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POWYŻEJ PREZENTUJEMY CO ZROBIĆ,  
ŻEBY ROZPOZNAĆ I UNIKNĄĆ CHOROBY? 
Na co zwracać uwagę, aby zmniejszyć  
ryzyko zachorowania? Skuteczne metody,  
które pozwolą zmniejszyć ryzyko zakażenia 
koronawirusem.

W najbliższych miesiącach 
przyjdzie nam mierzyć się  
z ciągle realnym zagrożeniem 
spowodowanym COVID-19. 

#ZostańwZdrowiuJesienią

ROZWOJOWI WIRUSA  
SPRZYJA:  
nadchodząca jesień i związane  
z nią spadki temperatur, wzrost 
opadów, osłabienie odporności, 
przeziębienia i grypy. 

Seniorzy Osoby mające inne problemy 
ze zdrowiem i obniżoną odporność   

Kto jest w grupie 
podwyższonego ryzyka?

Zostań w domu

Co robić, kiedy zauważysz niepokojące objawy ?

Zadzwoń do stacji 
sanitarno-epidemiologicznej

Objawy:

Ból głowy 

Zanik węchu i smaku

Bóle mięśniowe

?
?

Suchy kaszel 

Gorączka

Trudności z oddychaniem 

Myj ręce, używaj płynów 
dezynfekujących dłonie

Zakrywaj usta i nos w trakcie 
kichania i kaszlu

Nie dotykaj swoich ust, 
nosa i oczu

Zachowaj dystans 
społeczny

Dezynfekuj przedmioty 
codziennego użytku 

(np. telefon)

Zasłaniaj usta i nos
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Grupa TAURON
URSZULA JARCZYK-WÓJTOWICZ

W głosowaniu, w któ-
rym wzięło odział aż 
420 osób, zdecydo-
waliście, że wyjątko-

wa nagroda przypadnie Danielowi 
Grochalowi, pracownikowi oddziału 
wydobywczego w TAURON Wydo-
bycie. Tym samym, to właśnie on 
zyskał status Superbohatera Grupy 
TAURON i wraz z rodziną będzie 
mógł zregenerować siły w trakcie 
weekendowego pobytu w Hote-
lu Bukovina****!
Z Zakładem Górniczym Jani-
na w Libiążu Daniel związany 

jest od 14 lat. Z wykształcenia jest 
technikiem elektrykiem i techni-
kiem górnictwa. Obecnie pracuje 
jako górnik w oddziale G2. 
Nasz Superbohater od kilkunastu 
lat jest także aktywnym członkiem 
Klubu HDK przy ZG Janina. Do od-
dawania krwi skłoniła go przed laty 
chęć niesienia pomocy choremu 
na białaczkę bratu. Po jego śmierci 
pracownik TAURONA nadal konty-
nuował krwiodawstwo w przyko-
palnianym Klubie. 
Za swoje zaangażowanie został 
w 2018 roku wyróżniony meda-
lem „Zasłużony dla Zdrowia Na-
rodu” przez Regionalne Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Krakowie. Daniel Grochal jest 
również potencjalnym dawcą 
szpiku kostnego. 
Podczas trwającej pandemii ko-
ronawirusa nasz Superbohater 
bez wahania włączył się do akcji 
organizowanych przez Klub z Li-
biąża, odpowiadając w ten sposób 
na apel Centrum Krwiodawstwa 
z Krakowa.  Miał świadomość 
zwiększonego zapotrzebowania 
na krew w tej trudnej sytuacji. 
Motywował swoich kolegów do 
zwiększonego oddawania krwi nie 
tylko podczas akcji organizowanej 
na rzecz Stacji Krwiodawstwa, ale 
także indywidualnie w punktach 
szpitalnych. Dzięki temu, w cią-
gu trzech kwartałów tylko w jego 
Klubie HDK zebrano już ponad 
110 litrów krwi.  d

W ciągu 15 lat oddał ponad 27 litrów krwi. Jest też 
potencjalnym dawcą szpiku kostnego. Na co dzień górnik w ZG 
Janina w Libiążu. Głosami pracowników Grupy TAURON, Daniel 
Grochal zyskał status Superbohatera!

 Wybraliśmy swojego 
 SUPERBOHATERA! 
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Z GRUPY

TAURON Dystrybucja
 EWA GROŃ

Aktualnie, niemal 40% linii 
energetycznych średniego 
napięcia TAURONA jest już 
skablowanych, a w per-

spektywie długoletniej spółka pla-
nuje przebudowę ponad 22 tys. km 
istniejących linii napowietrznych. 
Spółka poszukuje technologii 
pozwalających na prowa-
dzenie prac terenowych 
w szybki i efektywny 
sposób. 
– Testy technologii 
płużenia prowadzili-
śmy już w zeszłym 
roku, jednak z wy-
korzystaniem in-
nego, mniej za-
awansowanego 
technicznie, urzą-
dzenia. Obecnie 
przekonujemy 
się, jak szybko 
i sprawnie moż-

na zrealizować zadanie inwestycyjne 
przy pomocy tej technologii – mówi 
Jacek Duniec,dyrektor Oddziału  
TAURON Dystrybucja w Krakowie.
Płużenie to technologia wykorzy-
stująca pług głębinowy, pozwalająca 
ułożyć kabel energetyczny metodą 

bezwykopową. Podczas prac nie na-
stępuje więc przemieszanie warstw 
ziemi, co mogłoby niekorzystnie 
wpływać na uprawy w terenach 
wiejskich. Nie ma również zagrożenia 
uszkodzenia np. korzeni drzew znaj-
dujących się w pobliżu. Szerokość wy-
kopu, w którym finalnie ułożony jest 
kabel, to zaledwie kilka centymetrów. 

Technologia płużenia może 
być wykorzystywana przy 

p r a c a c h  z i e m n y c h 
usprawniających, mo-

dernizujących lub 
rozbudowujących 

sieci energetycznej 
średniego napię-
cia (SN). W przy-
padku wspo-
mnianych na 
wstępie prac na 
sieci, przepro-
wadzone płu-
żenie dotyczyło 

przebudowy linii 
napowietrznej 

Ten bezwykopowy sposób układania linii kablowych 
pozwala przyspieszyć prace, ograniczając tym 
samym ingerencję w środowisko naturalne.  
Pierwsze w Polsce prace płużenia z wykorzystaniem 
technologii sprowadzonej z Austrii przeprowadzone 
zostały w TAURON Dystrybucja. 

Innowacyjna 
technologia przyspieszy 
skablowanie sieci
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TAURONET 2.0 JUŻ JEST!

TAURON Obsługa Klienta
W połowie października uruchomiony został Tauronet 2.0 – 
nowy intranet Grupy TAURON. Korzysta z niego blisko 17 tysięcy 
użytkowników z 18 spółek Grupy.
Głównym celem Tauronetu 2.0 jest dostarczenie nowoczesnego, in-
nowacyjnego i mobilnego intranetu wraz z wirtualnym miejscem pra-
cy.
 – Tauronet 2.0, to wynik wspólnej pracy ponad 300 osób z różnych 
spółek Grupy TAURON.  W imieniu Zarządu TAURON Polska Energia, 
TAURON Obsługa Klienta i Komitetu Sterującego projektu dziękuję 
wszystkim za zaangażowanie i współpracę. – mówi Daniel Gryt, dy-
rektor wykonawczy ds. komunikacji i marketingu w TAURON Pol-
ska Energia, przewodniczący Komitetu Sterującego w projekcie.

W chmurze i smartfonie
Intranet powstał na platformie Sha-
rePoint Online i jest pierwszym tak 
dużym wdrożeniem w chmurze 
Office 365 w Grupie TAURON. Aby 
z niego korzystać, trzeba zalogować 
się w usługach O365. Co ważne, pra-
cownicy mogą korzystać z narzędzia 
również na służbowych smartfonach. 
– Tauronet 2.0 został zbudowany zgod-
nie z oczekiwaniami użytkowników, 
zarówno w zakresie funkcjonalnym, jak i struktury informacji. Zależało 
nam na poprawie użyteczności i zwiększeniu komfortu użytkowników 
podczas nawigowania po portalu. Nowym elementem np. jest mega-
menu, dzięki któremu bardzo szybko można zorientować się, jakiego 
typu treści znajdują się w danej sekcji – mówi Agnieszka Micał, kie-
rownik projektu, szef Biura Intranetu w TAURON Obsługa Klienta. 
Portal przygotowany został z wykorzystaniem technologii RWD, 
dzięki czemu strony automatycznie dostosują się do rozdzielczości 
ekranu, na którym są wyświetlane. 

Wsparcie dla użytkowników
Dla użytkowników przygotowano szereg materiałów informacyjno-
-szkoleniowych, które ułatwiają poruszanie się po systemie. Dostępne 
wideoporadniki w szczegółach opisują: Mój przybornik, wyszukiwarkę, 
klikalną strukturę organizacyjną oraz wersję mobilną systemu. 

Badanie opinii użytkowników
Wdrożenie zostało wykonane, teraz jest czas na dopracowanie za-
wartości biznesowej i funkcjonalnej. Jeszcze w tym roku zostanie prze-
prowadzone badanie opinii użytkowników, aby pozyskać wskazówki,  
w jakim kierunku dalej Tauronet powinien być rozwijany.
MAREK IWANISZYN

Prace pilotażowe prowadzone 
były w dwóch lokalizacjach  

- w miejscowości Zameczek koło 
Kluczborka oraz w Starej Wsi 

koło Limanowej

TAURON Polska Energia
ŁUKASZ CIUBA

Od połowy sierpnia na in-
stagramowym profilu 
TAURONA trwał konkurs 
#KochamŚląsk. Zada-

niem użytkowników było opubli-
kowanie w serwisie autorskich 
fotografii wraz z hasztagami #Ko-
chamŚląsk i #TAURON. W ciągu nie-
spełna trzech tygodni do konkursu 
zgłoszono ponad 500 prac pokazu-
jących uroki województwa śląskiego.
– Województwo śląskie, wbrew 
stereotypom, jest niezwykle bogate 
i różnorodne. To nie tylko przemysł 
i kopalnie, ale przede wszystkim pięk-
na przyroda, wspaniała architektura 
i niezwykła kultura. Śląsk jest kolebką 
naszej firmy, dlatego od lat działamy 
na rzecz promocji regionu – mówi 
Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy 
TAURON Polska Energia.
Od 18 sierpnia do 6 września na 
instagramowym profilu TAURONA 
publikowane były najlepsze foto-
grafie zgłaszane do konkursu, a ich 
autorzy nagrodzeni zostali zesta-

wami upominków. Nagrodą główną 
był jednak lot widokowy balonem 
nad Śląskiem. Najlepsze nomino-

wane zdjęcia zostaną także poka-
zane na wystawach plenerowych 
w centrach śląskich miast. d

TAURON rozstrzygnął konkurs #KochamŚląsk, 
upamiętniający setną rocznicę Powstań Śląskich. Łącznie 
do konkursu zgłoszono ponad 500 prac. Autorka najlepszej 
otrzymała voucher na lot balonem nad Śląskiem.

Do konkursu 
zgłoszono 
łącznie ponad 
500 prac

#KochamŚląsk - najlepsza foto grafia wybrana
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SN na linię kablową oraz budowy 
powiązania linią średniego napięcia 
pomiędzy dwoma stacjami trans-
formatorowymi. W obu przypad-
kach wykonane prace pozwolą na 
poprawę pewności zasilania klien-
tów i zmniejszenie awaryjności sieci. 
Prace zostały przeprowadzone we 
współpracy z firmą ENSTO.
– Zalety technologii to przede wszyst-
kim szybkie tempo przeprowadzenia 
prac, mniej zaangażowanych osób 
w ich trakcie, co przekłada się na 
zmniejszenie kosztów położenia kabla. 
Kolejną przewagą tej metody nad tra-
dycyjną jest zdecydowanie mniejsza 
ingerencja w teren, a tym samym moż-
liwość szybszego przywrócenia terenu 
do stanu wyjściowego – mówi Paweł 
Ziobro, wicedyrektor Sprzedaży EN-
STO.
Prace pilotażowe prowadzone były 
w dwóch lokalizacjach. Na terenie 
Oddziału w Opolu w miejscowości 
Zameczek koło Kluczborka, gdzie 
kabel został położony na odcinku 
ok. 1200 m, oraz w miejscowości 
Stara Wieś/Słopnice koło Limano-
wej, w której płużenie odbyło się na 
odcinku ok. 800 m. d

TAURON Wydobycie • Urucho-
miono nowe połączenie kolejowe 
dla nowego bloku energetyczne-
go TAURONA w Jaworznie. Nie-
spełna 4-kilometrowy odcinek 
toru połączył Zakład Górniczy 
Sobieski z terenem nowego bloku 
910 MW. To najkrótsze tego 
rodzaju połączenie dla dostaw 
węgla w kraju.
Uruchomienie nowej trasy przewo-
zu przyczyni się do znacznego obni-
żenia kosztów transportu surowca 
do aktywów wytwórczych Grupy 
TAURON. Będzie to równocześnie 
najkrótsza w Polsce linia kolejowa 
umożliwiająca dostawy węgla ka-
miennego bezpośrednio z kopalni.
– Blok 910 MW będzie zużywał rocz-
nie ponad 2 mln ton węgla. Zabezpie-

czenie takiego wolumenu paliwa 
wymaga nie tylko zapewnienia 
linii dostaw, ale także sprawnie 
działającego systemu rozładunku 
– informuje Adam Kampa, prezes 
zarządu Nowe Jaworzno Grupa 
TAURON.
Dostawy minimum 8 składów 
każdego dnia rozładowywane są 
przy użyciu wywrotnic wagono-
wych, których wydajność wynosi  
900 ton na godzinę. W ciągu go-
dziny wywrotnica rozładuje do  
15 wagonów, a w ciągu roku przez 
wywrotnicę przechodzić będzie do. 
40 tys. węglarek.
– TAURON Wydobycie posiada naj-
większe zasoby węgla energetycz-
nego w Polsce i jednocześnie wę-
giel o najniższej zawartości chloru, 

a to parametr szczególnie istotny 
dla przestrzegania norm Unii Euro-
pejskiej i tzw. konkluzji BAT – mówi 
Tomasz Cudny, prezes TAURON 
Wydobycie. – Dzięki realizowanym 
w naszych kopalniach programom 
proefektywnościowym i blisko-
ści aktywów wytwórczych Grupy  
TAURON możemy im dostar-
czać paliwo tak wysokiej jakości, 
w zoptymalizowanej cenie i w dłu-
giej perspektywie – dodaje prezes  
TAURON Wydobycie.
DANIEL IWAN

Nowy blok TAURONA z najkrótszą  
linią dostaw paliwa
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   Będzie to 
najkrótsza w Polsce 
linia kolejowa 
umożliwiająca 
dostawy węgla 
kamiennego 
bezpośrednio  
z kopalni

Płużenie to technologia 
wykorzystująca 

pług głębinowy, 
pozwalająca ułożyć kabel 

energetyczny metodą 
bezwykopową. Podczas 
prac nie następuje więc 
przemieszanie warstw 

ziemi, co mogłoby 
niekorzystnie wpływać 

na uprawy w terenach 
wiejskich. 

#KochamŚląsk - najlepsza foto grafia wybrana
Autorką zwycięskiej 

fotografii jest 
Justyna Żołna, która 

przy użyciu drona 
sfotografowała 

panoramę Lędzin  
o świcie

 Najlepsze 
nominowane zdjęcia 

zostaną pokazane 
na wystawach 

plenerowych w 
centrach śląskich miast

TAURON Ciepło • Spółka stwo-
rzyła  wyjątkowy e-book, skie-
rowany do młodzieży szkolnej, 
promujący zalety korzystania  
z ciepła sieciowego. W ramach 
akcji edukacyjnej powstała 
również specjalna animacja, po-
ruszająca temat faktów i mitów, 
związanych z ogrzewaniem.
Inicjatywa „Weź nie smoguj, weź od-
dychaj" jest prowadzona w formie 
on-line, za pośrednictwem mediów 
społecznościowych. Skierowana jest 
przede wszystkim do uczniów i na-
uczycieli szkół podstawowych.
Dzięki e-bookowi TAURON Ciepło, 
młodzież szkolna dowie się m.in.:
  w jaki sposób elektrociepłownie 

tworzą ciepło sieciowe i czy jest 
to ekologiczne?

 czym jest niska emisja?
  ogrzewanie z pomocą pieców 

węglowych czy ciepła sieciowe-
go? Co się bardziej opłaca?

  w jaki sposób elektrociepłownie 
filtrują spaliny?

MARTA MROZEK

Weź nie smoguj, weź oddychaj  
– edukacyjna inicjatywa TAURON Ciepło

Animacje 
promującą 

akcję można 
obejrzeć na 
Tauronecie  

i w serwisie 
E-puls
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O TYM SIĘ MÓWI
TAURON DYSTRYBUCJA NAGRODZI 
INNOWACYJNOŚĆ

TAURON  
Dystrybucja
Spółka ogłosiła 
VI edycję konkur-
su na najlepszą 
pracę dyplomową 
w roku akademic-
kim 2019/2020.
P o d o b n i e  j a k 
w ubiegłym roku, 
tematem konkur-
su są „Inteligentne 
sieci elektroener-
getyczne – rozwój 
i  eksploatacja". 
W konkursie mogą 
wziąć udział ab-
solwenci studiów 
inżynierskich bądź 
m a g i s t e r s k i c h , 
którzy ukończyli 
elektroenergetykę, 
elektrotechnikę lub kierunki pokrewne na jednej z pol-
skich uczelni technicznych.
Konkurs odbędzie się w dwóch etapach. W pierwszym komisja 
konkursowa przeanalizuje wszystkie zgłoszenia, by wybrać 10 naj-
lepszych prac, które przejdą do etapu drugiego. Członkowie komisji 
będą zwracali uwagę na innowacyjność pomysłów, które można 
potencjalnie zastosować w przemyśle.
– W konkursie promujemy nowe idee, które mają potencjał wdrożenio-
wy w energetyce. Cieszymy się, że poprzez konkurs możemy promować 
zdolnych absolwentów uczelni technicznych, a także inspirować ich do 
poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, z których w przyszłości może 
skorzystać nasza branża – podkreśla Robert Zasina, prezes TAURON 
Dystrybucja.
Na autora najlepszej pracy czeka nagroda w wysokości 10 000 zł.  
Laureatów tegorocznej edycji konkursu poznamy w kwietniu 
2021 roku.
JOANNA CZYLOK-WALĘDZIŃSKA
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Na autora najlepszej 
pracy czeka nagroda  
w wysokości 10 000 zł

Kolejni odbiorcy 
przyłączeni do sieci  
ciepłowniczej TAURONA
Nowe przyłączenia, realizowane przez TAURON Ciepło, 
osiągną w tym roku około 32 MW mocy cieplnej,  
co w przybliżeniu odpowiada przyłączeniu np. 10 tysięcy 
mieszkań. Prowadząc inwestycje, spółka wykorzystuje 
wysokospecjalistyczne metody. Tym razem dokonano 
200-metrowego przewiertu sterowanego w Brynowie  
– jednej z większych dzielnic Katowic.
TAURON Ciepło
MAŁGORZATA KUŚ

Inwestycje przyłączeniowe 
prowadzone są na terenie 
całej aglomeracji śląsko-dą-
browskiej. W tym roku do sieci 

przyłączono m.in. kolejne budynki 
osiedli przy ul. Bytkowskiej, Ceglanej 
i Baildona w Katowicach. Ciepło sie-
ciowe zyskało też nowe osiedle przy 
ulicy Rzepakowej w Katowicach. 
W ramach tej inwestycji wykonano 
przewiert i instalację dwóch ponad 
200-metrowych kabli ciepłow-
niczych pod ulicą Kolejową 
i odcinkiem drogi krajowej 
DK81. 
To pierwsze tak duże 
przyłączenie sieci 
ciepłowniczej reali-
zowane technologią 
przewiertu stero-
wanego na południu 
Polski i pierwszy tej 
długości przewiert 
w historii inwestycji 

realizowanych przez TAURON Cie-
pło. Najniższy punkt zagłębienia 
instalacji wyniósł 22 m.
– Inwestycja realizowana jest w trud-
nych warunkach, w pobliżu drogi krajo-
wej DK81, na terenie silnie uzbrojonym 
i w okolicy gęstej zabudowy. Z tego 
względu wybraliśmy technologię prze-
wiertu, która umożliwia układanie wy-

TAURON Wytwarzanie
PATRYCJA HAMERA

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

mocy elektrycznej dla krajowe-
go systemu energetycznego oraz 
dostawy ciepła dla mieszkańców 
Stalowej Woli i Niska. Moc jednost-
ki w przeliczeniu mogłaby zasilić  
1,2 mln gospodarstw domowych.
– W drugim półroczu 2020 roku fi-
nalizujemy dwie główne inwestycje 
w moce konwencjonalne TAURONA 
– Elektrociepłownię Stalowa Wola 
i Blok 910 MW w Jaworznie. No-
woczesne jednostki będą stanowić 
istotny element bezpieczeństwa 
energetycznego Polski – wyjaśnia 

Wojciech Ignacok, prezes zarządu 
TAURON Polska Energia. – Nowy 
blok gazowo-parowy produkujący 
również ciepło sieciowe to ważna 
inwestycja dla Stalowej Woli i całe-
go województwa podkarpackiego – 
dodaje prezes TAURONA.

Duże znaczenie inwestycji
W początkowej fazie jednostka bę-
dzie pracowała z mocą na poziomie 
330 MW, a po okresie optymalizacji 
i ruchu niezawodnościowego osią-
gnie swoją moc docelową – 450 MW.
– Ogromnie cieszy nas, że dotar-
liśmy do celu tej inwestycji i rozpo-
częliśmy eksploatację nowego bloku 
gazowo-parowego Elektrociepłow-
ni Stalowa Wola. Dla Grupy PGNiG 
nowa jednostka jest bardzo istotna 

w kontekście rosnącego wykorzysta-
nia gazu ziemnego w Polsce, które 
pełnić będzie rolę paliwa przejściowe-
go w drodze do transformacji ener-
getycznej. W Stalowej Woli roczne 
zużycie gazu wyniesie ok. 0,6 mld m3.  
Biorąc pod uwagę podobne zużycie 
w finalizowanym bloku gazowo-pa-
rowym Elektrociepłowni na Żeraniu 
w Warszawie, widzimy, jak duże 

Blok gazowo-parowy w Stalowej Woli został przekazany  
do eksploatacji. Tym samym nowa jednostka rozpoczęła 
pracę w systemie energetycznym Polski.

Elektrociepłownia  
Stalowa Wola przekazana 
do eksploatacji 

TAURON SERWIS BUDUJE SIECI  
CIEPŁOWNICZE DLA KLIENTÓW ZEWNĘTRZNYCH

TAURON Serwis 
TAURON Serwis, poprzez modernizację sieci ciepłowniczych, in-
tensywnie rozwija się w branży inwestycji sieciowych. W najbliż-
szym czasie spółka rozpocznie realizację dużej inwestycji dla wio-
dącego międzynarodowego dewelopera.
W październiku TAURON Serwis rozpocznie realizację kolejnej 
inwestycji sieciowej, polegającej na przebudowie istniejącej już 
komory oraz położeniu nowej sieci DN80/160 w technologii 
preizolowanej na odcinku około 200 mb.
Inwestycja zakłada kompleksowe wykonanie prac, 
w tym robót ziemnych oraz budowlanych, wykonanie 
nadbudowy komory i montaż nowej sieci ciepłowniczej. 
W kolejnym etapie nastąpi podłączenie nowego układu  
i odłączenie odcinka kolidującego z planowaną inwestycją przy  
ul. ks. Ściegiennego w Katowicach.
Pozyskanie zlecenia – mimo relatywnie krótkiego stażu w tej 
branży – było możliwe dzięki pozytywnej opinii, jaką TAURON 
Serwis zdobył na rynku inwestycji ciepłowniczych w ostatnim 
czasie.
MONIKA CZERNIAK-LNIAK
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Inwestycja zakłada 
kompleksowe wykonanie 

prac, w tym robót ziemnych 
oraz budowlanych, wykonanie 

nadbudowy komory  
i montaż nowej

sieci ciepłowniczej



5 Puls TAURONA gazeta pracowników Grupy TAURONpaździernik 2020 r.

Fo
to

:  J
ac

ek
 K

or
da

s
Fo

to
: S

to
ck

TAURON Ekoenergia • Elektrownie 
wiatrowe ze względu na swoją 
wysokość stanowią naturalny cel 
dla wyładowań atmosferycznych. 
Szczególnie narażone na takie 
zdarzenia są końcówki łopat.
W wyniku uderzenia pioruna w je-
den z wiatraków, znajdujących się 
na terenie farmy wiatrowej 
w Lipnikach, uszkodzona zosta-
ła łopata wirnika. Trzeba dodać, 
że łopaty elektrowni wiatro-
wych zbudowane są z materiału, 
w skład którego wchodzi war-
stwa kompozytu szklano-polie-
strowego (laminat) wzmocnione-
go twardą pianą syntetyczną lub 
balsą, a wewnątrz łopaty znajdu-
je się belka wzmacniająca (rdzeń) 
i przewód odgromowy. Taka bu-
dowa zapewnia dużą wytrzyma-

łość, lekkość i elastyczność. Przy 
prawidłowej eksploatacji i na-
prawach łopata pracuje do końca 
okresu użyteczności elektrowni.
– Liczba wyładowań atmosferycz-
nych na farmach wiatrowych TAURON 
Ekoenergii dochodzi do kilkuset rocznie 
i jest to normalna sytuacja eksploata-
cyjna. Jednak w tym roku doświadcza-
my szczególnie intensywnego sezonu 
burzowego, skutkiem czego dochodzi 
do ekstremalnych wyładowań, znacz-
nie przekraczających wytrzymałość 
systemu odgromowego wiatraków. 
Taka właśnie sytuacja miała miejsce 
na elektrowni nr 13 w Lipnikach – 
mówi Jacek Kordas, starszy specja-
lista ds. zarządzania technicznego 
farmami wiatrowymi w TEE. 
Uderzenie pioruna było tak silne, że 
rozerwany został stożek łopaty wir-

nika, co obrazują zdjęcia z wykonanej 
inspekcji. Naprawa trwała trzy dni.
Wszystkie elektrownie wiatrowe 
TAURONA wyposażone są w sys-
temy odgromowe, zaprojektowa-
ne w taki sposób, aby przyjmować 
uderzenia piorunów bez uszkodzeń 
i wyłączania elektrowni z pracy. Na 
wyposażeniu jest również specja-
listyczny zestaw do wykonywania 
przeglądów łopat wirnika elektrowni 
wiatrowej, składający się z wysokiej 
jakości teleskopu optycznego i apa-
ratu cyfrowego dużej rozdzielczości. 
Zestaw ten umożliwia doświadczo-
nym technikom TAURONA wykony-
wanie bieżących oględzin i szybką 
diagnostykę usterek, ograniczając 
czas wyłączenia elektrowni z ruchu 
do 2 godzin. 
ANNA CISZEWSKA-SWAT

 

Piorunujące spotkanie na farmie wiatrowej

Jak rozliczać wyprodukowaną energię?
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sokoparametrowej sieci ciepłowniczej 
metodą bezwykopową –mówi Bartło-
miej Podmokły, dyrektor Ciepło Ser-
wisu w TAURON Ciepło.
W ramach tej samej inwestycji przy-
łączeniowej, pod ulicą Kościuszki 
wykonano również dwa przewierty 
o długości 50 m. Przyłączenie no-
wego fragmentu sieci ciepłowniczej 
umożliwi kolejnym mieszkańcom 
w tej dzielnicy Katowic korzystanie 
z ciepła sieciowego.
– Wykorzystaliśmy kabel ciepłowni-
czy o średnicy zewnętrznej 310 mi-
limetrów, który różni się od standar-
dowej rury ciepłowniczej. Jest bardziej 
elastyczny i posiada bardzo ważną 
cechę samokompensacji, co umożli-
wia budowę sieci ciepłowniczej meto-
dą przewiertu sterowanego – dodaje 
Bartłomiej Podmokły.
Dzięki zastosowaniu tej nowocze-
snej technologii, inwestycja jest 
prowadzona w sposób niemal nie-
zauważalny dla mieszkańców i oto-
czenia. d

W ramach inwestycji wykonano 
instalację dwóch ponad 

200
METROWYCH KABLI 

ciepłowniczych pod ulicą 
Kolejową i odcinkiem drogi 

krajowej DK81 

TAURON Sprzedaż • Osoby fizycz-
ne oraz przedsiębiorcy posiadający 
instalację fotowoltaiczną, zgodnie 
z ustawą o odnawialnych źródłach 
energii, podlegają rozliczeniu 
prosumenckiemu. Jak w praktyce 
wygląda system rozliczeń? 
Rozliczanie prosumenckie to ina-
czej system opustów, który polega 
na bezgotówkowym rozliczaniu 
z energii zużytej i wyprodukowa-
nej w mikroinstalacji na podstawie 
umowy kompleksowej zawartej ze 
swoim dostawcą. Nadwyżka ener-
gii wyprodukowanej przez instala-
cję trafia do sieci, skąd prosument 
może ją w razie potrzeby odebrać.
W ciągu dnia, kiedy wydajność in-
stalacji jest największa, energii jest 
zbyt dużo aby wykorzystać ją od 
razu – dlatego jej nadmiar trafia do 
sieci elektroenergetycznej. W nocy 
instalacja nie wytwarza energii, 
więc możemy odebrać nadwyżkę, 
którą zmagazynowaliśmy w sieci. 
W przypadku instalacji o mocy do 
10 kWp, z sieci można bezpłat-
nie odebrać 80% oddanej energii. 
Natomiast właściciele instalacji 
o mocy od 10 kWp do 50 kWp z sie-
ci energetycznej mogą bezpłatnie 
odebrać 70% oddanej energii.

Rozliczanie z energii zazwyczaj 
odbywa się w dwumiesięcznych 
okresach rozliczeniowych, ale 
wybrać można również okres 
sześcio- lub dwunastomiesięcz-
ny. Dostawca prądu magazy-
nuje naszą nadwyżkę energii 
przez 365 dni od dnia odczytu.
System opustów działa w pełni 
automatycznie, a rozliczanie z nad-
wyżki energii jest całkowicie bez-

problemowe. W tej formule nie ma 
potrzeby inwestowania w magazyny 
energii, które mocno podnoszą koszt 
instalacji i wydłużają okres zwrotu. 
Zamiast tego magazynem energii 
staje się sieć energetyczna, a dostęp 
do energii mamy przez cały rok. Zimą, 
kiedy jest większe zapotrzebowanie 
na energię, wykorzystujemy energię 
nadprodukowaną w cieplejsze dni.
JOANNA WILIŃSKA

Naprawa łopaty wirnika 
przy użyciu sprzętu 

alpinistycznego

Rozliczanie prosumenckie 
to inaczej system opustów, 

który polega
na bezgotówkowym 

rozliczaniu  
z energii zużytej 

i wyprodukowanej
w mikroinstalacji 

 Na zdjęciach widoczne 
uszkodzenie łopaty 

wiatraka po zdarzeniu
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znaczenie mają takie inwestycje dla 
zapotrzebowania na paliwo gazowe 
– skomentował Jerzy Kwieciński, 
prezes zarządu PGNiG.

Dobra energia dla regionu
Dzięki wykorzystaniu gazu ziem-
nego jako paliwa, stalowowolska 
jednostka spełnia bardzo restryk-
cyjne normy środowiskowe. Emi-

sja dwutlenku węgla, która wynosi 
około 360 kg/MWh, wpisuje się 
w wymagania konkluzji BAT (Best 
Available Techniques). Blok charak-
teryzuje również bardzo niska emi-
sja tlenków azotu oraz praktycznie 
brak emisji tlenków siarki. Dodat-
kowo z uwagi na usytuowanie bloku 
w centrum miasta, bardzo ważny 
jest brak emisji pyłów. d

Elektrociepłownia  
Stalowa Wola przekazana 
do eksploatacji 
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Kupujesz używany samochód? 
Warto to wiedzieć!
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Energetyczne 
celebrytki

Wsparcie Grupa TAURON • 
Rynek motoryzacyjny jest 
obecnie przesycony uży-
wanymi samochodami. Nie 
oznacza to jednak, że decy-
dując się na zakup pojazdu 
z rynku wtórnego, nie jesteśmy  
w stanie dokonać dobrego za-
kupu. 
Na co warto zwrócić uwagę de-
cydując się na zakup używanego 
samochodu?

1Uważnie przeglądaj ogło-
szenia. Uczciwy sprzedawca, 

oprócz wszystkich zalet ofero-
wanego samochodu, powinien 
również opisać jego wady. Gdy 
ogłoszenie wyda nam się cie-
kawe, warto wykonać telefon 
i zapytać o przebieg, historię 
wypadkową, ostatnie naprawy. 
W trakcie takiej rozmowy może-
my sprawdzić prawdomówność 
sprzedawcy. Jeżeli odpowiada 
śmiało i pewnie, nie unika tematu 
– możemy umawiać się na oglę-
dziny. 

2 Lakier i stan podwozia. 
W trakcie tego etapu warto 

zaopatrzyć się w miernik gru-
bości lakieru. Użyjmy go dopiero 
wtedy, kiedy sprzedawca opowie 
nam historię sprzedawanego 
samochodu. Warto jednak pa-
miętać, że kilkunastoletnie auto 
raczej nie będzie miało idealnej 
fabrycznej powłoki lakierniczej. 
Jeżeli tak nie jest, a lakier za-
chwyca świeżym połyskiem, to 
warto dokładniej przyjrzeć się 
historii pojazdu.

3Nadkola i ranty drzwi, progi 
i klapa. Dobrze jest sprawdzić 

te elementy pod kątem występo-
wania rdzy.

4Kierownica, gałka zmiany 
biegów, przyciski, stan foteli. 

Stan tych elementów wyposaże-
nia może świadczyć o przebiegu 
auta. Należy przyjrzeć się im do-
kładnie i spróbować ocenić ich 
oryginalność. 

5Szyby. Warto zwrócić uwa-
gę na datę ich produkcji. 

Uwaga – szyba o rok starsza niż 
data produkcji samochodu to nic 
niezwykłego. Jeżeli jednak kilka 
szyb jest dużo młodszych niż sa-
mochód, należy zwiększyć swoją 
czujność. 

6Elektronika, oświetlenie 
i klimatyzacja. Klimatyzacja 

do nabicia może tak naprawdę 
świadczyć o tym, że jest popsu-
ta. Z kolei nieprzyjemny zapach 
wilgoci może wskazywać na po-
powodziową przeszłość pojazdu. 

7Nie rezygnuj z jazdy prób-
nej! Komfort jazdy, popraw-

nie działające hamulce, stukania 
bądź piski mogą wiele powie-
dzieć o stanie prezentowanego 
modelu. 

8Jeżeli po wstępnym przeglą-
dzie auto nas zainteresuje, 

warto skorzystać z usług fa-
chowca w wybranym przez nas 
warsztacie samochodowym. 
Takie oględziny to jedyny sposób 
na to, aby zajrzeć w najbardziej 
newralgiczne zakamarki pojazdu.

Potrzebujesz pomocy? Skorzy-
staj z naszych warsztatów sa-
mochodowych. Zajrzyj na stronę 
www.wsparcie-grupatauron.pl 
i skontaktuj się z Koordynatorem 
warsztatów w wybranym przez 
Ciebie mieście. 
ANNA PTAK

W najnowszej produkcji 
Jana Kolskiego 
zobaczymy takich 
aktorów jak np. Andrzej 
Grabowski, Łukasz 
Simlat, czy Grażyna 
Błęcka-Kolska

TAURON Dystrybucja
EWA GROŃ

Wszystkie materia-
ły zostały opra-
cowane z myślą 
o uczniach szkół 

podstawowych z klas 1-3. Tym 
razem treści przybliżą najmłod-
szym tematykę odnawialnych 
źródeł energii. Przekaz wpisu-
je się w ideę „Zielonego Zwrotu 
TAURONA”.
– Platforma to bardzo rozbudo-
wane narzędzie edukacyjne, które 
obecnie zawiera już 13 gotowych 
scenariuszy zajęć, 20 filmów do-
stosowanych do percepcji dzieci 
w różnym wieku oraz po kilkanaście 
ciekawych gier online i tekstów po-
radnikowych. Udział szkół w pro-

O zielonej energii 
dla najmłodszych
TAURON Dystrybucja przygotował 
nowe materiały na platformie 
„Bezpieczniki TAURONA”. Na 
nauczycieli czekają gotowe scenariusze 
lekcji, a na rodziców i dzieci filmy 
edukacyjne oraz gry online.

W minionym roku szkolnym  
z Bezpieczników TAURONA  

skorzystało aż

45 000 
NOWYCH 

UŻYTKOWNIKÓW 
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MONIKA MEINHART-BURZYŃSKA

Tym, co przyciąga do elek-
trowni wodnych TAURONA 
jest ich piękno, unikato-
wość, monumentalizm, 

ale przede wszystkim fenomen 
doskonale utrzymanych, wciąż 
działających bez zarzutu zabytków 
techniki.
Ten aspekt podkreśli Canal + w swo-
im cyklu „Rytm miasta”, w którym 
jesienią tego roku będziemy mogli 
obejrzeć zdjęcia z EW Lubachów. 

W tej elektrowni hala maszyn 
wygląda dokładnie tak samo jak 

w roku 1917, kiedy zakończo-
no budowę zapory. 
Ekipa „Lata z Radiem” roz-
sławiała z kolei piękno 
i funkcjonalność elektrow-
ni wodnych znajdujących 
się w Leśnej, Lubachowie 
i Nysie. Tu „Zielony Zwrot 
TAURONA” widoczny jest na 
pierwszy rzut oka.  d

Bądź eko z BIOEKO  
– jak rozszyfrować etykiety na produktach?
BIOEKO Grupa TAURON • Niebie-
sko-zielone lody? Owocowe gumy 
do żucia? Kolorowe draże? Więk-
szość osób robi zakupy „odrucho-
wo”. Liczy się pierwsze wrażenie 
i kolorowe opakowanie. Mało kto 
zwraca jednak uwagę na składniki. 
Jeśli to możliwe, czytajmy etykiety 
i wybierajmy naturalne produkty.
CZTERY ZASADY ZDROWYCH 
ZAKUPÓW:

1 NIE SUGERUJ SIĘ FANTAZYJ-
NĄ SZATĄ GRAFICZNĄ I KRE-

ATYWNĄ NAZWĄ PRODUKTU. 
Zwróć szczególną uwagę na treści 
pisane małym drukiem. Jeśli tego 
nie zrobisz, ryzykujesz zakup pa-
rówek bez mięsa lub jogurtu owo-
cowego bez grama owoców. Syrop 
o apetycznej nazwie „malina” może 
być wytworzony głównie z cukru 
i soku aroniowego. Butelka ozdo-
biona ulubionymi postaciami z ba-
jek, która zachwyci nasze dziecko, 
może zawierać napój sztucznie 
barwiony i być konserwowany che-
micznie.

2PORÓWNUJ! Możemy kupić 
dżem wytworzony z 30 g lub 

50 g owoców na 100 g produk-
tu, napój „z sokiem” zawierający 
1% lub 20% soku, wodę smakową 
z konserwantami chemicznymi 
lub bez nich. Zawartość mięsa 
w parówkach może wynosić od 20 
do 90 proc., wędlina o nazwie dro-
biowa może okazać się produktem 
z mięsa wieprzowego, a niektóre 
z przetworów mięsnych wytwa-
rza się z produktu określanego 
jako MOM.

3UNIKAJ MOM, czyli tzw. mięsa 
oddzielanego mechanicznie. 

Uzyskuje się je w wyniku mecha-
nicznego usunięcia reszty tkanek 
przylegających do kości, po od-
dzieleniu od nich mięśni. Zgodnie 
z przepisami, MOM nie może być 
określany jako mięso (w przy-
padku wędlin sprzedawanych na 
wagę, czyli luzem, sprzedawca ma 
obowiązek podawania składu wę-
dlin na wywieszkach).

4KUPUJ ŚWIADOMIE. Popu-
larne przykłady wkręcania 

konsumentów to: wykorzystanie 
nazw „ser” lub „masło”, które są 
zarezerwowane wyłącznie dla 
przetworów mlecznych, w sto-
sunku do produktów zawierają-
cych w swoim składzie tłuszcze 
roślinne; nieuprawnione wy-
korzystanie nazw chronionych 
(oscypek, feta, bryndza); suge-
rowanie ekologicznego pocho-
dzenia np. przez stwierdzenie: 
„pochodzący z czystego ekolo-
gicznie regionu”; umieszczenie 
informacji sugerujących wła-
ściwości lecznicze (szczególnie 
częste w przypadku miodów, 
produktów mlecznych, takich 
jak jogurty, napojów wzbogaca-
nych), co jest w przypadku żyw-
ności zabronione; zamieszczenie 
informacji typu: „w polewie cze-
koladowej” zamiast „w polewie 
o smaku czekoladowym”, gdy 
polewa nie jest zrobiona z cze-
kolady.

TAURON Obsługa Klienta • Pra-
cownicy TAURON Obsługa Klien-
ta, pomimo pandemii, pobiegli 
dla 12 małych bohaterów, pod-
opiecznych Fundacji Everest. Po-
kazali, że są gotowi pomagać nie-
zależnie od okoliczności.
Ideą Biegu Firmowego, oprócz 
propagowania aktywności fizycz-
nej, jest pomoc dzieciom chorym 
i niepełnosprawnym. W tym roku 
w wydarzeniu udział wzięło ponad 
7 tys. osób z 500 firm.
Pracownicy TAURONA od kilku lat 
biorą udział w tym wydarzeniu, jed-

nak tym razem formuła biegu była 
wyjątkowa. Bieg Firmowy przybrał 
formę wirtualnej imprezy biegowej. 

Ze  wzglę-
du na CO-
VID-19 nie 
było wspól-
nego bie-
gu w formie 
sztafety, a każ-
dy uczestnik biegł 
w dowolnie wybranym przez 
siebie miejscu, rejestrując swój 
czas za pomocą mobilnej aplikacji. 
W biegu startowały 5-osobowe 
drużyny, każdy zawodnik miał do 
pokonania 5 km.  
KATARZYNA SIERSZUŁA

Pobiegli dla potrzebujących!

TAURON Obsługa Klienta reprezentowały 4 wspaniałe drużyny
KREATYWNY CONTROLLING 
w składzie:
• Jakub Jaworski
• Roland Staś
• Agnieszka Brodziak
• Artur Hasała
• Natalia Dzikowska

LESS MISERABLES  
w składzie:
• Michał Baszun
• Daria Kalinka-Baszun
• Sandra Herud
• Katarzyna Szota
• Wojciech Rynkiewicz

Diplo TOK  
w składzie:
• Maciej Kanik
• Aleksandra Pytel
• Alina Długokęcka
• Katarzyna Trojan
• Mateusz Orłowski

POZYTYWNA ENERGIA  
w składzie:
• Urszula Matkowska
• Martyna Grandke
• Katarzyna Kunikowska
• Kamila Dworczyńska
• Bartosz Grandke
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Tytuł energetycznej celebrytki wśród elektrowni 
wodnych Dolnego Śląska od lat dzierży dumnie 
Elektrownia Wodna Pilchowice I. Ten wspaniały obiekt 
właśnie ma za sobą kolejny występ, tym razem w filmie 
Jana Jakuba Kolskiego pt. „Republika Dzieci”. Depcze 
jej po piętach EW Lubachów, gdzie tylko w te wakacje 
zawitało już „Lato z Radiem”, audycja „Włóczykij”  
radia Wnet oraz ekipa Canal +. Urodzajne  

tereny  
elektrowni wodnej 

Pilchowice I stanowiły 
scenografię dla wielu 

polskich filmów...

... malowniczy 
krajobraz od lat do 
siebie miłośników 

przyrody

gramie jest zupełnie bezpłatny – 
mówi Ewa Groń, rzecznik prasowy 
TAURON Dystrybucja.  
W minionym roku szkolnym 
portal cieszył się bardzo dużym 
zainteresowaniem. W tym cza-
sie na platformie zarejestrowa-
ło się ponad 1100 nauczycieli 
i 147 szkół podstawowych. Łącz-
nie, z uwzględnieniem rodzi-
ców i dzieci, z „Bezpieczników  
TAURONA” skorzystało aż 45 ty-
sięcy nowych użytkowników. 
Zdaniem Michała Krupińskiego, 
fizyka z Instytutu Fizyki Jądrowej 
PAN i popularyzatora nauki, ma-
teriały edukacyjne przygotowane 
w ramach programu „Bezpiecz-
niki TAURONA” poruszają ważne 
społecznie tematy oraz doskonale 
wpisują się w cele i zadania stawia-
ne przed szkołą i nauczycielami.

– Przede wszystkim pomagają 
zrozumieć otaczający nas świat, 
kształtują wrażliwość ekologicz-
ną i zachęcają do podejmowania 
działań na rzecz ochrony przyrody. 
Najnowsze z nich tłumaczą, czym 
są odnawialne źródła energii oraz 
jak pozyskiwać i wykorzystywać 
energię elektryczną w ekologiczny 
sposób. Temat ten jest niezwykle 
aktualny, szczególnie w kontekście 
postępującego globalnego ocieple-
nia oraz nowej europejskiej strategii 
„Zielonego Ładu” – mówi Michał 
Krupiński.
Przygotowane przez TAURON 
materiały powstały we współpra-
cy z metodykami i psychologiem 
dziecięcym. Zostały też dostoso-
wane do zmian w systemie edu-
kacji i realizują aktualną podstawę 
programową. d

W minionym roku szkolnym  
z Bezpieczników TAURONA  

skorzystało aż

45 000 
NOWYCH 

UŻYTKOWNIKÓW 
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 38

CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI OD PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON.
Rozwiązania należy przesyłać do 10 listopada 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 37: Małgorzata Godzwon-Szot, TAURON Obsługa Klienta, Sekcja Zmiany Sprzedawcy Klientów Odchodzących; Grzegorz 
Górniak, TAURON Dystrybucja, Wydział Inwestycji; Jan Podliński, TAURON Serwis, Zespół Branżowy Obróbka Skrawaniem; Dorota Błażejowicz, Bioeko 
Grupa TAURON, Biuro Handlu Biomasą; Joanna Chilińska, TAURON Wytwarzanie, Biuro Obsługi Organów Spółki i Ryzyka Korporacyjnego

Hasło

Bioeko Grupa TAURON
DOROTA KALISZ

Jak sam wspomina, jego przy-
goda z pszczelarstwem roz-
poczęła się już w dzieciństwie, 
kiedy to spędzał wakacje 

u dziadka na Podhalu. Właśnie tam, 
po raz pierwszy, miał okazję obco-
wać z tymi wyjątkowymi zwierzę-
tami.
– W pszczelarstwie zafascynowała 
mnie biologia pszczół, traktowanie 
ula jako wzorowo funkcjonującej or-
ganizacji, gdzie każda z „pracownic” 
ma przydzielony zakres obowiązków 
– mówi Marcin Kocańda. – Jednak 
najbardziej intrygującym, w moim od-
czuciu, zjawiskiem jest widok pszczół 
z koszyczkami pyłku podczas lądo-
wania na wylotku ula – dodaje.
Zawodowo nasz bohater zajmuje 
się logistyką i transportem. Jak sam 
zaznacza, doświadczenia, które 
nabył obserwując pracę pszczół, 
pomagają mu lepiej organizo-
wać codzienną pracę. Cze-
go można nauczyć się od 
pszczół? Organizacji i do-
kładności – każda grupa 
pszczół ma podzielone 
funkcje i zadania, które 
wykonuje z wyjątkową 
starannością. Jak ten 
podział prezentuje się 
w praktyce?

– Królowa matka jest oczywiście naj-
ważniejsza. To ona scala rodzinę i za-
pewnia jej ciągłą odnowę. Jest jedyną 

w ulu samicą zdolną do rozmna-
żania. W zależności od pory roku 
składa nawet do 2500 jaj na 
dobę, z których potem wylęgają 
się pszczoły. Królowa żyje około 
5 lat. Kolejno pszczoły robotnice, 

w zależności od wieku, spełnia-
ją różne role w ulu – wymie-

nia Marcin Kocańda. 
Główną zaletą posiadania 

pszczół jest oczywiście 
miód. Niewiele osób ma 
jednak możliwość podzi-
wiać ten proces z bliska. 
Jak w praktyce wygląda 
proces wytwarzania 
tego złocistego płynu?
– Podstawą jest silna 

pszczela rodzina z „odpowiednimi” 
pszczołami, czyli pszczołami „lotny-
mi”. Kolejnym ogniwem jest dobry 
„pożytek”, czyli baza pokarmowa dla 
pszczół, składająca się z różnorod-
nych drzew i kwiatów. Równie istot-
na jest pogoda. Pszczoły przynoszą 
nektar do ula, następnie odparowu-
ją z niego wodę przez wentylację 

w ulu, dodają do tego enzymy, 
potem układają ten nektar 
w komórkach plastra i jeśli 
miód jest dojrzały, pszczoły 
zasklepiają komórkę cien-
ką warstwą wosku. W tym 
momencie miód jest gotowy 
– wymienia pracownik Bio-
eko Grupa TAURON.

Który miód jest najlepszy? Jak cel-
nie zaznacza Krzysztof Kocańda, 
każdy ma swoje upodobania. Naj-
popularniejszym rodzajem jest 
miód wielokwiatowy. Nasz boha-
ter upodobał sobie jednak miód 
nawłociowy. Zawiera on dużo wi-
taminy C i jest idealny na przezię-
bienia. d

Bohaterem październikowego wydania Pulsu 
TAURONA jest Marcin Kocańda – Szef Biura 
Transportu w spółce Bioeko Grupa TAURON 
i… miłośnik pszczelarstwa.

Pszczelarstwo moją pasją
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   Pszczelarstwo to 
jednak nie tylko miód. 
To przede wszystkim 
zajęcie, które wymaga 
odpowiedzialności, wiedzy 
i troski, czyli cech, którymi 
z całą pewnością odznacza 
się nasz bohater.


