności koncepcji pokazanej w pracy 
może być minimalizacja kosztów związanych z dwukierunkową in-
frastrukturą ładowania pojazdów.
W tym roku komisja konkursowa, poza przyznaniem nagrody głów-
nej, przydzieliła też wyróżnienie. Otrzymał je Maciej Klimas z Poli-
techniki Śląskiej za pracę magisterską pt. „Dobór parametrów hy-
brydowych energetycznych filtrów aktywnych (HEFA)”.
EWA GROŃ

SPECJALNE FORMULARZE KONTAKTOWE 
DLA KLIENTÓW TAURONA

TAURON Obsługa Klienta
W związku z rozwojem działalności telekomunikacyjnej TAURON 
uruchomił nową formę kontaktu dla klientów biznesowych i indy-
widualnych. Specjalne formularze kontaktowe dotyczą usług świad-
czonych na infrastrukturze światłowodowej firmy.
W celu usprawniania komunikacji z klientami będąca operatorem 
infrastruktury telekomunikacyjnej spółka TAURON Obsługa Klienta 
uruchomiła specjalne formularze kontaktowe. Przeznaczone są do 
składania zapytań ofertowych dotyczących współpracy hurtowej 
w sprawie dzierżawy włókien, transmisji danych oraz pozostałych 
usług telekomunikacyjnych świadczonych na infrastrukturze świa-
tłowodowej TAURONA.
Pomimo że spółka nie świadczy usług telekomunikacyjnych bezpo-
średnio dla gospodarstw domowych, otrzymujemy liczne zgłosze-
nia od klientów indywidualnych, dotyczące zapytań o przyłączenie 
adresu do budowanej sieci światłowodowej. W celu usprawnienia 
komunikacji w tym zakresie udostępniliśmy dodatkowy formularz 
kontaktowy, przez który można uzyskać informacje, czy i kiedy 
w danej okolicy zostanie wybudowana sieć światłowodowa oraz czy 
dane gospodarstwo domowe będzie w zasięgu naszej sieci. Z po-
mocą formularza klienci mają również możliwość złożenia zapytania 
o wykonanie przyłącza obejmującego doprowadzenie światłowodu 
bezpośrednio do domu.
KATARZYNA SIERSZUŁA

TAURON Wydobycie
DANIEL IWAN

W niektórych centrach 
krwiodawstwa w Pol-
sce, od wybuchu pan-
demii COVID-19, liczba 

dawców krwi zmniejszyła się nawet 
czterokrotnie. Na apel placówek me-
dycznych odpowiadają więc górnicy  
z ZG Janina, ZG Sobieski i ZG Brze- 
szcze.
Od początku wybuchu pandemii 
Grupa TAURON angażowała się  
w działania ograniczające wpływ 
koronawirusa na życie społeczne  
i gospodarcze. Górnicy odpowiedzieli 
na apel szpitali o krew, pracownicy, 
którzy zostali w domach, po godzi-
nach szyli maseczki dla tych, którzy 
musieli chodzić do pracy, a kadra 
menedżerska przekazała część swo-
ich pensji na rzecz Fundacji TAURON, 
która sfinansowała zakup maseczek 

dla oddziałów onkologicznych w ślą-
skich szpitalach.
Pierwszą zbiórkę, po przerwie spowo-
dowanej ograniczeniami w przestrze-
ni publicznej, przeprowadzono we 
współpracy z Regionalnym Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Katowicach wśród pracowników ZG 
Sobieski w Jaworznie.
– Wszyscy odczuwamy negatywne skut-
ki pandemii, dlatego szczególnie teraz 
tak cenna jest aktywność prospołeczna. 
Górnicy doskonale wiedzą, jaką wartość 
dla ratowania ludzkiego życia mają re-
gularne akcje krwiodawstwa, stąd za-
wsze można liczyć na ich zaangażowanie  
– mówi Tomasz Cudny, prezes zarządu 
TAURON Wydobycie.

Po pierwsze – bezpieczeństwo
– Krwi nie mogą oddawać osoby z tem-
peraturą powyżej 37,3 st. Celsjusza. 
Wstępnej kwalifikacji poddawani są 
wszyscy uczestnicy poboru krwi, która 

Inwestycje i bezpieczeństwo 
– pytania o elektrownie wiatrowe #3 
Trzecia odsłona cyklu przynosi odpowiedzi  
na pytania z zakresu obowiązujących systemów 
dotowania budowy elektrowni wiatrowych. 
Dowiemy się również, w jakiej odległości  
od terenów mieszkalnych może znajdować się 
tego typu elektrownia. 

j  
 ZADAJ PYTANIE NASZEMU EKSPERTOWI 
Jeśli masz jakieś pytanie odnośnie farm wiatrowych 
lub po prostu chcesz poszerzyć swoją wiedzę na 
ten temat, zapytaj naszych ekspertów. Wystarczy 
wysłać wiadomość z pytaniem na adres:  
anna.ciszewska-swat@tauron-ekoenergia.pl. 
Odpowiedzi udzielimy na łamach „Pulsu TAURONA”. 
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TAURON Ekoenergia
ANNA CISZEWSKA-SWAT
 Czy budowa elektrowni wiatro-
wej jest dotowana, a jeśli tak, to 
na jakich zasadach? Na jaki zwrot 
poniesionych nakładów można li-
czyć?
 Odpowiada Michał Markowicz: 
W Polsce funkcjonują dwa sys-
temy wsparcia elektrowni wia-
trowych: system zielonych cer-

tyfikatów oraz system aukcyjny.  
Do 2015 roku funkcjonował wy-
łącznie system zielonych certyfi-
katów będących świadectwami, 
które potwierdzają wytworzenie 
energii elektrycznej za pomo-
cą Odnawialnych Źródeł Energii. 
Zielone certyfikaty są zbywalne 
i podlegają obrotowi na Towarowej 
Giełdzie Energii. Wprowadzona 
w 2015 roku ustawa o OZE okre-
śliła nowy system wparcia, jakim 
są aukcje OZE. Działa to w na-
stępujący sposób: rząd ogłasza 
aukcje na zieloną energię, okre-
ślając wcześniej w stosownych 
rozporządzeniach ilość energii, 
którą zamierza kupić u wytwór-
ców oraz cenę maksymalną, której 
wytwórca startujący w aukcji nie 
może przekroczyć. Wygrani mają 

zagwarantowaną cenę za wytwa-
rzaną energię na najbliższe 15 lat. 
Po upływie 15 lat wsparcie kończy 
się i energia sprzedawana jest po 
cenach rynkowych.

 Jakie są minimalne odległości 
budowy wiatraków od zabudowań 
mieszkalnych?
 Odpowiada Agnieszka Tarasie-
wicz: O położeniu elektrowni wia-
trowej decyduje miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzenne-
go. Plan ten tworzony jest w opar-
ciu o ustawę, wg której elektrownia 
wiatrowa może zostać wybudowa-
na w stosunku do budynku miesz-
kalnego w odległości nie mniejszej 
niż dziesięciokrotność całkowitej 
wysokości elektrowni wiatrowej 
mierzonej od poziomu gruntu do 
jej najwyższego punktu, tj. końca 
łopaty wirnika ustawionej w pionie 
nad elektrownią. Biorąc pod uwa-
gę, że większość obecnie budo-
wanych w Polsce elektrowni wia-
trowych ma wysokość całkowitą 
180-200 m, to ich odległość od za-
budowy wynosi 1800-2000 m.  d

Szpitale dostały potrzebną krew od górników
Ponad 160 litrów krwi zebrali już w tym roku górnicy z TAURON Wydobycie, 
odpowiadając tym samym na apel szpitali na Śląsku i w Małopolsce.  
Co 15 sekund krew wykorzystywana jest w szpitalach do ratowania 
ludzkiego życia, tymczasem od początku pandemii brakuje jej dawców. 
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TAURON Wytwarzanie • Okulary 
do wirtualnej rzeczywistości 
mają pomóc w prowadzeniu prac 
w elektrowniach TAURONA. Dzię-
ki tej technologii pracownicy będą 
mieli natychmiastowy dostęp do 
takich informacji, jak instrukcje, 
schematy, obrazy, hologramy 
czy nagrania wideo oraz rzut na 
obsługiwany obiekt. Dzięki temu 
energetycy będą mogli szybciej 
i bezpieczniej przeprowadzać 
zlecone im prace.
Jest to pierwsza próba wpro-
wadzenia takiego rozwiązania 
w polskich elektrowniach. Testy 
w warunkach rzeczywistej pracy 
jednostek energetycznych roz-
poczną się jeszcze w tym roku.
Innowacyjność w energetyce 
umożliwia postęp technologicz-
ny, a tym samym 
wpływa na rynek 
i zwiększa poten-
cjał produkcyjny.

Rozwiązanie to wpisuje się w kon-
cepcję Przemysłu 4.0 (Industry 
4.0), która łączy technologię i nowe 
sposoby pracy oraz definiuje rolę 
ludzi w przemyśle.

Technologia jutra
TAURON podjął współpracę z fir-
mą APZUMI, aby przygotować de-
dykowane rozwiązania wykorzy-
stujące innowacyjne technologie 
w aplikacjach, które będą wspie-
rały pracowników podczas ich co-
dziennej pracy.
Okulary AR pozwalają nakładać 
dodatkowe informacje (np. instruk-
cje, schematy, obrazy, hologramy 
czy nagrania wideo) na widok rze-
czywistego otoczenia pracownika, 
dając mu jednocześnie możliwość 
współdziałania z nim. Dodatkowo, 
pracownik może mieć dostęp do 

wybranej dokumentacji tech-
nicznej bezpośrednio przy 
analizowanym urządzeniu.

– Technologia AR w TAURON Wy-
twarzanie przyczyni się do poprawy 
efektywności pracowników, zopty-
malizuje wykonywane przez nich 
czynności oraz sprawi, że ich wiedza 
i kompetencje będą lepiej wykorzy-
stywane. Pozwoli również zwiększyć 
ergonomię prowadzonych prac (np. 
przez uzyskanie efektu wolnych rąk), 
poprawi ich jakość i bezpieczeństwo 
– to ostatnie przez asystę, czyli wir-
tualną obecność na miejscu osoby 
o większej wiedzy i doświadczeniu 
– mówi Wojciech Przepadło, wice-
prezes zarządu TAURON Wytwa-
rzanie.
TAURON ma już doświadczenie 
w zakresie zastosowania innowa-
cyjnych rozwiązań – np. niedawno 
wdrożono modele predykcyjne, 
które służą do wykrywania ano-
malii i przewidywania awarii w blo-
ku 460 MW w Elektrowni Łagisza 
w Będzinie.
PATRYCJA HAMERA

obejmuje dezynfekcję rąk, zmierzenie 
temperatury oraz wypełnienie an-
kiety. Następnie osoba ta przechodzi 
drugą kwalifikację na dotychczaso-
wych zasadach. Nie mogą oddać krwi 
osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni 
przebywały za granicą, mają objawy 
infekcji, objęte są kwarantanną lub 
miały w ciągu ostatnich dwóch tygo-
dni kontakt z osobą z potwierdzonym 
koronawirusem – wyjaśnia Dariusz 
Piechowicz, który od 8 lat koordynu-
je akcje oddawania krwi z ramienia 
NSZZ „Solidarność” ZG Sobieski.
Akcje zbiórek krwi w zakładach gór-
niczych przeprowadzane są przy 
wdrożeniu nadzwyczajnych procedur 
bezpieczeństwa i szeregu działań 
prewencyjnych. d

Inwestycje i bezpieczeństwo 
– pytania o elektrownie wiatrowe #3 
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Szpitale dostały potrzebną krew od górników W tym roku  
w kopalniach TAURONA 

zaplanowanych  
jest łącznie 

21 
AKCJI ZBIÓREK  

KRWI

Rozszerzona rzeczywistość 
wkracza do elektrowni TAURONA

TAURON Obsługa Klienta • Nowa 
odsłona Tauronetu coraz bliżej. Użyt-
kownicy rozpoczną korzystanie z no-
wego intranetu już w październiku.

Wersja mobilna
Myśląc o nowym intranecie, wy-
obrażamy sobie swoją codzienną 
pracę z komputerem. Tauronet 2.0 
zapewni jednak rewolucję w tej dzie-
dzinie – użytkownicy pakietu O365 
w smartfonach służbowych będą 
mogli wyświetlać nowy system rów-
nież w widoku mobilnym. To rozwią-
zanie umożliwi dostęp do informacji 
niezależnie od miejsca pobytu.

Praca po stronie spółek
Uruchomienie nowego Tauronetu 
polega nie tylko na przygotowaniu 
i sprawdzeniu funkcjonalności, ale – 
w istotnej mierze – na przygotowa-
niu i opublikowaniu informacji warto-
ściowej z perspektywy pracowników 
poszczególnych spółek. Dlatego za 

opracowanie i udostępnienie takich 
informacji odpowiadać będą wyty-
powane osoby z wszystkich spółek. 
Obecnie to grupa 364 osób.
– Znaleźliśmy się w nietypowej sytu-
acji – większość z nas przeniosła swo-
ją pracę w tryb home office. Mimo tych 
zmian, działania związane z urucho-
mieniem nowego Tauronetu nie tracą 
na intensywności – mówi Agnieszka 
Micał, kierownik projektu. – Etap 
projektu, na którym znajdujemy się 
dziś, to wynik współpracy wszystkich 
spółek Grupy TAURON – dodaje.
Za redaktorami i właścicielami 
informacji są już pierwsze szko-
lenia ze standardów komunikacji 
w Tauronecie 2.0. Przed nimi  klu-
czowe działanie – opracowanie 
treści, które samodzielnie opubli-
kują w nowym intranecie do wrze-
śnia br., zgodnie z wypracowaną 
i uzgodnioną wcześniej strukturą 
informacji.  
DOMINIKA HAJDA-BIERNACKA

Budujemy nowy Tauronet

Pierwszą zbiórkę, po 
przerwie spowodowanej

ograniczeniami  
w przestrzeni publicznej, 

przeprowadzono wśród 
pracowników ZG Sobieski

 Testy nowoczesnego 
rozwiązania w warunkach 

rzeczywistej pracy 
jednostek energetycznych 

rozpoczną się jeszcze  
w tym roku

TAURON Sprzedaż  • Fotowoltaika, 
dzięki której każdy może stać się 
producentem energii ze słońca, 
zyskuje coraz większe grono zwo-
lenników. Trudno się temu dziwić 
– dzięki niej możemy nie tylko 
oszczędzać na rachunkach, ale tak-
że pokazać, że nie jest nam obojętna 
troska o środowisko naturalne. 
Eksperci TAURONA we współpracy 
z niezależnymi ekspertami przygo-
towali poradnik „Fotowoltaika dla 
domu”, w którym znaleźć można wie-
le cennych informacji na temat pozy-
skiwania energii ze słońca. Na łamach 
naszej gazety zbierzemy najważniej-
sze informacje na temat tego typu in-
westycji. Na początek przedstawiamy 
zasady, którymi powinien kierować 
się każdy, kto rozważa montaż insta-
lacji fotowoltaicznej.

Odpowiednio dobierz moc
Odpowiednio dobrana moc naszej 
instalacji bezpośrednio wpływa na 
opłacalność inwestycji. Błędne jest 
więc przekonanie mówiące, że im 
mocniejsza instalacja, tym większe 
zyski i oszczędności. Efektywna 
instalacja maksymalnie pokrywa 
zapotrzebowanie danego domu 
na energię elektryczną. Wynika to 
z systemu rozliczeń. Dlatego tak 
ważne jest, aby już na etapie pla-
nowania inwestycji dobrze obliczyć 
zapotrzebowanie na moc. 
W związku z rosnącym zaintereso-
waniem fotowoltaiką na rynku, poja-
wiło się wiele podmiotów oferujących 

tego typu rozwiązania. Pamiętajmy, 
że przy wyborze nie powinniśmy kie-
rować się wyłącznie ceną. To od tego, 
jakie rozwiązanie wybierzemy, bez-
pośrednio zależeć będzie efektyw-
ność pracy paneli i ich żywotność. 

Przeanalizuj finansowanie
Instalacja fotowoltaiczna w domu 
jednorodzinnym to nie mały wyda-
tek. Ostateczna cena zależy od wielu 
indywidualnych czynników, np. mocy 
instalacji czy rodzaju paneli. Decydu-
jąc się na tego typu inwestycje, warto 
dokładnie przeanalizować możliwo-
ści, jakie istnieją na rynku w zakresie 
finansowania fotowoltaiki i przej-
rzeć różne programy dopłat, czy 
ulg.

Dopilnuj montażu
Nie możemy zapominać również 
o tym, jak ważny jest sam montaż. 
Wbrew pozorom i tu wiele zależy od 
nas samych, bo sami powinniśmy 
kontrolować pracę ekipy monter-
skiej. Tu wracamy do wyboru spraw-
dzonej firmy, która ma na swoim 
koncie wiele realizacji i dobre refe-
rencje – pozwoli nam to zminimali-
zować ryzyko błędów monterskich. 
Nieuważne obchodzenie się z kom-
ponentami przez ekipę monterską, 
chodzenie po modułach czy uszko-
dzenia pokrycia dachowego – na 
takie sytuacje powinniśmy od razu 
reagować, zgłaszać swoje uwagi 
i wymagać naprawienia błędów.
JOANNA WILIŃSKA

Fotowoltaika dla domu
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opłacalność inwestycji
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Wsparcie Grupa TAURON • 
Wraz z nadejściem słonecznych 
dni i wzrostem temperatur użyt-
kownicy dróg coraz częściej ko-
rzystają z klimatyzacji samocho-
dowej. Jeżeli układ z czynnikiem 
chłodzącym jest szczelny, to po 
załączeniu sprężarki klimaty-
zacji, po krótkiej chwili, może-
my poczuć chłodne powietrze 
wydobywające się z nawiewów 
pojazdu. 
Bardzo często tym chłodnym 
powiewom towarzyszy nie-
przyjemny zapach. Niestety, 
konstrukcja układu ogrzewania 
i chłodzenia jest doskonałym 
podłożem do rozwoju drobno-
ustrojów, takich jak grzyby czy 
bakterie, które są niebezpieczne 
dla zdrowia. Jak zatem skutecz-
nie zadbać o swoje drogi od-
dechowe w trakcie korzystania 
z klimatyzacji?
Sposobów jest kilka. Dostępne 
są środki chemiczne w spreju, 
jak i te, które uwalniane są dzięki 
urządzeniom ultradźwiękowym, 
aż po ozonowanie specjalistycz-
nym urządzeniem zwanym ge-
neratorem.

Jak wygląda 
proces ozonowania?
Przed przystąpieniem do ozono-
wania należy pozbyć się wszyst-
kich zanieczyszczeń mechanicz-
nych, najlepiej przez dokładne 
odkurzanie. Do ozonowania uży-
wany jest generator ozonu, pro-
dukujący ozon z tlenu zawartego 

w powietrzu przez wykorzysta-
nie metody wyładowań tzw. ko-
ronowych. Wyładowanie powo-
duje rozszczepienie cząsteczek 
tlenu na dwa odrębne atomy 
tlenu, które z kolei błyskawicznie 
łączą się z innymi cząstkami tle-
nu, dając w efekcie cząstkę ozo-
nu. Ozon błyskawicznie oddaje 
jeden atom tlenu dowolnemu 
związkowi chemicznemu, utle-
niając go.

Czy ozonowanie 
jest bezpieczne  
dla człowieka?
Tak, pod warunkiem że w trakcie 
ozonowania nie przebywamy 
w bezpośrednim otoczeniu pra-
cującego generatora.

Czy proces ozonowania 
ma jakieś wady?
Tak, nietrwałość spowodowana 
powierzchniowym działaniem. 
Gaz dociera w zakamarki, jed-
nak nie pozostawia warstwy 
chemicznej, która zapobiega 
rozmnażaniu się w przyszłości 
grzybów oraz drobnoustrojów. 
Dlatego ten proces należy po-
wtarzać przynajmniej raz w roku. 
Ponadto, ozon jako silny utle-
niacz wpływa na aktywację pro-
cesów korozyjnych, zwłaszcza 
przy wielokrotnym stosowaniu. 
Może też być czynnikiem powo-
dującym odbarwienia delikat-
nych elementów tapicerki lub 
konsoli pojazdu.
JERZY JANUŚ

Ozonowanie klimatyzacji 
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Znane i nieznane 
elektrownie wodne 
– EW Złotniki 

Podstawowym zadaniem 
zbiornika jest retencja 
oraz produkcja energii 
elektrycznej. Jednak 
Jezioro Złotnickie to także 
miejsce rekreacji, sportów 
wodnych i wypoczynku 

TAURON Ekoenergia
ANNA CISZEWSKA-SWAT

JAK OSZCZĘDZAĆ WODĘ? POD-
POWIADAJĄ NASI PRACOWNICY. 
BEATA JOŃCA: Regułą w mojej rodzi-
nie jest rezygnacja z kąpieli w wannie 
na rzecz prysznica (oczywiście, jak to 
bywa z regułami, i od tej zdarzają się 
wyjątki), obowiązkowo zakręcamy 
wodę podczas mycia zębów i ja-
koś sobie radzimy bez kojące-
go odgłosu szumiącej wody 
w tle. Zapakowaną „po 
brzegi” zmywarkę do na-
czyń i pralkę uruchamiamy 
w programie ECO. 

JOLANTA NIZIŃSKA: Już 
od dawna zakręcam kurek 
z bieżącą wodą podczas my-
cia zębów czy włosów (wbrew 
pozorom namydlenie szampo-
nem troszkę trwa, a to ucieczka 
nawet kilkunastu litrów wody). 

Nie płuczę sałaty czy drobnych 
owoców pod bieżącą wodą na sit-
ku, tylko najpierw w naczyniu – to 
pierwsze płukanie bardzo ogranicza 
ilość zużytej wody przy przepłuka-
niu. Używam urządzeń z funkcjami 
oszczędzania wody (zmywarka, 
pralka) i staram się ograniczać licz-
bę płukań w pralce, bo tzw. płukanie 
antyalergiczne to dziesiątki litrów 
wody. Jako stuprocentowy alergik 
potwierdzam, że pomaga rozsąd-
nie wybrany detergent. Na kranach 

mam zamontowany perlator, a na 
ogródku działkowym łapię 
deszczówkę do podlewania 

kwiatów i warzyw.

BARTEK KLIM-
CZEWSKI: Za-
kręcam wodę 

p o d c z a s 
g o l e n i a . 
W czas ie 

mycia  rąk 
n ie  odkręcam 

dużego strumie-
nia wody. Szybki 
prysznic zamiast 
kąpieli. Zmywarkę 

włączam dopiero 
wtedy, kiedy jest pełna. 

Wybieram programy w zmywarce 
i pralce oszczędzające wodę i edu-
kuję pozostałych domowników, aby 
oszczędzali wodę. d

Woda – nie marnuję, 
oszczędzam! 
Wbrew pozorom oszczędzanie wody wcale nie 
jest trudne, a proste zasady można naturalnie 
wprowadzić do swojej codzienności. Zmiana 
drobnych nawyków sprawi, że woda dosłownie 
przestanie przeciekać nam przez palce. 

W ramach tegorocznej edycji „Lata z radiem” poznamy sekrety wybranych elektrowni TAURONA.  
Będziemy także mieli okazję zajrzeć do ich środka, wybrane elektrownie zostaną  
bowiem udostępnione zwiedzającym.



7 Puls TAURONA gazeta pracowników Grupy TAURONczerwiec-lipiec 2020 r.

Fo
to

: S
to

ck

Znane i nieznane 
elektrownie wodne 
– EW Złotniki 

W kolejnej odsłonie cyklu „Znane i nieznane 
elektrownie wodne” przyjrzymy się malowniczej 
elektrowni wodnej w Złotnikach. 

Bądź eko  
z BIOEKO  
– jedz  
zdrowo
BIOEKO Grupa TAURON • Środki 
poprawy odporności, które czer-
pią z bogactwa natury, są jednym 
z najlepszych sposobów na to,  
by zachować organizm w zdrowiu 
i dobrej kondycji. Zamiast szukać 
gotowych preparatów farmaceu-
tycznych, warto zadbać o swoją 
odporność, korzystając z domo-
wych rozwiązań.

JAK WZMOCNIĆ
SWOJĄ ODPORNOŚĆ?

   Warzywa i owoce – źródło 
       witaminy C i þ-karotenu
Do warzyw i owoców stanowią-
cych szczególnie dobre źródło 
witaminy C zalicza się: brukselkę, 
chrzan, jarmuż, paprykę czerwoną 
i zieloną, natkę pietruszki, szpinak, 
kalafiora i kalarepę oraz porzeczki 
czarne, truskawki, poziomki, kiwi, 
cytrynę, grejpfrut i pomarańcze.
Aby zaopatrzyć organizm w odpo-
wiednie ilości ß-karotenu, nie moż-
na zapominać o: marchewce, na-
tce pietruszki, jarmużu, szpinaku, 
szczawie, szczypiorku, papryce 
czerwonej oraz takich owocach, jak 
morele, melony, brzoskwinie i śliwki.

  Warzywa cebulowe – źródło 
siarczków organicznych

Do warzyw cebulowych zalicza się 
cebulę, czosnek, por i szczypiorek. 
Poza związkami siarkowymi za-
wierają one także witaminy C, A, E, 
a także witaminy z grupy B, skład-
niki mineralne: siarkę, selen, ma-
gnez, żelazo oraz olejki eteryczne. 

  Witamina D3
Do produktów żywnościowych za-
wierających pewne ilości witaminy 
D3 należą tran i tłuste ryby morskie 
(śledź, łosoś, sardynka). Jednak naj-
lepsze jej źródło stanowi synteza 
skórna pod wpływem promienio-
wania słonecznego. Niestety, z po-
wodu zmian stylu życia – dłuższego 
przebywania w pomieszczeniach 
zamkniętych i stosowania kremów 
z filtrem – synteza skórna nie do-
starcza odpowiednich ilości tej wi-
taminy, dlatego należy jej braki uzu-
pełniać odpowiednią dietą.

  Kiszonki
Kiszenie jest naturalną metodą 
konserwowania żywności, w wy-
niku której cukry proste ulegają 
rozkładowi do kwasu mlekowego. 
Kwas mlekowy stwarza idealne 
warunki dla rozwoju korzystnych 
bakterii jelitowych. Ponadto zapo-
biega on rozwojowi bakterii gnil-
nych. Taka zmiana w mikroflorze 
jelit dobrze wpływa na odporność.

 
  Produkty mleczne
Do produktów mlecznych zalicza 
się jogurt, kefir, maślankę oraz mle-

ko. Podobnie jak kiszonki, 
produkty mleczne zawie-

rają bakterie fermentacji 
mlekowej, które hamują rozwój 

patogenów, a stymulują wzrost ko-
rzystnej mikroflory jelitowej. 

  Ryby morskie
Ważną rolę w kształtowaniu od-
porności organizmu odgrywają 
także nienasycone kwasy tłusz-
czowe omega-3, występujące 
głównie w tłustych rybach mor-
skich, takich jak: sardynki, łosoś, 
makrele, śledzie i tuńczyk oraz olej 
lniany i rzepakowy. Odpowied-
nie spożycie kwasów omega-3 
wzmacnia układ immunologiczny, 
chroniąc organizm przed infekcja-
mi, a nawet chorobami autoim-
munologicznymi.

  Produkty bogate w cynk
Cynk chroni organizm przed 
szkodliwym wpływem wolnych 
rodników. Ponadto uczestniczy 
w dojrzewaniu i funkcjonowaniu 
limfocytów T. Niedobór cynku 
zwiększa podatność na infekcje, 
powoduje osłabienie wzrostu, 
trudniejsze gojenie się ran oraz 
brak łaknienia.
Do produktów bogatych w cynk 
zalicza się głównie ostrygi, woło-
winę i inne czerwone mięsa, na-
siona roślin strączkowych, orze-
chy, szpinak czy szparagi.
MONIKA REJDAK

TAURON Ekoenergia • Mają wielkie 
zęby, specyficzne ogony i są mi-
strzami w budowaniu tam – bo-
bry, bo o nich mowa, od jakiegoś 
już czasu są bliskimi sąsiadami 
elektrowni wodnej na rzece Kwisa 
w miejscowości Leśna na Dolnym 
Śląsku. 
– Szczególnie upodobały sobie zbior-
nik leśniański, gdzie mają idealne 
warunki do bytowania – mówi Ber-
nard Richter, dyżurny elektrow-
ni wodnej, brygadzista w Leśnej.  
– Czasami jednak zbiornik, a raczej 
niektóre jego elementy, jak np. beto-
nowe niecki upustów bocznych, oka-
zują się pułapką bez wyjścia. Zwie-
rzęta wskakują do wody, lecz przy 
niskim poziomie wody nie są w stanie 
samodzielnie wydostać się na brzeg, 
co w konsekwencji może prowadzić 
do ich utonięcia. W trosce o ich bez-
pieczeństwo zamontowaliśmy drew-
niane kładki, które umożliwią bobrom 
swobodne przemieszczanie się i spo-
kojne wyjście na brzeg jeziora. Przy 
współpracy z Powiatowym Inspekto-
ratem Weterynarii w Lubaniu będzie-
my obserwować, czy zastosowane 
środki są wystarczające i czy bobry są 
bezpieczne na sto procent – dodaje 
pracownik TAURONA.
Bobry mieszkają prawie w każdej 
dolinie rzecznej. Ich wrodzony ta-
lent melioracyjny sprawia, że w na-

turalny sposób regulują retencję 
wody na swoim obszarze. Te poży-
teczne zwierzęta utrzymują wysoki 
poziom wody tam, gdzie działal-
ność człowieka doprowadziła do 
przesuszenia torfu, powodując tym 
samym uwalnianie do atmosfery 
węgla w nim zmagazynowanego. 
Skutecznie zatrzymują proces emi-
sji gazów cieplarnianych występu-
jący podczas osuszania mokradeł. 
Na wielu terenach bobry mogą nas 
wyręczyć w odtwarzaniu znisz-
czonej przyrody, dlatego musimy 
nauczyć się z nimi współpracować 
i chronić je dla dobra przyrody i nas 
samych.
ANNA CISZEWSKA-SWAT

kto odwiedza te strony. Cieka-
wej historii i urokowi elektrowni 
poddał się nawet Bogusław Wo-
łoszański, realizując zdjęcia do 
swojego programu „Przewodnik 
historyczny Wołoszańskiego”. 
Autorowi najbardziej zależało na 
pokazaniu hali maszyn i histo-
rycznych generatorów. Wspania-
łe krajobrazy rozpościerające się 
wokół elektrowni wodnej Złotni-
ki zostały również wykorzystane 
w grze komputerowej „Śladami 
Ethana Cartera". 
Podstawowym zadaniem zbior-
nika jest retencja oraz produkcja 
energii elektrycznej. Jednak Jezioro 
Złotnickie to także miejsce rekre-
acji, sportów wodnych i wypoczyn-
ku. Warto odwiedzić malowniczą 
okolicę Podsudecia i zachwycić 

się pięknem architektury 
hydrologicznej po-

czątku zeszłe-
go wieku.

d

TAURON Ekoenergia
ANNA CISZEWSKA-SWAT

Budynek elektrowni znaj-
duje się w miejscowo-
ści Złotniki Lubańskie 
w gminie Leśna w wo-

jewództwie dolnośląskim. Bu-
dowę zapory i zbiornika na rze-
ce Kwisa rozpoczęto w 1919 r.,  
natomiast elektrownia rozpoczę-
ła pracę pięć lat później – 20 listo-
pada 1924 r. 
Zbiornik posiada całkowitą pojem-
ność 13,5 mln m3, a wysokość cał-
kowita zapory wynosi 36 m. Rezer-
wa powodziowa zbiornika wynosi 
2,4 mln m3. Łączna moc zainstalo-
wana elektrowni oddawana przez 
trzy turbozespoły wynosi 4,34 MW.
Elektrownia wodna Złotniki robi 
ogromne wrażenie na każdym, 

Elektrownia wodna w Leśnej 
ma nowych sąsiadów

Betonowe niecki upustów bocznych to 
niewielkie baseny, w których znajdują 

się kraty osłaniające zasuwy przed 
napływem większych zanieczyszczeń

Bogusław Wołoszański na 
terenie elektrowni realizował 
zdjęcia do swojego programu  
„Przewodnik historyczny 
Wołoszańskiego”

W ramach tegorocznej edycji „Lata z radiem” poznamy sekrety wybranych elektrowni TAURONA.  
Będziemy także mieli okazję zajrzeć do ich środka, wybrane elektrownie zostaną  
bowiem udostępnione zwiedzającym.
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 36

CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI OD PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON.
Rozwiązania należy przesyłać do 27 sierpnia 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 35: Jadwiga Oblong, Wsparcie Grupa TAURON, Centrum Zarządzania Nieruchomościami; Marcin Kapelko, TAURON Dystrybucja, 
Wydział Przygotowania i Rozliczeń; Irena Stepańczuk, TAURON Obsługa Klienta, Biuro Obsługi Kancelaryjnej; Marcin Nowakowski', TAURON Wydobycie; 
Monika Rejdak, BIOEKO Grupa TAURON, Biuro Handlu UPS/UPW

Hasło

TAURON Ciepło
MARTA MROZEK

Cztery lata temu nasz bo-
hater postanowił urzeczy-
wistnić swoje marzenia 
i zdecydował się ukończyć 

kurs na prawo jazdy kategorii A.  
Od tego czasu motocykle stały się 
dla niego czymś więcej niż fascy-
nującymi maszynami, kuszącymi 
swoją drapieżnością na zdjęciach.
– Pasja do motocykli była w mojej 
głowie od zawsze. Nie miałem pra-
wa jazdy umożliwiającego jazdę na 
motocyklu, stąd też obserwowałem 
ten świat nieco z boku, z przymruże-
niem oka – mówi Tomasz Mądry 
z TAURON Ciepło.
Jak podkreśla nasz bohater, od 
pierwszej wycieczki, kiedy samo-
dzielnie poprowadził swój motocykl, 
od razu poczuł „to coś” – poczucie 
wolności i towarzyszące mu wra-
żenie „bycia w drodze”. Niesamowi-
te widoki, doznania i zapachy, 
których nie można poczuć 
zza kierownicy samo-
chodu. Emocje, które 
towarzyszą kierowcy 
motocykla, są inne 
– mogłoby się zda-
wać, bardziej inten-
sywne od wrażeń, 
które towarzyszą 
nam przy klasycz-
nych środkach 
transportu.

Pracownik TAURON Ciepło na 
motocyklu zwiedził szlak Orlich 
Gniazd, Karpacz, Czechy i Sło-
wację. Lubi odwiedzać pobliskie 
miasta, choćby na przysłowio-
wą kawę. W najbliższym sezonie 
wybiera się nad morze. Chciałby 
również udać się do Chorwacji. – 
Dla motocykli turystycznych nie jest 
to żaden wyczyn – są do tego stwo-
rzone. Natomiast podróż na moto-
cyklu sportowym może się okazać 
nie lada wyzwaniem – podkreśla 
Tomasz Mądry.
Motocykl to środek transportu, 
który wymaga od kierowcy odpo-
wiedniego przygotowania i umie-
jętności. Jednak w zamian – jak 
przekonuje nasz bohater – gwa-
rantuje wyjątkowe doświadczenia 
podczas podróży.
d

Tomasz Mądry, mistrz koordynator, od 15 lat 
zajmuje się budowaniem węzłów ciepłowniczych 
oraz sieci preizolowanych w TAURON Ciepło.  
Na co dzień – fan motoryzacji, miłośnik motocykli. 

Motocykle moją pasją 
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W przyszłości 
planuje na swoim 
jednośladzie zwiedzić 
Chorwację 

Tomasz Mądry na
motocyklu zwiedził 
już szlak Orlich
Gniazd, Karpacz, 
Czechy i Słowację 


