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Grupa TAURON • W ubiegłym roku, 
podczas zbiórek prowadzonych 
od Jeleniej Góry do Stalowej Woli, 
uzbieraliśmy wspólnie ponad sto ki-
logramów artykułów papierniczych, 
leków, środków czystości i zabawek. 
W dobie pandemii dzieci z placówek 
pod szyldem Domu Aniołów Stróżów 
jeszcze bardziej potrzebują naszego 
wsparcia. Dlatego wystartowaliśmy  
z Pomaganiem do kwadratu!  
Weź udział w trzeciej edycji wiel-
kiej zbiórki! Możesz to zrobić na 
dwa sposoby:

1 zorganizować w swojej spół-
ce/oddziale zbiórkę potrzeb-
nych artykułów (skontaktuj się 
z nami – dostarczymy Ci plaka-
ty, które pomogą wypromować 
akcję w konkretnym miejscu);

2  dołączyć do już prowadzonej 
zbiórki w Twojej spółce/od-
dziale (wystarczy, że podczas 
codziennych zakupów doło-
żysz do koszyka coś dla dzieci 
i przyniesiesz we wskazane 
miejsce zbiórki).

Listę potrzebnych rzeczy znajdziesz 
na Tauronecie. Zbiórka trwa do  
30 września br. Wszystkie uzbierane 
materiały już w październiku prze-
każemy do placówek Domu Aniołów 
Stróżów. Trafią do wykluczonych 
społecznie dzieci z pogórniczych i po-
hutniczych dzielnic biedy. Paczki ze 
spółek Grupy TAURON przekażemy 
do świetlic środowiskowych i klu-
bów malucha, zrzeszających ponad  
130 dzieci w wieku od 2,5 do 18 lat.
URSZULA JARCZYK-WÓJTOWICZ

Pomagamy do kwadratu! Ruszyła kolejna edycja!
ZBIÓRKĘ W TWOJEJ SPÓŁCE  
PROWADZI:
TAURON Ekoenergia – Anna Ciszewska-Swat
TAURON Wytwarzanie  – Elżbieta Guzikowska
TAURON Wydobycie  – Daniel Iwan
Kopalnia Wapienia Czatkowice  – Anna Maria Jurczyk
BIOEKO Grupa TAURON  – Dorota Kalisz
TAURON Ciepło  – Małgorzata Kuś
TAURON Obsługa Klienta  – Katarzyna Sierszuła
TAURON Polska Energia – Urszula Jarczyk-Wójtowicz
TAURON Sprzedaż  – Agata Sula
TAURON Serwis  – Monika Czerniak-Lniak
Wsparcie Grupa TAURON  – Anna Ptak
TAURON Dystrybucja – Joanna Brelińska
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TAURON Dystrybucja
EWA GROŃ

Dla zobrazowania skali 
wzrostu zainteresowa-
nia klientów TAURONA 
mikroinstalacjami moż-

na przytoczyć liczby pokazujące 
poziom ich przyłączeń w latach 
poprzednich. W 2017 przyłączo-
no w TAURON Dystrybucja ponad 
4 tysiące mikroinstalacji o łącznej 
mocy ok. 25 MW. Dla roku na-
stępnego było to niecałe 8 tysię-
cy o łącznej mocy ok. 50 MW. Rok 
2019 przyniósł w tym zakresie 
ogromny wzrost i było to już po-
nad 30 tysięcy mikroinstalacji 
o łącznej mocy ok. 206 MW. 
– W pierwszym półroczu 2020 roku 
przyłączyliśmy więcej mikroin-
stalacji niż w całym 2019 roku.  
To świadczy o skali rewolucji ener-
getycznej, którą przeprowadzają 
Polacy na dachach swoich do-
mów – mówi Wojciech Ignacok, 
prezes TAURONA. – Widzimy, że 
nawet pandemia koronawirusa 
nie spowolniła tempa rozwoju fo-
towoltaiki w Polsce. Szacujemy, że 
do końca roku przyłączymy około  
70 tysięcy mikroinstalacji – doda-
je prezes TAURONA.

Mikroinstalacje 
wyzwaniem dla OSD
– Już dziś zdajemy sobie sprawę, 
że w kolejnych latach mogą się po-
jawić ograniczenia techniczne oraz 
możliwości konsumpcji energii wy-
produkowanej z odnawialnych źró-
deł na terenach o dużej liczbie inwe-
stycji w mikroinstalacje. Planujemy 
więc uruchomienie między innymi 
dedykowanych programów inwe-
stycyjnych, mających na celu zwięk-
szenie potencjału do przyłączania 
kolejnych OZE oraz elastyczności 

sieci dystrybucyjnej – tłumaczy 
Jerzy Topolski, wiceprezes za-
rządu ds. zarządzania majątkiem  
w TAURON Polska Energia.

Dalszy rozwój 
i integracja systemów
Właściwie funkcjonujące sieci za-
pewniają integrację wytwórców, 
prosumentów i odbiorców. Dodatko-
wo, w celu efektywnego zarządzania 
posiadanym majątkiem, niezbędne 
są szybki dostęp i analiza olbrzymiej 
ilości danych o stanie sieci. Chodzi tu 

o dalszy rozwój i integrację syste-
mów sterowania i nadzoru nad pra-
cą sieci dystrybucyjnej, systemów 
umożliwiających automatyczną 
lokalizację miejsca zwarcia (uszko-
dzenia) oraz zmiany konfiguracji sieci 
i zarządzania jej pracą.
Wiąże się to z wdrożeniem syste-
mów inteligentnego opomiarowania 
sieci elektroenergetycznej (liczniki, 
transmisja, system akwizycji i ob-
róbki danych pomiarowych), a więc 
z budową sieci w standardzie „smart 
grid”. Taka sieć będzie w stanie spro-

stać zmieniającym się potrzebom 
przyłączonych odbiorców i wytwór-
ców energii, w tym szczególnie wy-
twórców OZE.
Od stycznia do końca czerwca br. 
spółka przyłączyła także 23 odna-
wialne źródła energii inne niż mikro-
instalacje, z których tylko jedna nie 
została wykonana w technologii fo-
towoltaicznej – była to elektrownia 
wodna. Łączna moc instalacji OZE 
przyłączonych w pierwszym pół-
roczu do sieci TAURON Dystrybucja 
wyniosła 254 MW. d

Rekord w przyłączaniu 
OZE w TAURONIE 
TAURON Dystrybucja w pierwszym 
półroczu 2020 r. przyłączył do sieci 
energetycznej 34 632 mikroinstalacje  
o łącznej mocy 235 MW. 

Łączna moc instalacji  
OZE przyłączonych  

w pierwszym półroczu  
do sieci TAURON 

Dystrybucja wyniosła 

254 MW
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RODZINNA MEGAMOC TAURONA Z PIERWSZĄ 
NAGRODĄ  W PRESTIŻOWYM KONKURSIE
Grupa TAURON
Inicjatywa TAURONA, orga-
nizowana z okazji Między-
narodowego Święta Rodzi-
ny, została doceniona przez 
Instytut Humanites. Jury 
przyznało Grupie TAURON 
pierwszą nagrodę za działa-
nia prowadzone w ramach 
projektu Rodzinna MegaMoc. 

Kapituła konkursu doceniła przede wszystkim fakt, że przewodni 
temat akcji – „Dwie Godziny dla Rodziny, Dwie Godziny dla Człowie-
ka” – przybrał formę projektu, który trwał w Grupie przez cały majo-
wy tydzień. Dzięki rozbudowaniu kampanii, a także ciekawemu pro-
gramowi, każdy z pracowników miał realną okazję z niej skorzystać.  
– W Grupie TAURON szczególną wagę przywiązujemy do wspar-
cia postaw łączących zawodowe  i prywatne role naszych pracow-
ników – mówi Grażyna Zemowska, dyrektor wykonawczy ds. 
zasobów ludzkich w TPE. – Wartości rodzinne i relacje z drugim czło-
wiekiem są dla nas podstawą inicjatyw, które podejmujemy, by nasi 
pracownicy odczuwali satysfakcję z pracy.  Dlatego już po raz siódmy 
wzięliśmy udział w akcji Instytutu Humanites „Dwie Godziny dla Ro-
dziny, Dwie Godziny dla Człowieka”. Cieszymy się, że pasje, entuzjazm  
i zaangażowanie pracowników znajdują odzwierciedlenie w aktywnym 
włączaniu się w realizację Rodzinnej MegaMocy, przez uczestnictwo  
w zorganizowanych wydarzeniach i konkursach. W tym roku szczególnie 
pokazaliśmy, że potrafimy trzymać się razem, mimo izolacji i utrudnionych 
warunków związanych z pandemią – dodaje. 
Rodzinna MegaMoc na stałe wpisała się już w kalendarz wydarzeń 
Grupy TAURON, znalazła również uznanie i została doceniona przez 
niezależnych ekspertów.
WERONIKA ŚLĘZAK-TAZBIR

INNY WYMIAR CIEPŁA, CZYLI ELEKTRONICZNE 
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

TAURON Ciepło
Ponadtrzykrotnie więcej klientów TAURON Ciepło w ciągu ostat-
niego półrocza zdecydowało się na zdalne kanały kontaktu.
Największy wzrost odnotowano wśród korzystających z e-faktury, jed-
nocześnie prawie 50 proc. więcej klientów zdecydowało się na korzysta-
nie z elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK). To efekt intensywnych 
działań pracowników Biura Obsługi Klienta TAURON Ciepło prowadzo-
nych od połowy marca br., kiedy to w trosce o bezpieczeństwo pracow-
ników i klientów znacznie ograniczono pracę stacjonarną, wzmacniając 
jednocześnie zdalny i elektroniczny kanał obsługi klienta. Klienci spółki 
TAURON Ciepło to niemal w 100 proc. instytucje i firmy – przede wszyst-
kim spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz inne jednostki organiza-
cyjne powołane do zarządzania zasobami mieszkaniowymi (np. KZGM).
Korzystanie z bezpłatnej platformy elektronicznego Biura Obsługi 
Klienta TAURON Ciepło jest bardzo wygodne i przynosi wiele korzy-
ści dla klientów. Przy pomocy prostych, szybkich narzędzi można  
w każdej chwili sprawdzić saldo i zawarte umowy, podać online od-
czyt licznika, monitorować na bieżąco zużycie ciepła lub sprawdzić 
wskazania dobowe temperatur zewnętrznych. Dodatkowo na plat-
formie pojawiają się na bieżąco informacje o ewentualnych plano-
wanych przerwach w dostawach ciepła.
Ze względu na stan pandemii, w trosce o bezpieczeństwo, pracownicy 
BOK TAURON Ciepło pracują obecnie w systemie rotacyjnym (w dwóch 
zespołach pracujących na zmianę), zdalnie i stacjonarnie – z zachowa-
niem szczególnych wymogów dotyczących reżimów sanitarnych.
MAŁGORZATA KUŚ

Rodzinna MegaMoc 
na stałe wpisała się 

w kalendarz wydarzeń 
TAURONA

Największy wzrost odnotowano wśród 
korzystających z e-faktury, jednocześnie 
prawie 50% więcej klientów zdecydowało 
się na korzystanie z elektronicznego Biura 
Obsługi Klienta (eBOK)
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Z GRUPY

Grupa TAURON
ŁUKASZ CIUBA

Blok gazowo-parowy 
w Stalowej Woli będzie 
pracował w kogeneracji 
– zapewni 450 MW mocy 

elektrycznej dla krajowego syste-
mu energetycznego oraz dostawy 
ciepła dla mieszkańców Stalowej 
Woli i Niska. Jednostka będzie mo-
gła zasilić w energię elektryczną 1,2 
mln gospodarstw domowych.
– Blok gazowo-parowy w Stalo-
wej Woli zapewni 400 MW mocy 
elektrycznej dla krajowego systemu 
energetycznego. Inwestycja sprawi,  

że Stalowa Wola pozostanie istotnym 
miejscem na energetycznej mapie 
Polski – wyjaśnia Wojciech Ignacok, 
prezes TAURONA. – Synchroniza-
cja turbozespołu gazowo-parowego 
kończy realizację inwestycji, potwier-
dzając możliwość produkcji energii 
elektrycznej i ciepła z udziałem oby-
dwu turbin: gazowej i parowej. Przed 
jednostką etap optymalizacji, stroje-
nia i regulacji oraz testów – dodaje 
prezes TAURONA.
W Elektrociepłowni Stalowa Wola 
budowane jest także rezerwowe 
źródło ciepła, na które składają się 
kotłownia oraz instalacje pomoc-

nicze i łączące kotłownię z instala-
cjami budowanego bloku gazowo-
-parowego.
Dzięki wykorzystaniu gazu ziemne-
go jako paliwa stalowowolska jed-
nostka spełnia bardzo restrykcyjne 
normy środowiskowe. Emisja dwu-
tlenku węgla, która wynosi około 
360 kg/MWh, wpisuje się wyma-
gania konkluzji BAT (Best Available 
Techniques). Bardzo niska jest też 
emisja tlenków azotu, a tlenki siarki 
praktycznie w ogóle nie są emito-
wane. Dodatkowo, z uwagi na usy-
tuowanie bloku w centrum miasta, 
bardzo ważny jest brak emisji pyłów.
Bloki gazowo-parowe to techno-
logia produkcji energii elektrycznej, 
która pozwala uzyskać najwyższe 
sprawności produkcji energii elek-
trycznej z paliw kopalnych – rzędu 
60 proc. brutto. Proces produkcyjny 
w bloku gazowo-parowym jest wy-
soce zautomatyzowany. d

Po raz pierwszy została zsynchronizowana z krajową 
siecią elektroenergetyczną cała jednostka wytwórcza 
elektrociepłowni w Stalowej Woli: turbina gazowa 
oraz turbina parowa. Tym samym blok gazowo- 
-parowy o mocy 450 MW rozpoczął pracę.

Blok gazowo-parowy 
Elektrociepłowni 
Stalowa Wola 
zsynchronizowany 
z siecią 

Grupa TAURON
ŁUKASZ CIUBA

Wielki portret Woj-
ciecha Korfantego 
można było podzi-
wiać na budynku 

chłodni kominowej nowego bloku 
energetycznego Elektrowni Ja-
worzno. W ten sposób TAURON 
postanowił uczcić rocznicę Po-
wstań Śląskich, niepodległościo-
wych zrywów z lat 1919-1921, 
które miały niebagatelne zna-

czenie dla późniejszej historii nie 
tylko Śląska, ale i całej Polski. 
– TAURON jest jednym z głównych 
filarów gospodarki w tej części Polski. 
Z wielkim szacunkiem podchodzimy do 
tradycji i historii. Przeszłość daje nam 
energię do budowania lepszej przyszło-
ści – mówi Łukasz Zimnoch, rzecznik 
prasowy TAURON Polska Energia.
Wybór postaci Wojciecha Korfan-
tego nie był przypadkowy. To wła-
śnie on uznawany jest za jedną 
z najważniejszych postaci w historii 

niepodległej Polski i orędownika 
przyłączenia Śląska do Rzeczpo-
spolitej. 
– Zaraz za Jaworznem zaczyna się 
historyczny Śląsk. Podświetlony 
komin widać nocą z odległości kil-
kunastu kilometrów, a sąsiedztwo 
autostrady A4 sprawia, że przekaz 
trafił do tysięcy przejeżdżających 

W przeddzień wybuchu Powstania Śląskiego na chłodni kominowej 
jednej z elektrowni TAURONA pojawił się widoczny z kilkunastu 
kilometrów portret Wojciecha Korfantego. W ten sposób firma uczciła 
rocznicę Powstań Śląskich. 

Wojciech Korfanty  
na kominie elektrowni. 
TAURON uczcił  
Powstania Śląskie 



3 Puls TAURONA gazeta pracowników Grupy TAURONsierpień-wrzesień 2020 r.

TAURON Marką Godną Zaufania 2020
TAURON Sprzedaż • TAURON 
zwyciężył w kategorii „Dostawca 
energii” w badaniu przepro-
wadzonym wśród polskich 
przedsiębiorców i otrzymał 
tytuł Marki Godnej Zaufania 
2020. Respondenci odpowia-
dali w ankiecie, jakiej marce 
w danej kategorii ufają naj-
bardziej. 
Badanie „Marka Godna Za-
ufania” odbywa się co roku 
i sprawdza poziom zaufania 
do marek biznesowych. An-
kieta przeprowadzana jest przez 
instytut badawczy Kantar Polska 
na zlecenie magazynu „MyCom-
pany Polska” i obejmuje 25 kate-
gorii najbardziej popularnych usług 
i produktów dla biznesu, m.in.: fir-
ma leasingowa, dostawca energii, 
firma hostingowa, operator tele-

komunikacyjny. W każdej z kate-
gorii ankietowani mogli wskazać 
tylko jedną markę, którą oceniają 
jako najbardziej godną zaufania. 

W kategorii „Dostawca ener-
gii dla firm” TAURON zdobył aż  

34,9 proc. wszystkich głosów.
Osiągnięty wynik jest dowo-
dem na skuteczność działań 
Grupy ukierunkowanych 
zarówno na budowę silnej 
marki, jak i kształtowanie 
długotrwałych relacji z klien-
tami. TAURON od wielu lat 
konsekwentnie tworzy ofer-
tę dla klientów biznesowych, 
opierając się na ich potrze-

bach w szybko zmieniającym 
się świecie. Satysfakcja klientów 

to cel, któremu podporządkowane 
jest również upraszczanie i unowo-
cześnianie procesów obsługowych. 
Wszystkie te działania wpisują się 
w praktyczną realizację strategii 
marki TAURON.
AGATA SULA
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W kategorii 
„Dostawca energii dla

firm” TAURON 
zdobył aż 34,9 proc. 
wszystkich głosów.

Do obsługi jednostki 
wraz z całą obsługą 
spółki przewidziany 

jest zespół około 

60 
OSÓB
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Grupa TAURON • Trwają inten-
sywne prace rozruchowe bloku 
910 MW w Jaworznie.  
Ich kulminacyjnym momentem 
była synchronizacja jednostki  
z krajową siecią elektroenerge-
tyczną. Dokończenie rozruchu  
i przekazanie bloku 910 MW  
do eksploatacji jest priorytetem 
wszelkich decyzji oraz działań 
podejmowanych przy realizacji tej 
inwestycji.
Nowy blok 910 MW, zgod-
nie z deklaracją wykonawcy, do 
eksploatacji zostanie przeka-
zany w połowie listopada, a już  
od 1 stycznia 2021 roku będzie 
uczestniczył w Rynku Mocy.
– Porozumienie podpisane z Rafa-
ko było kluczowe dla przywrócenia 
sprawnej realizacji projektu. Wypra-
cowane rozwiązania zostały wdro-
żone, rozpoczął się ponowny rozruch 
jednostki – tłumaczy Adam Kampa, 
prezes zarządu Nowe Jaworzno 
Grupa TAURON. – Liczymy, że uzgod-

niony termin przekazania jednostki do 
eksploatacji będzie tym ostatecznym 
– dodaje.
Zgodnie z zapisami aneksu, zmo-
dernizowane i zoptymalizowane 
zostały palniki węglowe. Zainsta-
lowane zostało także dodatkowe 
opomiarowanie i oprzyrządowania 
dysz palników pyłowych, tak by 
znacząco zwiększyć kontrolę pro-
cesu podawania paliwa, a co za tym 
idzie bezpieczeństwo pracy kotła. 
Zasady wykonywania przez wyko-
nawcę tych prac zostały wpisane do 
kontraktu. Wypracowane i uzgod-
nione rozwiązania pozwoliły na 
przeprowadzenie prac optymaliza-
cyjnych oraz ponowne rozpoczęcie 
rozruchu jednostki.
– Obecnie koncentrujemy się na 
obszarze kotłowym. Doświadcze-
nia pozyskane w trakcie realizacji 
wcześniejszych prac rozruchowych 
były cenną lekcją i są nieustannie 
wykorzystywane w trakcie realizacji 
bieżących zadań. Wyniki przeprowa-

dzonej niedawno inspekcji kotła po-
twierdziły, że wprowadzone zmiany 
i optymalizacja dysz, jak do tej pory, 
zdały egzamin – mówi Adam Kam-
pa. – Trwa uruchamianie, regula-
cja i optymalizacja poszczególnych 
układów bloku. Gospodarki pomoc-
nicze i towarzyszące, za budowę 
których odpowiadał TAURON, pozo-
stają w gotowości – dodaje.
Formuła realizacji inwestycji, poza 
kontraktem głównym, zakłada-
ła realizację dwunastu umów na 
wykonanie instalacji pomocni-
czych i towarzyszących bloku, m.in. 
nawęglania czy wyprowadzenia 
mocy. Wszystkie zostały zrealizo-
wane i przekazane do eksploatacji 
zgodnie z przyjętymi harmonogra-
mami.
Blok 910 MW ma pełnić rolę stabil-
nego i bezpiecznego źródła energii 
niezależne od warunków pogodo-
wych. Jednostka, począwszy od 
przyszłego roku, będzie także re-
alizowała kontrakty mocowe. d

Blok 910 MW już produkuje prąd

Wojciech Korfanty jest 
uznawany za jedną  
z najważniejszych 
postaci w historii 

niepodległej Polski

   Wybór postaci Wojciecha 
Korfantego nie był 
przypadkowy.  
To właśnie on  
uznawany jest za jedną  
z najważniejszych postaci 
w historii niepodległej 
Polski i orędownika 
przyłączenia Śląska  
do Rzeczpospolitej. 

tamtędy kierowców – mówi Łukasz 
Zimnoch. – Mam nadzieję, że w ten 
sposób uda nam się ożywić pamięć 
o tych niezwykłych wydarzeniach. 
O tym, jak ważny był to moment, 
świadczą dane gospodarcze. Śląsk 
był ważnym elementem gospodarki  
II Rzeczpospolitej– dodaje rzecznik 
TAURONA. d

Blok 910 MW  
ma pełnić rolę 

stabilnego
i bezpiecznego źródła 

energii
niezależne  

od warunków 
pogodowych

Fo
to

: A
rc

hi
w

um
 T

D



4 Puls TAURONA gazeta pracowników Grupy TAURON sierpień-wrzesień 2020 r.

O TYM SIĘ MÓWI

TAURON Dystrybucja • Zasto-
sowanie tymczasowego słupa 
wysokiego napięcia pozwoliło 
energetykom TAURON Dystry-
bucja na odbudowę zniszczonej 
w wyniku wypadku linii średniego 
napięcia. W zaledwie sześć godzin 
udało się przywrócić działanie 
całej sieci, skracając tym samym 
czas awarii o kilkanaście godzin.
Nowoczesne technologie pozwa-
lają na sprawne naprawy zniszczo-
nych sieci elektroenergetycznych. 
Dzięki zastosowaniu systemów 
lekkich słupów kompozytowych 
w miejscu uszkodzonej sieci, 
w bardzo krótkim czasie udaje się 
przywracać zasilanie na terenach 
po wystąpieniu niebezpiecznych 
zjawisk pogodowych lub uszko-
dzeń mechanicznych sieci. To tzw. 
technologia ERS, czyli Emergency 
Restoration System.
– ERS to system awaryjnego przy-
wracania zasilania przez czasowe 
zastosowanie lekkiego, modułowe-
go systemu słupów tymczasowych 
używanych do szybkiego budowa-

Innowacyjność pracowników skraca czas usuwania awarii

TAURON Wytwarzanie
PATRYCJA HAMERA

Po spektakularnych i wido-
wiskowych wyburzeniach 
chłodni kominowych, któ-
re przeprowadzane były 

metodą strzałową, rozpoczęto wy-
burzanie 160-metrowego komina. 
Konstrukcja wzniesiona na prze-
łomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku 
służyła do odprowadzania spalin 
z dwóch kotłów bloków 120 MW 
i dwóch ciepłowniczych kotłów wod-
nych. Jednostki te zostały wyłączone 
z eksploatacji, a towarzysząca im in-
frastruktura będzie zlikwidowana.
– Decyzja o konieczności likwida-
cji komina wynika nie tylko z czystej 
ekonomii, mającej na względzie opty-
malizację kosztów, ale także z chęci 
przywrócenia funkcjonalności terenu. 
Nie bez znaczenia jest też bezpie-
czeństwo pracowników i całej  
infrastruktury elektrowni, 
gdyż stan techniczny ko-
mina mógłby zacząć 
stwarzać sytuację 
zagrożenia – po-
wiedział Wojciech 
Przepadło, wice-
prezes zarządu 
TAURON Wytwa-
rzanie.

Wyburzanie komina przebiega zu-
pełnie inaczej niż likwidacja chłodni 
kominowych. Bliskość innych obiek-
tów, znajdujących się w promieniu 
160 m od likwidowanego komina, nie 
pozwala na jego powalenie metodą 
pirotechniczną w sposób zapewnia-
jący bezpieczną pracę elektrowni.
Pierwszym etapem prac, który 
został już zrealizowany, było wy-
burzenie obiektów warsztatowo-
-magazynowych przylegających do 
komina. Likwidacja tych budynków 
pozwoliła na bezpośredni dostęp 
do kanałów spalin, które należało 
„odpiąć” na wysokości kilkunastu 
metrów.
Kolejną fazą przygotowań była 
zabudowa windy towarowo-oso-

bowej na zewnątrz komina, która 
służy do transportu ludzi, narzędzi 
i sprzętu, oraz stworzenie gale-
rii roboczo-ochronnej i platformy 
roboczej wewnątrz budowli, na 
której została umieszczona ko-
parka burząca. Taki zestaw 
o masie ok. 25 ton został 
wciągnięty na trzon ko-
mina przy pomocy zain-
stalowanych wcześniej 
trzech siłowników 
hydraulicznych i lin 
stalowych.
Zrealizowanie głów-
nych prac przygoto-
wawczych pozwoliło 
rozpocząć z początkiem 
lipca fizyczną likwidację 
komina przy pomocy ko-
parki burzącej. Kluczowe 
znaczenie, zarówno w trak-
cie realizacji prac przygoto-
wawczych, jak i samego wybu-
rzania, mają warunki pogodowe  
– niezbędna jest dobra widocz-
ność, brak opadów i porywistych 
wiatrów. Na ten moment wybu-
rzono już ok. 22 m komina, obiekt 

więc mierzy obecnie około 138 
m wysokości.

Gruz powstały w procesie 
wyburzania zrzucany jest 

do wnętrza komina, 
skąd sukcesywnie jest 
odbierany i wywożo-
ny na tymczasowe 
składowisko, a na-
stępnie transporto-
wany do utylizacji. d

TAURON Wytwarzanie rozpoczął wyburzanie komina 
znajdującego się w Elektrowni Łagisza. Jest to kolejny 
etap procesu likwidacji obiektów trwale wyłączonych 
z eksploatacji oraz przywracania pierwotnego 
charakteru terenu elektrowni. 

Nieczynny komin  
Elektrowni Łagisza  
zostanie wyburzony 

Pierwszym etapem 
prac było wyburzenie 

obiektów warsztatowo-
-magazynowych 

przylegających do komina

Dzięki innowacyjnemu 
rozwiązaniu pracowników 
TD w bardzo krótkim 
czasie udaje się 
przywracać zasilanie na 
terenach po wystąpieniu 
niebezpiecznych zjawisk 
pogodowych lub uszkodzeń 
mechanicznych sieci
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LETNIE MODERNIZACJE W ELEKTROCIEPŁOWNIACH

TAURON Ciepło
Większa dyspozycyjność, bezawaryjność, ograniczenie przerw w do-
stawach ciepła, a co za tym idzie podniesienie jakości usług i komfortu 
dla odbiorców ciepła sieciowego – właśnie temu służą realizowane 
w okresie letnim remonty i modernizacje w TAURON Ciepło. 
Po długim okresie grzewczym przyszedł czas na remonty w elek-
trociepłowniach. Lato to tradycyjnie czas na przeprowadzenie nie-
zbędnych prac remontowych i konserwacyjnych w ciepłowniach 
i elektrociepłowniach TAURONA. To konieczne działania zapobie-
gawcze, które mają na celu przygotowanie kotłów i urządzeń do ko-
lejnego okresu intensywnej eksploatacji podczas zimy oraz wykry-
cie ewentualnych ognisk potencjalnych awarii. Wszystko to ma na 
celu maksymalne ograniczenie ryzyka przerwy w dostawach ciepła 
do mieszkańców podczas okresu grzewczego.
Kampania remontowa w elektrociepłowni TAURON Ciepło w Katowi-
cach zakończyła się z końcem lipca i objęła prace remontowe w obrębie 
jednego z bloków, a także przegląd układów oczyszczania i uzdatniania 
wody, konserwację układów nawęglania oraz wszelkich układów po-
mocniczych. W tym roku modernizacji został poddany układ sterowa-
nia i monitorowania ruchu elektrycznego w elektrociepłowni. 
– Latem zapotrzebowanie na dostawy ciepła jest znacznie mniejsze, jed-
nak ciepło dla podgrzewu ciepłej wody dostarczamy przez cały rok. Dlatego 
prace remontowe i konserwacyjne planujemy tak, aby nie miały wpływu 
na dostawy ciepła do odbiorców i wyniki finansowe spółki. Większość prac 
remontowych i modernizacyjnych realizujemy latem, poza sezonem grzew-
czym – mówi Sławomir Gibała, wiceprezes zarządu TAURON Ciepło.
Warto wspomnieć, że zeszłoroczna kampania remontowa w elektro-
ciepłowni w Katowicach zaowocowała bezawaryjną pracą elektrocie-
płowni ze 100-procentową dyspozycyjnością mocy.
MAŁGORZATA KUŚ
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PILOTAŻ ROZMÓW ROZWOJOWYCH  
W TAURON SERWIS

TAURON Serwis
Za nami pierwszy cykl spotkań rozwojowych. To duży krok sprzyjający 
budowaniu właściwej współpracy w relacjach przełożony – pracownik.  
Dedykowanym programem rozwojowym objęliśmy całą kadrę kierow-
niczą TAURON Serwis. Zrealizowany w II kwartale cykl szkoleń koncen-
trował się wokół tematyki wzrostu efektywności własnej w kontekście 
realizacji celów biznesowych oraz rozwoju kompetencji. 
Zwieńczeniem programu było pilotażowe uruchomienie w lipcu br. in-
dywidualnych rozmów rozwojowych kierowników z przełożonymi. Dały 
one przestrzeń do dyskusji o wyzwaniach na najbliższy okres, a także 
możliwościach rozwoju tych kompetencji, które będą przydatne w reali-
zacji tych wyzwań.
Rozmowa rozwojowa opiera się na Modelu Kompetencyjnym Grupy 
TAURON, a sam proces zakłada potrzebę ciągłego rozwoju kompetencji 
w odniesieniu do zmieniających się wyzwań biznesowych. Celem inicja-
tywy jest budowanie kultury współpracy opartej na bieżącej informacji 
zwrotnej (feedbacku) w relacjach przełożony – pracownik. 
MONIKA CZERNIAK-LNIAK

Podczas tegorocznych 
prac modernizacji 

został poddany układ 
sterowania  

i monitorowania ruchu 
elektrycznego  

w elektrociepłowni

Celem rozmowy rozwojowej jest 
budowanie kultury współpracy opartej 
na bieżącej informacji zwrotnej  
w relacjach przełożony  
– pracownik
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nia konstrukcji wsporczych – mówi 
Jacek Duniec, dyrektor oddziału 
TAURON Dystrybucja w Krakowie.
Technologia ta nie sprawdza się 
jednak w przypadku wystąpienia 
dużego obciążenia. Taka sytuacja 
miała miejsce podczas niedaw-
nej awarii w okolicach Krakowa. 
Na skutek silnego uderzenia słup 
kratowy linii średniego napięcia 
przewrócił się, co spowodowa-
ło wyłączenie całej linii. I chociaż 
większość klientów została zasi-
lona z innego Głównego Punktu 
Zasilania (GPZ), to w przypadku po-
bliskiej przepompowni ścieków nie 
było takiej możliwości.
To właśnie wtedy energetycy 
z TAURONA zaproponowali inno-
wacyjne rozwiązanie polegające  
na wykorzystaniu słupa tymczaso-
wego przeznaczonego dla linii 110 
kV (wysokie napięcie) na linii SN 
(średniego napięcia). Słupy te mają 
konstrukcję kratową, modułową, 
a ich montaż jest bardzo szybki.  
Po tych pracach odbudowano prze-
wody i zasilono przepompownię.

– Ten przykład pokazuje innowacyj-
ność naszych pracowników i ciągłe 
poszukiwanie skutecznych, nowych 
rozwiązań również podczas codzien-
nej pracy – mówi Krzysztof Dur-
kalec, wiceprezes ds. utrzymania 
sieci i logistyki w TAURON Dystry-
bucja. – W całej spółce, w czterech 
lokalizacjach, mamy osiem słupów 
tymczasowych wysokiego napięcia.  
Ta technologia jest stosowana dość 
często i zawsze tam, gdzie chcemy 
podtrzymać zasilanie na czas od-
budowy uszkodzonych stałych ele-
mentów linii. Natomiast rozwiązanie 
zaproponowane przez naszych inży-
nierów pokazało niestandardowe po-
dejście i innowacyjność technologicz-
ną przy pozornie rutynowych pracach 
– podsumował wiceprezes.
To nie pierwsze innowacyjne dzia-
łanie pracowników TAURON Dys-
trybucja. W poprzednich latach 
kadra techniczna TAURONA opra-
cowała technologię, a następnie 
spółka opatentowała tzw. Mobilne 
Urządzenie Zasilające (MUZ).
EWA GROŃ

TAURON Ekoenergia
ANNA CISZEWSKA-SWAT

 Czy może się zdarzyć, że pod-
czas pracy odpadnie śmigło w  tur-
binie wiatrowej?
 PIOTR SAWCZUK: Elektrownie 
wiatrowe z racji pracy w różnych, 

czasem bardzo skrajnych warun-
kach pogodowych, są projektowa-
ne w taki sposób, aby nawet wiatr 
huraganowy nie wyrządził żadnych 
szkód dla całej budowli. Szczegól-
nie narażone na uszkodzenia są 
elementy wirujące, takie jak piasta 
rotora oraz przymocowane do niej 
łopaty wirnika. Aby wyeliminować 
niebezpieczeństwo awarii tych 
elementów, procedury serwisowe 
zakładają cykliczne sprawdzenie 
momentu dokręcenia wszystkich 
połączeń śrubowych. 

 Czy elektrownie wiatrowe sta-
nowią ryzyko dla samolotów?
 AGNIESZKA TARASIEWICZ: 
Elektrownie wiatrowe z uwagi na 
swoją wysokość (powyżej 100 m) 
wpisują się do katalogu  przeszkód 
lotniczych. W związku z tym na 
etapie projektowania każdej far-
my wiatrowej jej położenie jest 
uzgadniane z organami lotnictwa 
cywilnego i wojskowego. Farma 
wiatrowa bowiem nie może zo-
stać wybudowana w niektórych 
korytarzach powietrznych czy 
strefach ochronnych lotnisk i lądo-
wisk. Z chwilą rozpoczęcia budowy 
każdej farmy wiatrowej systemy 
i mapy lotnicze, z których korzysta-
ją piloci, są aktualizowane o nowe 
przeszkody. Ponadto każda elek-
trownia jest wyposażona w świa-
tła przeszkodowe, dzięki czemu 
jest doskonale widoczna w nocy 
lub dzień w warunkach ograniczo-
nej widoczności. d 

  �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”. 

Pytania  
o elektrownie wiatrowe #4 
W czwartej odsłonie cyklu „Pytania o elektrownie 
wiatrowe” dowiemy się, czy śmigła w turbinie 
wiatrowej mogą odłączyć się na skutek 
uszkodzenia oraz czy elektrownie wiatrowe 
stanowią ryzyko dla samolotów. 
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TAURON Sprzedaż • Instalacje fo-
towoltaiczne na naszych dachach 
czy w przydomowych ogródkach 
przestały już być nowością.  
W ostatnich latach energia sło-
neczna stała się najdynamiczniej 
rozwijającym się sektorem odna-
wialnych źródeł energii. 
DLACZEGO WARTO ZAINWESTO-
WAĆ W FOTOWOLTAIKĘ?
1. To się opłaca
Większość z nas, planując inwe-
stycję, stara się działać racjonal-
nie i patrzeć na nią z perspektywy 
własnego portfela. Najlepiej, jeżeli 
uzyskiwane przez nas korzyści nie 
będą jednorazowe, a długofalo-
we. Fotowoltaika spełnia oba te 
warunki: jest inwestycją na lata, 
a w zależności od sposobu finan-
sowania okres zwrotu poniesio-
nych przez nasz kosztów może 
wynieść 6-7 lat. 
2.  Dzięki fotowoltaice  

oszczędzamy
Własna instalacja fotowoltaiczna 
gwarantuje nam bieżące oszczęd-
ności na rachunkach za energię 
elektryczną. Co ważne, system 
rozliczeń (tzw. system opustów) 

sprawia, iż dzięki własnej mikro-
instalacji fotowoltaicznej oszczę-
dzamy, a nie zarabiamy. Dlatego 
nie sprawdza się tu zasada, że im 
większa moc instalacji, tym więk-
sze korzyści. Na ile nasze oszczęd-
ności będą duże, zależy od tego, 
jak dobierzemy moc instalacji do 
naszych potrzeb.
3.  Fotowoltaika  

to proste rozwiązanie
Systemy fotowoltaiczne są w za-
sadzie całkowicie bezobsługowe 
i bezproblemowe. Budowa insta-
lacji PV jest stosunkowo prosta, 
nie mamy tu wielu elementów ru-
chomych podlegających szybkie-

mu zużyciu czy – w odróżnieniu od 
kolektorów słonecznych – cieczy 
krążącej w rurach i wymagającej 
okresowej wymiany. Całość ob-
sługi sprowadza się do regularne-
go nadzoru, czy instalacja działa 
prawidłowo, oraz sporadycznego 
czyszczenia modułów.
4.  Z fotowoltaiką dbamy  

o środowisko
Odnawialne źródła energii to tech-
nologie najbardziej przyjazne dla 
środowiska. Podczas pracy instala-
cji nie mamy do czynienia z jakąkol-
wiek emisją zanieczyszczeń, a więc 
nie tylko wytwarzamy własny prąd 
– dbamy również o środowisko na-
turalne.
5. Różnorodność zastosowań
Jednym z kluczowych atutów foto-
woltaiki jest wszechstronność jej 
zastosowań. Energię elektryczną 
z naszej instalacji możemy wy-
korzystać nie tylko do zasilania 
oświetlenia czy urządzeń RTV 
i AGD, ale także do ładowania po-
jazdów zasilanych energią elek-
tryczną czy wspomagania syste-
mów ogrzewania lub chłodzenia.
JOANNA WILIŃSKA

Pięć powodów, dla których warto 
zainwestować w fotowoltaikę

Innowacyjność pracowników skraca czas usuwania awarii

Szacuje się, że  
z wyburzanego właśnie 

obiektu powstanie 
około 

4 tys. m3 
GRUZU,

czyli około 

10 tys. 
ton. 

Licząc średnią 
ładowność samochodu 

ciężarowego rzędu  
20 t, do wywozu gruzu 
żelbetowego z terenu 

elektrowni potrzebnych 
będzie około pięciuset 

transportów
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Każdego roku 
coraz więcej 

Polaków 
interesuje się 

pozyskiwaniem 
energii  

z odnawialnych 
źródeł
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Ozonowanie czy ultradźwięki?
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Znane i nieznane  
– elektrownia wodna  
w Marszowicach 

W kolejnej odsłonie cyklu „Znane 
i nieznane” przyjrzymy się elektrowni wodnej 
w Marszowicach. Elektrownia powstała w latach 
1912-1923 na rzece Bystrzycy i stanowi dzisiaj 
najstarszy tego typu obiekt we Wrocławiu. 

Spinner wybudowała w Praczach 
zakłady przędzalnicze będące wła-
snością rodziny Schollerów. Około 
1910 roku Scholler nabył stopień 
wodny młyna, w miejscu którego 
na lewym brzegu rzeki Bystrzycy 
w 1912 roku wybudował elektrow-
nię wodną. W budynku umieszczo-
no rozdzielnię energetyczną i stację 
transformatorową. Głównym za-

TAURON Ekoenergia
ANNA CISZEWSKA-SWAT

Pi e r w s z a  w z m i a n k a 
o Marszowicach po-
chodzi z 1336 roku. We 
wsi było wówczas 25 

domów i młyn wodny. Charakter 
miejscowości zmienił się diame-
tralnie w latach 90. XX wieku, kie-
dy spółka Schoellersche Kamgarn 

daniem elektrowni była produkcja 
energii elektrycznej na potrzeby 
zakładów przędzalniczych. 
Obiekt wzniesiono w stylu 
architektury utylitarnej, 
nawiązującej do trady-
cji stylu „rodzimego”  
– heimatstl.

Budowa  
elektrowni
W 1923 r., w kon-
sekwencji bu-
dowy zbiornika 
w Zagórzu Ślą-
skim i regulacji 
koryta, zmieniła 

Wsparcie Grupa TAURON • 
W poprzednim numerze Pulsu 
TAURONA pisaliśmy o odgrzybia-
niu klimatyzacji. Przyjrzeliśmy się 
również jednej z metod odgrzy-
biania – ozonowaniu. Tym razem 
przyjrzymy się zasadom działania 
metody ultradźwiękowej. 

Na czym polega metoda 
ultradźwiękowa?
Za pomocą specjalistycznego pi-
stoletu z sondą, bezpośrednio na 
parownik, wtryskiwana jest ciecz 
czyszcząca, która dokładnie płu-
cze element z zalegających paso-
żytów. Czynność trwa około 40 
minut, a wnętrze auta oraz kanały 
wentylacyjne stają się wolne od 
bakterii, grzybów oraz mikroorga-
nizmów.
Wtryskiwana ciecz na długo pozo-
staje w kanałach wentylacyjnych, 
a tym samym opóźnia proces po-
nownego namnażania i rozwoju 
roztoczy. Uwaga! Ta zaleta nie 
zwalnia nas z obowiązku dezyn-

fekcji klimatyzacji przynajmniej 
raz do roku.

Ozonowanie czy metoda 
ultradźwiękowa?
Obie metody uważane są za sku-
teczne, jednak tylko w przypadku 
gdy stosujemy profesjonalne urzą-
dzenia i preparaty. Metoda ozono-
wania jest częściej wybierana przez 
alergików, astmatyków czy rodzi-
ców małych dzieci, które często 
podróżują samochodem. Dlaczego? 
Ponieważ w metodzie ozonowania 
nie stosuje się żadnych środków 
chemicznych. Metoda ultradźwię-
kowa uważana jest z kolei za sku-
teczniejszą. Na jej większą korzyść 
wpływa fakt zastosowania środ-
ków chemicznych, które na dłużej 
zabezpieczają naszą klimatyzację.
Bez względu na to, na jaką metodę 
się zdecydujemy, ważna jest sys-
tematyczność. Pamiętając o regu-
larnym odgrzybaniu klimatyzacji, 
dbamy o nasze zdrowie.
JOANNA ROMANOWSKA

KW Czatkowice • Kopalnia Wa-
pienia Czatkowice położona jest  
w gminie Krzeszowice na cenio-
nym za bogactwo naturalne tere-
nie Jurajskich Parków Krajobrazo-
wych.
Nowe złoże leży na obszarze Parku 
Krajobrazowego Dolinki Krakow-
skie. Ponadto w jego otoczeniu 
znajduje się krajobrazowo-histo-
ryczny rezerwat Dolina Eliaszówki 
oraz obszary Natura 2000: Doliny 
Jurajskie, Czerna i Krzeszowice. 
Działalność kopalni odkrywkowej 
w oczywisty sposób wpływa na 
środowisko naturalne. Kopalnia 
podejmuje wiele starań, by śro-
dowisko naturalne nie ucierpiało 
przez jej działania. Zarząd spółki 
dokłada wszelkich starań, aby las 
wokół złoża rósł jak najszerszy, 
dba o wszystkie zwierzęta, które 
w okolicy mają swoje siedliska. Na 

terenie spółki, gdzie tylko to jest 
możliwe, szczególnie na skarpach 
i terenach wzdłuż ciągów komu-
nikacyjnych, rosną różne gatunki 
drzew i krzewów. Wzdłuż rze-
ki Krzeszówki nasadzenia pełnią 
funkcję ekranu dźwiękochłonnego 
i ograniczającego zapylenie z we-
wnątrzzakładowej drogi.
Najlepszymi przykładami obra-
zującymi efekt działań proekolo-
gicznych kopalni są różne gatunki 
zwierząt, które zamieszkują teren 
zakładu. Rok do roku na budynkach 
można spotkać pustułki – średniej 
wielkości ptaki drapieżne z rodzi-
ny sokołowatych, które na terenie 
Polski objęte są ścisłą ochroną ga-
tunkową. Niecodziennym widokiem 
jest również rzadko spotykany czar-
ny bocian, który pojawił się ostatnio 
na wyrobisku, czy też czapla siwa.
ANNA JURCZYK

Ekologia w kopalni

Pustułka co 
roku odwiedza 
kopalniane tereny  

Rejony kopalni upodobały 
sobie również barwne 
jaszczurki 
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TAURON Wydobycie
DANIEL IWAN

Eksperci spółki i Główne-
go Instytutu Górnictwa 
opracują nowe sposoby 
rekultywacji i zazielenie-

nia hałd, obiektów unieszkodli-
wiania odpadów wydobywczych 
oraz innych terenów zdegrado-
wanych.
Produktem końcowym między-
narodowego projektu badawcze-
go o akronimie RECOVERY będzie 
opracowanie sposobu rekultywacji 
tzw. obiektu unieszkodliwiania od-
padów wydobywczych i innych te-
renów zdegradowanych.

Z myślą o rekultywacji
– TAURON Wydobycie chce być pierw-
szą firmą z sektora węgla kamienne-
go, która opracuje i skomercjalizuje za-
mienniki mieszanek gleb uzyskanych 
na bazie odpadów górniczych, energe-

tycznych i biomasy dla różnych zbioro-
wisk roślinnych. Produkty te powstaną 
z myślą o rekultywacji hałd pocho-
dzących z kopalni węgla kamiennego 
– mówi Tomasz Cudny, prezes za-
rządu TAURON Wydobycie.
Ma to nastąpić przez zaprojekto-
wanie i wykonanie tzw. podłoży 
antropogenicznych z użyciem ma-
teriałów odpadowych oraz opraco-
wanie metody inicjowania zróżni-
cowanych siedlisk przyrodniczych 
o dużym potencjale do pełnienia 
funkcji przyrodniczych, rekreacyj-
nych i gospodarczych.
– Metoda zakłada ograniczenie 
kosztów utrzymania uciążliwych dla 
środowiska zwałowisk odpadów 
pogórniczych przy jednoczesnym 
zwiększeniu zakresu i jakości efektów 
działań naprawczych i ekologicznych 
– dodaje prezes TWd.
W ramach projektu przetestowane 
zostaną różnego rodzaju mieszan-

Zielone ogrody 
na kopalnianych hałdach 
Setki roślin posadzonych zostanie jeszcze w tym roku w ramach 
proekologicznego projektu TAURON Wydobycie z udziałem 
międzynarodowych partnerów. 
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się charakterystyka rzeki. Wów-
czas w elektrowni zainstalowano 
dwa nowe hydrozespoły o różnych 
mocach, z turbinami o osiach pio-
nowych systemu Francisa firmy 
JM Voith – Heidenheim i genera-
torami firmy Siemens-Schuckert- 
werke – Berlin. Na budowle hy-
drotechniczne składały się w tym 
czasie: kanał energetyczny, który 
doprowadzał wodę do elektrowni, 
oraz upust przelewowy i płuczący. 
Funkcjonujący wówczas jaz stały, 
wykonany w konstrukcji palowo-
-kamiennej, przebudowano na ka-
mienno-betonowy. Jednocześnie 
wybudowano dwa wielorodzinne 
budynki mieszkalne dla pracow-
ników.

Okres wojny i czasy obecne
Podobnie jak budynek elektrow-
ni, architektura domów nawią-
zuje do tzw. stylu rodzimego.
Wraz z budynkami maszynowni 
i rozdzielni tworzą one zwarte 
założenie przestrzenno-funk-
cjonalne zawodowej elektrowni 
wodnej. Podczas działań wojen-
nych elektrownia nie ucierpiała.  
30 kwietnia 1959 roku elektrow-
nię przejął Zakład Energetyczny 
we Wrocławiu. Okazało się, że 

zarówno obiekty, jak i urządze-
nia wymagają gruntownego 

remontu, po przeprowa-
dzeniu którego elektrow-

nię oddano do użytko-
wania. W lipcu 1997 
roku obiekt został za-
lany falą powodziową, 
która spowodowała 
wiele zniszczeń. Na 
szczęście uszkodze-
nia udało się usunąć,  
a elektrownia służy 

nam do dzisiaj. d

Bądź eko z Bioeko  
– jak wzmocnić odporność na jesień?

Im więcej dobrych nawyków 
wdrożymy, tym mniej 

będziemy narażeni 
na choroby sezonowe

ki glebowe uzyskane z odpadowej 
biomasy i odpadów poprodukcyj-
nych z ZG Janina, ZG Sobieski oraz 
elektrowni Grupy TAURON.
We wrześniu na terenie hałdy gór-
niczej w Libiążu zostanie wykona-
ny tzw. poligon doświadczalny, na 
którym przeprowadzone zostaną 
prace rekultywacyjne z zastoso-
waniem nowatorskich metod wy-
konania pokrywy glebowej neutra-
lizującej kwasowość odpadów. 

Międzynarodowe  
wyzwanie badawcze 
Wykonanie poligonu doświadczal-
nego pozwoli na przetestowanie 
w terenie i w warunkach rzeczywi-
stych różnych technik rekultywacji 
obszarów zdegradowanych dzia-
łalnością górniczą. 
TA U R O N  W yd o byc i e  w r a z 
z Głównym Instytutem Górnic-
twa na bieżąco będzie prowadził 
monitoring procesów przyrodni-
czych w celu kontroli zastosowa-
nego rozwiązania oraz wykona 
kompleksową analizę wody, gle-
by oraz zmian parametrów fizy-
kochemicznych podłoża. Ocena 
skuteczności zastosowanych 
metod rekultywacyjnych pozwo-
li na opracowanie optymalnych 
rozwiązań ekologicznych i eko-
nomicznych rewitalizacji hałd 
i innych zdegradowanych tere-
nów przemysłowych. d

World Heart Day

BIOEKO Grupa TAURON • Aby 
przetrwać zbliżający się okres 
jesienno-zimowy bez chorowa-
nia, należy już teraz pomyśleć 
o wzmocnieniu organizmu. 
Sposoby na odporność są różne 
– im więcej z nich wdrożymy do 
codziennego życia na stałe, tym 
mniej będziemy chorować. Odpo-
wiednia dieta, trochę ruchu i ciepły 
strój to klucz do sukcesu!

CO ROBIĆ, BY NIE CHOROWAĆ? 
JEDZ ŚNIADANIE!
Aby organizm miał siłę na walkę 
z drobnoustrojami, musi być po-
rządnie i regularnie odżywiany. 
Dlatego ważne jest, aby do godziny 
od pobudki zjeść sycące i pełno-
wartościowe śniadanie, które doda 
nam i naszemu układowi odporno-
ściowemu energii na kilka godzin.

JEDZENIE NA ODPORNOŚĆ 
– WARZYWA I MIÓD
Świeże warzywa zawierają anty-
oksydanty oraz witaminy A, C i E. 
Dzięki temu wspierają pracę ukła-
du odpornościowego i pomagają 
zwalczyć infekcje.
Czosnek i cebula: nie od dziś wia-
domo, że są najlepszym domo-
wych sposobem na przeziębienia. 
Pomagają je zwalczyć, ale także 
im zapobiegać. Działają anty-
bakteryjnie i mobilizują układ 
odpornościowy do pracy. 
Natka pietruszki i kiełki: 
oprócz bogactwa witamin 
i mikroelementów, rośliny 
wytwarzają enzymy i chlo-
rofil, które regenerują układ 
odpornościowy. 
Dwie łyżki miodu każdego 
dnia dostarczają organizmo-
wi witaminy i mikroelementy 

wzmacniające układ odporno-
ściowy. Ponadto, miód ma działa-
nie rozgrzewające i regenerujące. 
Warto dodawać go do herbaty lub 
przygotować na jego bazie wodę 
smakową z imbirem i cytryną. 

NA ODPORNOŚĆ PIJ TRAN
Tran jest bogaty w witaminy i mi-
kroelementy wzmacniające orga-
nizm. Warto go pić, zwłaszcza jeśli 
nasza dieta nie jest zróżnicowana 
i nieczęsto sięgamy po ryby czy 
warzywa. 

JAK WZMOCNIĆ OSŁABIONY 
ORGANIZM? JEDZ KISZONKI
Kiszona kapusta, ogórki, bura-
ki czy kwas chlebowy są bogate 
w bakterie probiotyczne, które 
przywracają równowagę flo-
ry bakteryjnej jelit. Ich regularne 
spożywanie jest bardzo ważne 
dla naszej odporności, ponieważ 
w jelitach znajduje się najwięcej 
limfocytów chroniących przed pa-
togenami. Ponadto naturalne pro-
biotyki, jakimi są kiszonki, stymu-

lują układ odpornościowy do walki 
z drobnoustrojami.

SPOSÓB NA ODPORNOŚĆ  
– PIJ HERBATY OWOCOWE
Herbaty owocowe – na przykład 
z aronii, dzikiej róży czy czarnej 
porzeczki – również są bogate 
w witaminy A, B,C i E. Zawierają 
także wapń, magnez i żelazo, dzięki 
czemu wzmacniają nasz organizm. 
Dodatkowo, picie herbat w okresie 
jesienno-zimowym to dobry spo-
sób na szybkie rozgrzanie.

UPRAWIAJ SPORT
Jak wiadomo, ruch to zdrowie. 
Ważne jest, aby wybrać sport, któ-
ry lubimy, i uprawiać go regularnie. 
Jeśli jesteśmy zabiegani, wystar-
czy nawet spacer. Możemy w ten 
sposób spędzić czas z rodziną na 
świeżym powietrzu. Dla mniej za-
pracowanych dobrym pomysłem 
jest też pójście na siłownię czy 
na basen, a także gimnastykowa-
nie się w domu. Pamiętajmy, że 
niezależnie od tego, którą formę 
aktywności wybierzemy, nale-
ży powtarzać ją minimum 3 razy 
w tygodniu, aby wspomóc działa-

nie układu odpornościowego.

UBIERAJ SIĘ CIEPŁO
Jeśli wybieramy się na długi 
spacer, nie zapominajmy 
o kubku termicznym z cie-
płą herbatą. I pamiętaj-
my, że przegrzanie – tak 
samo jak wychłodzenie 
– sprzyja rozwojowi in-
fekcji. Kontrolujmy więc 
temperaturę w naszych 

domach, a także odpowied-
nio nawilżajmy powietrze.

MONIKA REJDAK
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 37

CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI OD PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON.
Rozwiązania należy przesyłać do 30 września 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 36: Małgorzata Błasiak, TAURON Dystrybucja, Departament Operatora Sieci; Sabina Szepe, TAURON Wytwarzanie, Departament 
Kontroli Eksploatacji i Ochrony Środowiska; Marek Sadecki, Wsparcie Grupa TAURON, Zespół Zarządzania i Organizacji; Krzysztof Cholewka, TAURON Obsłu-
ga Klienta, Biuro Help Desk; Marta Wcisło, TAURON Wydobycie, Zespół Kontroli Jakości.

Hasło

Wsparcie Grupa TAURON
ANNA PTAK

W spółce WGT pracuje 
od kilku lat, jednak 
mało kto wie o jego 
n i eszab lonowych 

pasjach i umiejętnościach. Całkiem 
niedawno dał się poznać jako ak-
tywny sportowiec w konkursie  „Je-
stem aktywny – dbam o zdrowie”, 
zorganizowanym wewnątrz spółki. 
Niebanalne zdjęcia z treningu krav 
maga, którymi podzielił się nasz 
bohater, zainteresowały szerokie 
grono współpracowników.
Jednak to nie sport jest jego głów-
nym zainteresowaniem. Od naj-
młodszych lat Maciej Kisiel po-
przez swoje fotografie „zatrzymuje 

w obiektywie czas”. Dzięki zdjęciom 
możemy poznać pracownika 
Wsparcie Grupa TAURON jako ar-
tystę, uważnego obserwatora ota-
czającej nas rzeczywistości.
– Fotografia interesowała mnie już 
od najmłodszych lat. Kiedy tylko  
w domu pojawił się pierwszy apa-
rat, moja ciekawość była powodem 
szybkiego zużywania się filmów fo-
tograficznych. Najciekawsze jest to, 
że kiedy oglądano zrobione przeze 
mnie zdjęcia, wszyscy byli zachwy-
ceni i złość za „wypstrykanie” kliszy 
momentalnie mijała – wspomina 
Maciej Kisiel. – Postanowiłem roz-
wijać się w tej dziedzinie i kilka lat 
później byłem posiadaczem pierw-
szej lustrzanki. Wtedy, już świadomie, 

mogłem nie tylko budować 
kadry, ale też „bawić się” 
głębią ostrości czy czasem 
naświetlania – dodaje.
Niezliczona liczba prze-
czytanych książek na te-
mat fotografii, zepsutych 
aparatów, wypstryka-
nych klisz – to wszystko 
ukształtowało niepowta-
rzalny styl fotografii, któ-
ry charakteryzuje prace Macieja. 
Następnie do fotografii dołączyła 
muzyka. Jego umiejętności zaowo-
cowały zleceniami, które można 
oglądać na okładkach płyt takich 
zespołów, jak Totentanz i Anvision. 
Jego nazwisko jest doskonale znane 
w kręgu małopolskiego heavy me-
talu czy hard rocka.
– W tym temacie poczułem się jak 
ryba w wodzie. Sam gram na gita-
rze i komponuję, więc umiałem się 
wczuć zarówno w rolę fotografa, jak 
i „obiektu fotografowanego”.  Przez 
lata robiłem zdjęcia na koncertach, 

gdzie nawiązałem bardzo ciekawe 
przyjaźnie, które mimo upływu cza-
su trwają po dziś dzień – wspomina 
nasz bohater.
Wszystkie wspomnienia z tego 
okresu Marcin Kisiel opisał w opo-
wiadaniach „Dzienniki rockandrol-
lowe”, gdzie dał się poznać jako 
pisarz. Jednak nie tylko zagadnie-
nia muzyczne znajdują się w kręgu 
zainteresowań jego obiektywu. Jak 
sam podkreśla, ulubionym tema-
tem naszego bohatera jest morze.
– Morze cechuje się niewyobrażal-
ną siłą i głębią spokoju. Kadry, które 
udaje mi się uchwycić, za każdym ra-

zem są inne. Nie da się ich ponownie 
odtworzyć. Kolory, światło, ruch, oto-
czenie to magia, którą próbuję zatrzy-
mać na zdjęciach. Naciskając spust 
migawki, uchwycony obraz jest taki, 
jakim chcę, aby go widział odbiorca  
– podkreśla Marcin Kisiel.
Artystyczne pasje Macieja całko-
wicie burzą utrwalony stereotyp 
„księgowego”. W obliczu ograni-
czeń spowodowanych pandemią 
to właśnie uchwycone na zdjęciach 
wspomnienia pozwalają oderwać 
się od codzienności, dając chwile 
wytchnienia, i przypominają, jak 
piękny i interesujący jest świat. d

Na co dzień pracuje w biurze finansowo-księgowym, 
gdzie porusza się w świecie liczb. Po pracy oddaje 
się swoim licznym pasjom. Maciej Kisiel, pracownik 
spółki Wsparcie Grupa TAURON, to człowiek wielu 
pasji, który na swoim koncie ma niejedno osiągnięcie. 

Poza sportem, 
muzyką i literaturą 

nasz bohater 
fascynuje się również 

fotografią

Księgowy poza schematem 
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Okładka płyty zespołu 
Anvision, której autorem 

jest Maciej Kisiel


