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Nim rozbłyśnie pierwsza gwiazdka – zapraszamy na wyjątkowy koncert 
Grupa TAURON • Za nami  
dwa dni intensywnej pracy 
w studiu. Najpiękniejsze świą-
teczne melodie w wyjątkowych 
aranżacjach: „I’m driving home 
for Christmas”, „Dzień jeden 
w roku”, „Kolęda dla nieobec-
nych” i wiele innych.  
Dwa lata temu nagraliśmy pły-
tę z bajkami dla dzieci, w ubiegłym 
roku kolędowaliśmy dla szpitali  
i hospicjów z terenu działania na-
szej firmy. Tym razem pracownicy 
Grupy TAURON zaśpiewali najpięk-
niejsze świąteczne przeboje, które 
przywodzą na myśl zapach choinki, 
smak cynamonu i ciepło domo-
wego ogniska. Tegoroczny koncert 
dedykowany jest energetykom  
TAURONA – w podziękowaniu za 
trud i zaangażowanie, którymi wy-
kazali się w czasie walki z pandemią.
Dziękujemy wszystkim osobom 
zaangażowanym w realizację kon-
certu! To dzięki Waszej energii i chęci 
współpracy po raz kolejny mogliśmy 
stworzyć tak wyjątkowy materiał!
URSZULA JARCZYK-WÓJTOWICZ

W ramach koncertu, 
soliści, duety i tercety, 
składające się  
z pracowników TAURONA, 
zaśpiewali łącznie  
12 świątecznych 
przebojów

Koncertu będzie można 
również posłuchać  

w ramach świątecznego 
pasma w Radiu eM

Wejdź na tauron.pl/koncertswiateczny  
i posłuchaj świątecznych przebojów  
w wykonaniu pracowników TAURONA!

TAURON Wytwarzanie
PATRYCJA HAMERA

Nowy blok TAURONA bę-
dzie jedną z najspraw-
niejszych jednostek 
tego typu w Europie. 

W porównaniu do wycofywanych 
z eksploatacji bloków klasy 120 
MW sprawność nowego bloku 
będzie znacząco wyższa, a emisje 
SO2 i NOx niższe o ponad 80%, na-
tomiast emisja CO2 zmniejszy się 
o około 31%.
– TAURON odpowiada za bezpie-
czeństwo energetyczne Polski. Blok 
910 MW będzie pełnił rolę stabilnego 
źródła energii, stanowiącego zabez-
pieczenie dla źródeł odnawialnych. 
Jest to też nasza ostatnia inwestycja 
w źródło węglowe. Uwolnione środki 
finansowe skierujemy na realizację 
projektów wiatrowych i fotowolta-
icznych – mówi Jerzy Topolski, wi-
ceprezes TAURON Polska Energia 
ds. zarządzania majątkiem. – Druga 
połowa 2020 roku w TAURONIE stoi 

pod znakiem finalizacji wielkich inwe-
stycji w energetykę konwencjonalną. 
Jednostka, począwszy od przyszłego 
roku, będzie także realizowała piętna-
stoletnie kontrakty mocowe. Inwestycję 
zakończyliśmy zgodnie z zaplanowanym 
budżetem – dodaje Jerzy Topolski.
W następnych miesiącach przepro-
wadzone zostaną analizy i badania 
na eksploatowanym bloku, po to, 
aby wartość emitowanych przez 
blok do środowiska substancji szko-
dliwych była możliwie jak najniższa.
Nowy blok 910 MW nie będzie wy-
magał składowania ubocznych pro-
duktów spalania (UPS) – popiołów, 
gipsu czy żużlu. Zostaną one wy-
korzystane m.in. w przemyśle ce-
mentowym i budowlanym. Układy 
zamontowane w jednostce pozwo-
lą na jej szybkie uruchomienie przy 
bezwietrznej pogodzie, co ma istotne 
znaczenie przy dynamicznie rosnącej 
mocy źródeł odnawialnych zależnych 
od warunków atmosferycznych. d

 Nowy blok energetyczny w Jaworznie 
oddany do eksploatacji 
Blok energetyczny o mocy 910 MW w Jaworznie to najnowocześniejsza jednostka 
tego typu w polskim systemie energetycznym oraz ważny element rynku mocy. 
Energia z tego miejsca zaopatrywać będzie około 2,5 mln odbiorców z południa 
Polski. Zastosowane technologie i instalacje ochrony środowiska pozwolą 
wypełniać najbardziej rygorystyczne normy. 

Blok 910 MW nie będzie
wymagał składowania 

ubocznych
produktów spalania
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Z GRUPY
TAURON Z OFERTĄ DLA OPERATORÓW 
TELEKOMUNIKACYJNYCH
TAURON  
Obsługa Klienta
W ramach działal-
ności biznesowej 
spółka uruchomiła 
nową podstro-
nę, dotyczącą 
usług teleko-
munikacyjnych. 
Zakładka „Teleko-
munikacja” dostępna 
jest na stronie www.
biznes.tauron.pl.
Nowa strona w cało-
ści dedykowana jest podmiotom 
posiadającym status Operatora Telekomunikacyjnego. Znajdują się tu 
wszystkie niezbędne informacje na temat świadczonych usług teleko-
munikacyjnych, informacje dotyczące realizowanego Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa, dokumenty do pobrania oraz aktualności 
z działalności Centrum Usług Biznesowych.
Działalnością telekomunikacyjną w Grupie zajmuje się Centrum Usług 
Biznesowych Telekomunikacji, które funkcjonuje w TAURON Obsługa 
Klienta. Ponadto, spółka realizuje projekty dofinansowane z Fundu-
szy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
(POPC) pt. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostę-
pu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” 
w 7 obszarach konkursowych. Budowa światłowodów jest obecnie 
realizowana, a termin zakończenia inwestycji planowany jest na II kwar-
tał 2022 roku. W ramach projektów zostanie wybudowana sieć świa-
tłowodowa umożliwiająca dostęp do szerokopasmowego internetu  
dla gospodarstw domowych z prędkością co najmniej 100 Mb/s.
KATARZYNA SIERSZUŁA

TAURON WSPÓŁPRACUJE ZE ŚRODOWISKIEM 
NAUKOWYM

Grupa TAURON
Rozwój nowoczesnych technologii, transformacja polityki ener-
getycznej, poprawa jakości obsługi klientów – wszystkie te dzia-
łania wymagają ścisłej współpracy menedżerów i specjalistów 
zatrudnionych w Grupie TAURON z naukowcami. Pomóc ma  
w tym Strategiczna Agenda Badawcza. 
Omówienie Strategicznej Agendy Badawczej TAURONA  było głów-
nym tematem spotkania członków Komitetu Koordynującego, 
Konsorcjum Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji (IATI).
IATI to największy wirtualny instytut w Polsce, otwarty na efektyw-
ną współpracę naukowo-przemysłową i międzysektorową. Spotka-
nie, w którym wzięli udział przedstawiciele TAURONA, było kolejnym 
krokiem w kierunku nawiązania przyszłościowych relacji partnerskich. 
Z ramienia TAURONA w pracach Komitetu Koordynującego bie-
rze udział Bogdan Tkocz, specjalista ds. projektów. Na spotkaniu 
przedstawił założenia Strategicznej Agendy Badawczej oraz efek-
ty innych działań badawczo-rozwojowych w Grupie TAURON. Jak 
dotąd zastosowane rozwiązania przyniosły przede wszystkim 
ogromne oszczędności na kosztach operacyjnych, a dzięki rozwo-
jowi start-upów udało się wdrożyć wiele innowacji. 
Strategiczna Agenda Badawcza działa w czterech obszarach:
1. Klient i jego potrzeby.
2. Inteligentne usługi sieciowe.
3. Energetyka rozproszona.
4. Niskoemisyjne technologie wytwarzania.
Współpraca z naukowcami skupionymi wokół IATI pozwoli zbudo-
wać think-thank działający na potrzeby sektora energetycznego, 
przede wszystkim dla spółek Grupy TAURON.
PAWEŁ PONETA

Szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19 w Krynicy-Zdroju już pomaga. 
Przebudowa obiektu i dostosowanie go do wymogów sanitarnych w tak krótkim  
czasie to efekt ciężkiej pracy i zaangażowania pracowników TAURONA. 

 Zakończyliśmy prace  
 przy organizacji szpitala  
 tymczasowego 
 w Krynicy-Zdroju 
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Grupa TAURON
ŁUKASZ CIUBA

Zmodernizowany i zaopa-
trzony w sprzęt medycz-
ny szpital będzie służył 
mieszkańcom południowej 

Małopolski. To pierwsza placówka 
medyczna na południu kraju, która 
powstała w ramach rządowej stra-
tegii zakładającej budowę szpitali 
tymczasowych w każdym woje-
wództwie.

– W tym trudnym okresie zdrowie 
i bezpieczeństwo Polaków są naj-
ważniejsze. Spółki Skarbu Państwa 
zdają kolejny egzamin. Pokazują, że 
społeczna odpowiedzialność biznesu 
to część ich DNA – mówi wicepre-
mier Jacek Sasin, minister akty-
wów państwowych.
Jednocześnie w szpitalu w Krynicy-
-Zdroju będzie mogło leczyć się 168 
pacjentów. W ramach prowadzo-
nych prac w placówce zainstalo-

wano nowy system zapewniający 
dostęp do tlenu oraz system wzy-
wania służb medycznych. W szpi-
talu znalazł się również odpowied-
ni sprzęt medyczny i nowe łóżka. 
Pacjenci będą leczeni w salach  
1-, 2- i 3-osobowych z łazienkami.
– Pragnę podziękować przede wszyst-
kim pracownikom Grupy TAURON, 
ponieważ to dzięki ich poświęceniu 
byliśmy w stanie zrealizować powie-
rzone nam zadanie w tak krótkim 

Szanowni Państwo,
z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia składamy Wam wszystkim najserdeczniejsze życzenia.  
Dużo zdrowia, bo ono jest najważniejsze. Rodzinnego ciepła, które daje nam siłę. Wiary i nadziei.  
Życzymy, abyście obdarowali bliskich swoim czasem i sami dostali ten najcenniejszy prezent.  
Chcemy też podziękować za Waszą ciężką pracę. Niech te święta przyniosą odpoczynek i spokój,  
a nadchodzący rok będzie pełen radości i przede wszystkim bezpieczny.
Wesołych i zdrowych świąt!

Zarząd TAURON Polska Energia

Rekordowa liczba  
mikroinstalacji przyłączona 
do sieci TAURONA 

TAURON Dystrybucja
EWA GROŃ

Od stycznia do końca 
września br. Grupa 
TAURON przyłączyła 
także 42 odnawialne 

źródła energii inne niż mikro-
instalacje, z których cztery nie 
zostały wykonane w technologii 
fotowoltaicznej. 
– III kwartał br.  przyniósł kolejny re-
kord, jeśli chodzi o liczbę przyłączo-
nych do naszej sieci mikroinstalacji. 
Tylko w tym okresie było ich ponad 
27 300 – mówi Jerzy Topolski, wi-
ceprezes TAURON Polska Energia 
ds. zarządzania majątkiem.

W sumie łączna moc instalacji 
OZE przyłączonych do sieci  
TAURONA w trzech kwar-
tałach br. to ok. 458 MW.
– To dobra wiadomość 
z punktu widzenia 
rozwoju rynku 
prosumenta i od-
nawialnych źró-
deł energii. Trzeba 
jednak brać pod uwagę, w jaki sposób 
takie niestabilne źródła wpływają na 
pracę sieci elektroenergetycznej. Rosną-
ca liczba rozproszonych źródeł energii 
powoduje dwukierunkowe przepływy 
energii, co wpływa na zarządzanie i eks-
ploatację sieci – dodaje Jerzy Topolski.

TAURON w trzech kwartałach br. przyłączył do sieci energetycznej blisko 62 tys. 
mikroinstalacji o łącznej mocy 422 MW. To ponaddwukrotnie więcej niż w całym 
ub. roku i blisko 8 razy więcej niż dwa lata temu. Dane te potwierdzają słuszność 
realizowanego przez organizację programu Zielony Zwrot TAURONA. 
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Grupa TAURON • TAURON, mimo 
trwającej pandemii, bardzo ak-
tywnie świętował 102. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepod-
ległości.
W wyjątkowy sposób w świętowa-
nie 11 listopada włączyli się naj-
młodsi. Aby uczcić 102. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości, podopieczni Stowarzyszenia 
SIEMACHA w trzy dni na bieżniach 
i rowerkach stacjonarnych pokonali 
aż 102 km. W projekcie udział wzięło 

aż 80 wychowanków domów dziec-
ka w Krakowie, Tarnowie, Odpory-
szowie i Wrocławiu.

Wspólne zdobywanie  
kilometrów 
Realizacja projektu pozwoli-
ła uczcić Święto Niepodległości 
w nowy, innowacyjny, ale również 
bliski dzieciom sposób – przez 
ich aktywizację sportową. Każdy 
zdobyty kilometr miał ogrom-
ne znaczenie dla realizacji całego 

projektu. Takie działanie buduje 
w dzieciach przekonanie, że od ich 
indywidualnego wysiłku zależy 
sukces całego przedsięwzięcia, bu-
duje poczucie odpowiedzialności 
za siebie i innych, uczy działania 
zespołowego. Dzięki realizacji pro-
jektu podopieczni Stowarzyszenia 
SIEMACHA mogli zyskać przeko-
nanie, że to, czy osiągną sukces, 
w dużej mierze zależy od ich zaan-
gażowania i determinacji.
URSZULA JARCZYK-WÓJTOWICZ

Grupa TAURON • Z inicjatywy 
TAURONA na jednej ze ścian 
w Zabrzu powstanie mural 
z Wojciechem Korfantym, jednym 
z ojców polskiej niepodległości. 
Malowidło zostanie przygotowa-
ne przy użyciu specjalnej farby, 
która pochłania zanieczyszczenia 
z powietrza. To pierwszy tego 
typu mural na Śląsku.
Wojciech Korfanty to jedna z najważ-
niejszych postaci w historii Polski.  
To on uznawany jest za propagatora 
polskości na Śląsku i to właśnie jemu 
przypisuje się przyłączenie regionu 
do Rzeczpospolitej. Teraz postać 
bohatera zostanie uwieczniona na 
muralu zlokalizowanym na ścia-
nie kamienicy przy ulicy Bolesława 
Wallek-Walewskiego w centrum Za-
brza. Co istotne, do przygotowania 
malowidła wykorzystana zostanie 
specjalna farba, która pochłania czą-
steczki smogu z powietrza.
– Jako TAURON jesteśmy nierozer- 
walnie związani ze Śląskiem. Stąd 
pomysł, żeby Święto Niepodległości 
uczcić, łącząc dwa ważne dla nas ob-
szary – lokalny patriotyzm i działanie 
na rzecz środowiska – mówi Woj-
ciech Ignacok, prezes TAURONA. 
– Staramy się aktywnie reagować 
na potrzeby społeczności, w których 
funkcjonujemy. Malujemy szpitalne 
oddziały dla dzieci, pracownicy zbie-
rają dary dla potrzebujących rodzin,  
a jeśli trzeba, to w wyjątkowej sytuacji 

pandemii koronawirusa aranżujemy 
szpitalne oddziały dla chorych. Tak rozu-
miemy codzienny patriotyzm – dodaje 
prezes TAURONA.
Do stworzenia muralu zostaną uży-
te wyjątkowe farby oczyszczające 
powietrze. Zastosowana farba an-
tysmogowa nie tylko neutralizuje 
tlenki azotu, ale również zmniejsza 
zanieczyszczenie powietrza formal-
dehydem oraz zapobiega rozwojowi 
bakterii i pleśni na powłoce. Jeden 
metr kwadratowy ściany pomalowa-
nej tą farbą zredukuje 0,44 g tlenków 

azotu dziennie – podobnie jak jedno 
dorosłe drzewo. Mural powstaje 
w ramach projektu ecoevolution.org.
– Można powiedzieć, że dzięki pa-
mięci Korfantego kawałek Zabrza bę-
dzie czystszy i wypięknieje. Działania 
TAURONA to przykład nowoczesnego 
patriotyzmu – mówi Małgorzata 
Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.  
To jednak nie koniec lokalnych dzia-
łań wpisujących się w Zielony Zwrot 
TAURONA. Wiosną, w sąsiedztwie 
muralu, pojawi się niewielki skwer.
MIROSŁAWA KARPIŃSKA

MegaMoc Możliwości 

Mural z bohaterem pochłonie smog na Śląsku

Szpital  
w Krynicy- 

-Zdroju będzie 
mógł leczyć 

jednocześnie 
168 pacjentów
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czasie. Dzięki dobrej organizacji pra-
cy i ogromnym zaangażowaniu na-
szych pracowników w ciągu dwóch 
tygodni powstała placówka w pełni 
wyposażona i gotowa na przyjęcie 
pacjentów. W placówce przygoto-
wano izbę przyjęć i sale szpitalne 
z całym zapleczem medycznym i sa-
nitarnym – mówi Wojciech Ignacok, 
prezes TAURONA. – Oddany w ręce 
służb medycznych tymczasowy szpi-

tal w Krynicy stanowi wzmocnienie 
dla małopolskiego systemu ochrony 
zdrowia w trudnym czasie pandemii 
koronawirusa – dodaje.
Wszystkie prace mające na celu do-
stosowanie placówki do wymogów 
sanitarnych nie byłyby możliwe 
bez zaangażowania pracowników 
Grupy TAURON. Ci, po raz kolejny, 
wykazali się pełną odpowiedzial-
nością i solidarną postawą. d

W projekcie „MegaMoc Możliwości – 102 
kilometry na 102. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości” – udział wzięło aż 80 
wychowanków domów dziecka w Krakowie, 
Tarnowie, Odporyszowie i Wrocławiu 

Do stworzenia 
muralu zostaną 
użyte specjalne 
farby oczyszczające 
powietrze 

Odwrócenie przepływów w sieci 
dystrybucyjnej, a więc wprowa-
dzanie do sieci energii zamiast jej 
pobierania, może skutkować prze-
ciążeniami elementów sieci, pro-
blemami napięciowymi czy brakiem 
możliwości wyprowadzenia mocy 
z części mikroinstalacji. Zdaniem 
wielu ekspertów, wyjściem z tej 
sytuacji jest połączenie rozwoju mi-
kroinstalacji z rozwojem małych, 
domowych magazynów energii.
– Z punktu widzenia działań podejmo-
wanych przez nas bardzo ważny jest 
dalszy rozwój i integracja systemów 
sterowania i nadzoru nad pracą sieci 
dystrybucyjnej, systemów umożliwia-
jących automatyczną lokalizację miej-
sca zwarcia (uszkodzenia) oraz zmia-
ny konfiguracji sieci i zarządzania jej 
pracą – mówi Robert Zasina, prezes 
TAURON Dystrybucja.
Dlatego spółka prowadzi działania 
w zakresie poprawy parametrów 
i funkcjonowania sieci. Widać to szcze-
gólnie w obszarze inwestycji i moder-
nizacji, gdzie przygotowywane i uru-
chamiane są programy inwestycyjne 
skierowane na dostosowywanie sieci 
do przyłączania kolejnych OZE oraz na 
zwiększenie jej elastyczności.
– Wiąże się to z wdrożeniem syste-
mów inteligentnego opomiarowania 
sieci elektroenergetycznej (liczniki, 
transmisja, system akwizycji i obróbki 
danych pomiarowych), a więc budo-
wą sieci w standardzie „smart grid”. 
Tylko taka sieć w perspektywie ko-
lejnych lat będzie w stanie sprostać 
potrzebom przyłączonych odbiorców 
i wytwórców energii, w tym szczegól-
nie wytwórców OZE – dodaje Robert 
Zasina.
W obszarze eksploatacji sieci cho-
dzi z kolei o przygotowanie się do 
przyszłej integracji wytwórców, 
prosumentów i odbiorców na po-
ziomie lokalnym oraz szybki dostęp, 
a następnie analizę olbrzymiej ilości 
danych dotyczących stanu sieci. d
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W III kwartale br. 
przyłączyliśmy  
do naszej sieci

27 300 
MIKROINSTALACJI
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O TYM SIĘ MÓWI
ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA W JAWORZNIE 
BLISKA UKOŃCZENIA

TAURON Serwis
Budowa pierwszej farmy fotowoltaicznej realizowanej przez 
TAURON Wytwarzanie jest bliska ukończenia. Na terenie byłej 
elektrowni węglowej w Jaworznie zakończył się już montaż pa-
neli fotowoltaicznych i inwerterów. Obiekt zostanie oddany do 
użytku do końca tego roku.
Stan zaawansowania inwestycji przekroczył już 95%. Na całą elek-
trownię fotowoltaiczną w Jaworznie składa się 12 194 paneli o jed-
nostkowej mocy 410 Wp. Ich powierzchnia to ok. 22 tys. m2, co 
odpowiada powierzchni trzech boisk do piłki nożnej. Farma składa 
się z 19 inwerterów oraz trzech stacji transformatorowych i stacji 
średniego napięcia.
Przy udziale pracowników TAURON Serwis montowanych było śred-
nio 700 paneli dziennie. W ostatnich tygodniach wykonane zostały 
prace polegające na okablowaniu farmy, montażu stacji transforma-
torowych i stacji SN, wyprowadzeniu mocy. Zanim nastąpi przekaza-
nie inwestycji do eksploatacji, pozostaje już tylko przeprowadzenie 
prób i rozruchu. Całość prac realizowana jest  przez zespół pracowni-
ków TAURON Serwis pod nadzorem zespołu TAURON Wytwarzanie. 
– Doświadczenie zdobyte przez pracowników TAURON Serwis podczas 
budowy farmy w Jaworznie jest dla nas istotne w perspektywie kolejnych 
projektów budowy mocy fotowoltaicznych w Grupie TAURON oraz na rynku 
zewnętrznym – podkreśla Mirosław Trybała, dyrektor ds. kontraktów 
i jednocześnie kierownik projektu po stronie TAURON Serwis. 
MONIKA CZERNIAK-LNIAK

Jaki jest okres zwrotu z inwestycji w instalację fotowoltaiczną?

EKOLOGICZNE PALIWO DOSTĘPNIEJSZE 

TAURON Wydobycie
TAURON Wydobycie rozwija nowy segment sprzedaży detalicznej 
i promuje ekologiczne rozwiązania grzewcze. 
Po raz pierwszy TAURON Wydobycie dystrybuuje ekogroszki w wy-
magającym segmencie rynku, jakim są markety budowlane. Do tej 
pory ekogroszki z oferty spółki dostępne były w sklepie interneto-
wym marki i w punktach obsługi klienta zakładów górniczych spółki 
oraz w sieci autoryzowanych sprzedawców węgla.
– Wysokokaloryczne i niskoemisyjne ekogroszki to paliwo cieszące się 
popularnością wśród odbiorców ogrzewających swoje domy węglem. 
Wysokiej jakości paliwa spełniają restrykcyjne wymagania dotyczące ja-
kości, zapewniając tym samym efektywne i proekologiczne ogrzewanie. 
TAURON Wydobycie dostarcza na rynek kilkadziesiąt tysięcy ton takich 
produktów – mówi Tomasz Cudny, prezes TAURON Wydobycie.
Internetowa sprzedaż wysokiej jakości paliw ekologicznych TAURON 
Wydobycie systematycznie rośnie, jednocześnie spółka rozwija sieć 
sprzedaży detalicznej.
Nawiązanie współpracy z nowym segmentem sprzedaży ma szcze-
gólne znaczenie dla TAURON Wydobycie w kontekście planowanego 
zwiększenia wolumenu produkcji i sprzedaży tych ekologicznych pa-
liw węglowych.
DANIEL IWAN

TAURON Sprzedaż
JOANNA WILIŃSKA

Załóżmy, że zamontowa-
liśmy instalację o mocy  
4 kWp, za którą zapłaciliśmy 
20 000 zł (5000 zł/kWp). 

Instalacja wytworzy w ciągu roku 
4048 kWh, z czego 20% (810 kWh) 
stanowi autokonsumpcja (energia 
zużywana w momencie jej wytwo-
rzenia). Pozostała część (3238 kWh) 
zostanie wprowadzona do sieci. 
Zgodnie z systemem opustów, za 
każdą 1 kWh wprowadzoną do sieci 
będziemy mogli odebrać 0,8 kWh, co 
da nam łącznie 2590 kWh. Roczna 
oszczędność na rachunkach za ener-
gię elektryczną wyniesie ok. 2095 zł. 
Przeanalizujmy, jak różne źródła finan-
sowania wpływają na okres zwrotu.

Środki własne
Jeżeli zakup instalacji sfinansujemy 
ze środków własnych lub z kredytu 
0%, okres zwrotu z inwestycji wy-
niesie 9,5 roku.

Program „Mój Prąd” oraz 
ulga termomodernizacyjna
Każda insta lac ja  fotowol-
taiczna o mocy do 10 kWp 
może uzyskać  dof inanso-

wanie w wysokości 5000 zł  
w ramach programu „Mój Prąd”. 
Ponadto, każdy właściciel instalacji 
fotowoltaicznej może poniesione 
wydatki odliczyć od podatku w ra-
mach ulgi termomodernizacyjnej. 
Kwota odliczenia nie może prze-
kroczyć 53 tys. zł i nie obejmuje 
części wydatku, który sfinanso-
wano w ramach jakiejkolwiek do-
tacji. Okres zwrotu w przypadku 

Załóżmy, że koszt instalacji 
fotowoltanicznej o mocy  
4 kWp wynosi

20 000 zł 
20% wyprodukowanej energii 
zużyjemy na własne potrzeby

KO
SZ

T

80% wyprodukowanej ener-
gii zostanie odsprzedane  
i wprowadzone do sieci.
Roczny zysk ze sprzedaży 
wyniesie około 

2095 zł

ZY
SK

Fo
to

: A
rc

hi
w

um
 T

SR

Pomogliście 
do kwadratu! 
Dziękujemy! 
Tegoroczna zbiórka artykułów papierniczych, chemicznych, 
kosmetycznych, leków i zabawek na rzecz dzieci z placówek 
należących do Stowarzyszenia Domu Aniołów Stróżów 
okazała się rekordowa w historii Grupy TAURON. 

Grupa TAURON
URSZULA JARCZYK-WÓJTOWICZ

Dziękujemy wszyst-
kim, którzy włączyli 
się w akcję. To dzięki 
Wam, już trzeci raz, 

mogliśmy przekazać na rzecz 
Anielskich Placówek ponad tonę 
rzeczy, które są im niezbędne do 
codziennej pomocy najuboższym 
dzieciom.
– Aniołowa inicjatywa skierowana 
jest na wsparcie i stwarzanie moż-
liwości do zmiany w życiu dzieci. 
To wyzwanie, które podejmujemy 
każdego dnia. Pracujemy z dzieć-
mi, blisko ich rodzin. Obszary na-
szych działań to codzienna opieka, 
edukacja, wsparcie specjalistów, 
psychologów i pedagogów, pomoc 

w rozwiązywaniu rodzinnych i ró-
wieśniczych problemów. Otaczamy 
dzieci opieką, która często jest pracą 
u podstaw, na poziomie fundamen-
tów – mówi Monika Bajka, prezes 
Stowarzyszenia Dom Aniołów 
Stróżów. – Tym bardziej wszelkie 
działania wspierające naszą mi-
sję są dla nas nieocenioną pomocą. 
Cieszymy się, że TAURON – partner 
strategiczny Domu Aniołów Stróżów 
– w 2020 roku po raz kolejny wsparł 
naszych podopiecznych, angażując 
do akcji „Pomagamy do kwadratu” 
bardzo wielu życzliwych pracowni-
ków, którzy okazali swoje serce. Za-
pewniam, że jak zawsze przekazane 
rzeczy wykorzystamy w najlepszy 
sposób – dodaje.
Dziękujemy! d

Bezawaryjna realizacja 
dotychczasowych zadań 

przyczyniła się  
do pozyskania przez 

spółkę nowych zleceń  
w dziedzinie AKPiA

Zanim nastąpi przekazanie inwestycji, 
wykonane będą jeszcze prace polegające 
na okablowaniu farmy, montażu stacji 
transformatorowych SN, wyprowadzeniu 
mocy oraz przeprowadzeniu rozruchu 

Czas zwrotu inwestycji w instalację 
fotowoltaiczną zależy przede 
wszystkim od jej ceny, a także źródła 
finansowania. Na co warto zwrócić 
uwagę? Jak dopasować instalację  
do naszego zużycia? 

”�
 Aniołowa inicjatywa skierowana 
jest na wsparcie i stwarzanie 
możliwości do zmiany w życiu 
dzieci. Pracujemy z dziećmi, blisko 
ich rodzin. Otaczamy dzieci opieką, 
która często jest pracą u podstaw, 
na poziomie fundamentów 

 –  mówi Monika Bajka, prezes Stowarzyszenia 

Dom Aniołów Stróżów
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TAURON Ekoenergia • W piątej od-
słonie cyklu „Pytania o elektrow-
nie wiatrowe” dowiemy się m.in., 
czy elektrownie wiatrowe wyposa-
żone są w systemy odgromowe 
oraz czym jest efekt migotania 
cieni oraz efekt błysku.
 Czym jest efekt migotania cie-
ni oraz efekt błysku ? Czy jest to 
uciążliwe dla ludzi?
 Efekt migotania cienia to zjawi-
sko polegające na rzucaniu cienia 
na otaczające tereny przez obra-
cające się łopaty wirnika turbiny 
wiatrowej. Występuje w krótkich 
okresach dnia, w godzinach poran-
nych i popołudniowych, gdy w wy-
niku znajdującego się nisko nad ho-
ryzontem słońca cienie rzucane 
przez łopaty wirnika są znacznie 
wydłużone. Zgodnie z założeniami, 
taki cień nie powinien dosięgać do 
zabudowań. Efekt błysku, nazywa-
ny również „efektem disco”, może 

występować podczas słonecz-
nych dni, gdy obracające się łopa-
ty wirnika odbijają padający na nie 
strumień światła. W takiej sytuacji 
powstają refleksy świetlne, które 
mogą powodować efekt olśnienia. 
W celu jego wyeliminowania sto-
suje się specjalną matową farbę do 
pokrycia łopat turbiny wiatrowej.
 Czy elektrownie wiatrowe wy-
posażone są w systemy odgro-
mowe?
 Wszystkie elektrownie wiatro-
we wyposażone są w systemy 
odgromowe. System jest tak za-
projektowany, aby przyjmować 
uderzenia piorunów bez uszko-
dzeń i wyłączania elektrowni z pra-
cy. Na wyposażeniu jest również 
specjalistyczny zestaw do wyko-
nywania przeglądów łopat wirnika 
elektrowni wiatrowej, składający 
się z wysokiej jakości teleskopu 
optycznego i aparatu cyfrowego 

dużej rozdzielczości. Zestaw ten 
umożliwia doświadczonym techni-
kom TAURON Ekoenergia wykony-
wanie bieżących oględzin i szybką 
diagnostykę usterek, ograniczając 
czas wyłączenia elektrowni z ruchu 
do 2 godzin. 
 Ile elektrowni wiatrowych pra-
cuje w Polsce?
 Według danych Urzędu Regula-
cji Energetyki, na koniec ubiegłego 
roku w Polsce pracowało ponad 
1200 instalacji wykorzystujących 
wiatr jako odnawialne źródło ener-
gii. Ich moc zainstalowana wynosi 
ponad 5900 MW, co stanowi ok. 
65 proc. mocy zainstalowanej we 
wszystkich rodzajach instalacji 
OZE pracujących w Polsce. W trak-
cie realizacji jest prawie 160 kolej-
nych instalacji wiatrowych, których 
łączna moc zainstalowana wynie-
sie ok. 2500 MW.
ANNA CISZEWSKA-SWAT

Pytania o elektrownie wiatrowe #5

Ponad 320 litrów krwi dla szpitali
od górników TAURONA
TAURON Wydobycie • Górnicy 
TAURONA podczas piętnastu akcji 
charytatywnych, przeprowadzo-
nych od początku roku, oddali już 
ponad 320 litrów krwi. To realna 
pomoc dla szpitali na Śląsku 
i w Małopolsce.
Już od początku pandemii Minister-
stwo Zdrowia i Regionalne Centra 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
alarmowały o brakach w bankach 
krwi. Czerwonego płynu nie da się 
wyprodukować, a na co dzień jest 
on niezbędny dla ratowania zdrowia 
i życia drugiego człowieka.
Na zapotrzebowanie regionalnych 
placówek medycznych odpowie-
dzieli górnicy z Zakładów Górni-
czych Janina, Sobieski i Brzeszcze, 
którzy podczas kilkunastu akcji cha-
rytatywnych oddawali krew przy 
zachowaniu nadzwyczajnego reżi-
mu sanitarnego.
– Ciężka, zespołowa praca pod ziemią 
kształtuje wśród górników poczucie od-
powiedzialności za drugiego człowieka 
i chęć niesienia pomocy. Idea dzielenia 
się krwią dla ratowania ludzkiego życia 
jest więc bliska górnikom, szczególnie 
w czasie, który wymaga takich prospo-

łecznych postaw – podkreśla Tomasz 
Cudny, prezes TAURON Wydobycie.
Przy każdym z trzech zakładów gór-
niczych TAURON Wydobycie działają 
Kluby Honorowych Dawców Krwi. 
Tegoroczne akcje zbiórek krwi w za-
kładach górniczych przeprowadzane 
są przy wdrożeniu nadzwyczajnych 
procedur bezpieczeństwa i szeregu 
działań prewencyjnych.
– Oddawanie krwi jest bezpiecznym 
procesem. Na wszystkich etapach 
jej oddawania stosuje się wyłącznie 
sprzęt jednorazowego użytku. Wstęp-
nej kwalifikacji poddawani są wszyscy 

uczestnicy. Obejmuje ona wypełnienie 
ankiety, dezynfekcję rąk i zmierzenie 
temperatury. Personel jest wyposażo-
ny w środki ochrony osobistej. W tro-
sce o bezpieczeństwo krwiodawców 
wszyscy muszą również zachowy-
wać między sobą wymagany dystans 
dwóch metrów – podkreśla Dariusz 
Piechowicz, organizator zbiórek 
w ZG Sobieski.
Zebrana krew trafia do najbardziej 
potrzebujących z placówek me-
dycznych w całym województwie 
śląskim i małopolskim.
DANIEL IWAN

naszej modelowej instalacji (4 kWp,  
20 tys. zł), jeżeli skorzystamy z Pro-
gramu „Mój Prąd” oraz ulgi termo-
modernizacyjnej, wyniesie około 
5-6 lat.

Kredyt 0%
Kredyt 0%, a więc bez dodatkowych 
kosztów i odsetek, działa tak jak 
finansowanie w ramach środków 
własnych (okres zwrotu wyniesie 

około 9,5 roku). Co prawda, zwrot 
z inwestycji nie będzie krótszy, jed-
nak będziemy mogli cieszyć się wła-
sną instalacją znacznie szybciej niż 
gdybyśmy mieli zaoszczędzić wy-
maganą sumę. Co istotne, kredyt 0% 
(jak również inne warianty finanso-
wania kredytowego) możemy łączyć 
z większością rozwiązań dotacyj-
nych oraz ulgą termomodernizacyj-
ną, co skróci okres zwrotu. d

Jaki jest okres zwrotu z inwestycji w instalację fotowoltaiczną?

Jeżeli skorzystamy  
z Programu  
„Mój Prąd”oraz ulgi  
termomodernizacyjnej, 
okres zwrotu wyniesie około 

5-6 lat

Jeżeli zakup instalacji 
sfinansujemy ze środków 
własnych lub z kredytu 0%, 
okres zwrotu  
z inwestycji wyniesie 

9,5 roku
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Farma  
wiatrowa 

w Lipnikach

Na apel regionalnych
placówek 

medycznych 
odpowiedzieli

górnicy z Zakładów 
Górniczych

Janina, Sobieski  
i Brzeszcze
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 Aniołowa inicjatywa skierowana 
jest na wsparcie i stwarzanie 
możliwości do zmiany w życiu 
dzieci. Pracujemy z dziećmi, blisko 
ich rodzin. Otaczamy dzieci opieką, 
która często jest pracą u podstaw, 
na poziomie fundamentów 

 –  mówi Monika Bajka, prezes Stowarzyszenia 

Dom Aniołów Stróżów

Łącznie zebraliśmy 
ponad 

1000 
KILOGRAMÓW

 środków 
codziennego użytku
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Kolizja? Stłuczka? Co dalej?
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Pandemia koronawirusa ograniczyła 
możliwości kontaktu dzieci z otocze-
niem, stąd pomysł, aby małych pacjen-
tów zaskoczyć swego rodzaju spek-
taklem za oknami – mówi Wojciech 
Ignacok, prezes TAURONA. 
To nie pierwsze wydarzenie dedy-
kowane małym pacjentom jednego 
z największych szpitali dziecięcych 
w Polsce. W ubiegłym roku wolon-
tariusze z Grupy TAURON przybyli 
na Oddział Onkologii, Chemiotera-
pii i Hematologii, by wraz z dziećmi 

odśpiewać najpiękniejsze kolędy. 
Prowadzili zabawy i animacje 
oraz obdarowali maluchy świą-
tecznymi prezentami. Dwa 
lata temu do przebywających 
w szpitalu dzieci powędrowa-
ły z kolei paczki z bajkami na-
granymi przez pracowników  
TAURONA. 
A wszystko po to, by dodawać 
otuchy tym, którzy pomocy po-
trzebują najbardziej – chorym 
dzieciom   ich rodzinom. d

Grupa TAURON
URSZULA JARCZYK-WÓJTOWICZ

Pobyt w szpitalu to dla dziec-
ka trudny czas, zwłasz-
cza w czasie pandemii. 
By w tych podwójnie nie-

sprzyjających okolicznościach choć 
na chwilę rozpogodzić małych pa-
cjentów Górnośląskiego Centrum 
Zdrowia Dziecka, TAURON wraz 
z Fundacją ISKIERKA zamieniły fasa-
dę szpitala w wielką scenę, na której 
kilkunastu wspinaczy z Katowickie-
go Klubu Wysokogórskiego w spe-
cjalnych kostiumach Super Zwie-
rzaków zjeżdżało na linach z dachu. 
Pukając do okien małych pacjentów, 
animowali interakcje z dziećmi i ich 
opiekunami. Wsparcia wspinaczom 
udzielała załoga wozu strażackiego.
– Służba zdrowia to fundament poczu-
cia bezpieczeństwa i solidaryzmu spo-
łecznego szczególnie w trudnym czasie 
pandemii koronawirusa. Współpracu-
jąc z Fundacją ISKIERKA, staramy się 
sprawić, by pobyt dzieci w szpitalach 
stał się bardziej znośny, a na ich twa-
rzach choć na chwilę zagościł uśmiech. 

Wsparcie Grupa TAURON • Każ-
dego dnia na polskich drogach 
dochodzi do wielu stłuczek. Bez 
wątpienia kolizja jest związana 
z wielkim stresem, nawet dla do-
świadczonych kierowców. Jak po-
stępować w tak nieoczekiwanej 
sytuacji?

Po pierwsze: Czy na 
miejsce zdarzenia zawsze 
należy wzywać policję?
  NIE, jeżeli w zdarzeniu żaden 

z obecnych pasażerów nie 
ucierpiał. Dodatkowo, między 
uczestnikami kolizji musi wy-
stępować zgoda co do winy 
sprawcy. Okoliczności zdarze-
nia nie mogą budzić żadnych 
wątpliwości. Warto jednak zo-
rientować się, jakie wymagania 
stawia ubezpieczyciel w przy-
padku takiego zdarzenia.

Zapamiętaj! Stłuczka występu-
je wtedy, kiedy powstałe szkody 
kwalifikowane są tylko i wyłącznie 
jako materialne. Wypadek wystę-
puje wtedy, kiedy na jego skutek 
pasażerowie odnieśli obrażenia 
ciała – wtedy bezwzględna jest 
obecność policji i innych służb ra-
towniczych.
  TAK, jeżeli na skutek zdarzenia 

kierujący lub pasażerowie od-
nieśli obrażenia ciała lub istnieje 
podejrzenie, że sprawca kolizji 
jest w stanie nietrzeźwości.

Po drugie: Zabezpiecz  
miejsce zdarzenia
  Jeżeli jest to możliwe, usuń po-

jazdy z jezdni. Jeżeli nie, użyj 
trójkąta ostrzegawczego i włącz 
światła awaryjne. Miejsce zda-

rzenia musi być zabezpieczone 
zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami ruchu drogowego.

Po trzecie: Ustalenie 
sprawcy kolizji
  Obydwie strony zdarzenia mu-

szą zgadzać się w tej kwestii. Po 
ustaleniu sprawcy i poszkodo-
wanego można przystąpić do 
spisania oświadczenia o kolizji 
drogowej.

Po czwarte: Jakie informa-
cje powinny znaleźć się 
w oświadczeniu? 
  Wzór oświadczenia o kolizji 

drogowej znajdziemy na więk-
szości stron internetowych 
poświęconych ubezpieczeniom 
OC i AC. Korzystając z gotowego 
dokumentu, mamy pewność, że 
znajdą się w nim wszystkie nie-
zbędne informacje, które uła-
twią uzyskanie odszkodowania 
z ubezpieczenia OC sprawcy.

Nie masz gotowego druku? 
Wystarczy, że na czystej 
kartce zapiszesz:
  dane sprawcy i poszkodowa-

nego: imię i nazwisko, adres za-
meldowania, numery dowodów 
osobistych obu kierowców,

  numery oraz organy wydające 
prawa jazdy,

  numery rejestracyjne pojazdów,
  numer polisy ubezpieczenia OC 

sprawcy oraz nazwę towarzy-
stwa ubezpieczeniowego,

  oświadczenie sprawcy kolizji,
  krótki opis zdarzenia,
  podpisy sprawcy i poszkodowa-

nego.
Po piąte: Skontaktuj się  
z towarzystwem ubezpie-
czeniowym sprawcy
Wartość szkody wyceni kwalifi-
kowany rzeczoznawca. Na pod-
stawie kalkulacji i towarzystwo 
ubezpieczeniowe zdecyduje o wy-
sokości wypłacanego odszkodo-
wania.
ANNA PTAK

Zapora w Leśnej 
wyremontowana

Zapora ma wysokość 

45 
METRÓW 

i 130 metrów długości  
w koronie. Elektrownia  
wodna posiada sześć 

turbozespołów o łącznej 
mocy zainstalowanej 

2,52 MW 

Niezwykły spektakl 
dla małych pacjentów  
Takiej wizyty mali pacjenci Górnośląskiego 
Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach jeszcze 
nie mieli! Byli zaskoczeni, gdy na fasadzie 
8-piętrowego budynku pojawiły się postacie 
Super Zwierzaków wraz z zaproszeniem 
do wspólnej zabawy. Niezwykłe odwiedziny 
zostały zorganizowane przez TAURON przy 
współpracy z Fundacją ISKIERKA. 

Wizyta kolorowych Super 
Zwierzaków była dla 
pacjentów katowickiego 
oddziału wielką 
niespodzianką 

Do sporządzenia 
oświadczenia  
z miejsca wypadku nie 
potrzebujemy gotowych 
druków - wystarczy, 
że spiszemy na kartce 
niezbędne informacje 

Elektrownia 
wodna w Leśnej 
rozpoczęła 
pracę  
w 1907 roku 
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Bądź eko z Bioeko – co skrywają etykiety?
BIOEKO Grupa TAURON • Gazowa-
ny napój orzeźwiający? 38 łyże-
czek cukru oraz sztuczne barwniki. 
Sok winogronowy? 11 łyżeczek 
cukru oraz sztuczne aromaty. Na 
co warto zwracać uwagę, czytając 
etykiety na produktach spożyw-
czych?
Jakie informacje znajdziemy na 
etykietach? Przede wszystkim, 
jaka ilość węglowodanów, w tym 
cukrów, mieści się w 100 g dane-
go produktu.
  10 g lub więcej – oznacza wy-

soką zawartość cukru,
  między 2 g a 10 g – średnią,
  2 g lub mniej to produkt o niskiej 

zawartości cukru.

Zwracaj uwagę na „E”
„E” to nic innego, jak konserwan-
ty, barwniki, wzmacniacze sma-
ku, słodziki i inne. Producenci są 
zobowiązani do określenia sub-

stancji dodatkowych zawartych  
w produktach rozpoczynających się 
symbolem „E”, a kończących nume-
rem oznaczającym dany składnik. 
Co ciekawe, konsumenci posiadają 
małą wiedzę na ich temat.
Według wytycznych Unii Europej-
skiej, „E”, które można dodawać 
do produktów żywnościowych, 
podzielono na grupy według peł-
nionych przez nie funkcji. Warto tę 
listę zapamiętać.
  Barwniki – od E-100 do E-199.
  Konserwanty – od E-200 do 

E-299.
  Przeciwutleniacze – E-300 do 

E-399.
  Stabilizatory, zagęszczacze, 

emulgatory – od E-400 do E-499
  Pozostałe – powyżej E-500.
Jak widać, wiele substancji dodat-
kowych ma swój numer identyfi-
kacyjny. Np. E-621 oznacza gluta-
minian sodu, a E-951 to aspartam. 

Należy jednak pamiętać, że produ-
cent nie ma obowiązku znakować 
substancji dodatkowych literą „E”. 
Może równie dobrze podać tyl-
ko nazwę zwyczajową substancji 
wraz z jej funkcją, np. regulator 
kwasowości – kwas cytrynowy.

Nie wszystkie dodatki 
straszą
Czy wszystkie przemysłowe do-
datki trzeba potępiać? Są prze-
cież i dobre strony „wzbogacania” 
żywności. Dodatkowo, wiele z tych 
dodatków jest pochodzenia na-
turalnego. Dobrym przykładem 
jest E 300, czyli kwas askorbinowy 
– znany szerzej jako witamina C. 
Niektóre substancje dodatkowe 
mają korzystne właściwości zdro-
wotne, np. lecytyna. Czasem dodaje 
się też składniki mineralne i witami-
ny: magnez, wapń, cynk czy potas.
MONIKA REJDAK

TAURON Dystrybucja •Bezpiecz-
niki TAURONA to platforma edu-
kacyjna, skierowana do uczniów, 
rodziców oraz nauczycieli, a także 
do wszystkich miłośników nauki. 
Na stronie znajduje się aż 18 gier 
online o różnym stopniu trudno-
ści. Najnowsza z nich – „Zbieraj 
zieloną energię” – jest połączona 
z całym modułem edukacyjnym 
dotyczącym odnawialnych źródeł 
energii.
Ze wszystkich materiałów za-
mieszczonych na platformie Bez-
pieczniki TAURONA mogą bez-
płatnie korzystać dzieci, rodzice 
i nauczyciele. Oferta jest bardzo 
szeroka i obejmuje kompletne 
scenariusze lekcji dla różnych klas 
zgodne z podstawą programową, 
filmy edukacyjne, teksty o charak-
terze poradnikowym, a także cie-
kawe gry komputerowe. 
– Dobrze przygotowana gra kom-
puterowa może być doskonałym 
narzędziem edukacyjnym, odkrywa-
jącym dzieciom świat. Najnowsza 
gra „Zbieraj zieloną energię” wcią-
ga i poszerza zakres wiedzy dzieci, 
które po wybraniu jednego z trzech 
poziomów trudności mogą produko-
wać zieloną energię, wykorzystując 

turbinę wiatrową i panel fotowol-
taiczny. Całość w atrakcyjny sposób 
podnosi świadomość ekologiczną 
dzieci i przekazuje im wiedzę o odna-
wialnych źródłach energii – tłuma-
czy Ewa Groń, rzecznik prasowy  
TAURON Dystrybucja.
Celem programu jest eduka-
cja dzieci i młodzieży w zakresie 
bezpiecznego korzystania z elek-
tryczności oraz prawidłowego 
zachowania w pobliżu urządzeń 
energetycznych, a także rozbu-
dzanie zainteresowania naukami 
ścisłymi, w tym szczególnie fizyką.

Tylko w ostatnich 10 miesią-
cach z gier skorzystało blisko  
55 tysięcy osób. W tym czasie 
na platformie zarejestrowało się 
blisko 800 nowych nauczycieli. 
Łącznie – z uwzględnieniem ro-
dziców i dzieci z „Bezpieczników  
TAURONA – od stycznia br. z ser-
wisu skorzystało ponad 41 tysięcy 
nowych użytkowników.
Platforma jest dostępna pod adresem 
edukacja.bezpieczniki.tauron.pl, 
a same gry zostały zebrane pod 
linkiem krainatauronka.pl.
MARCIN MARZYŃSKI

W zielone gramy z TAURONEM

TAURON Ekoenergia
ANNA CISZEWSKA-SWAT

Trwałości zapory nic nie 
zagraża – co roku prze-
chodzi wymagane prze-
glądy techniczne. Jednak 

upływ czasu i warunki atmosfe-
ryczne spowodowały w zaporze 
ubytki, które wymagały grun-
townej naprawy. Celem prowa-
dzonych prac było zapewnienie 
bezpiecznej eksploatacji obiek-
tu mającego wpływ na ochronę 
przeciwpowodziową doliny Kwisy.
– Od jesieni ubiegłego roku na za-
porze Leśna trwały prace przy wy-
mianie okładziny ekranu zapory od 
strony wody górnej. Prace polegały 

na usunięciu uszkodzonej okładzi-
ny zapory i odtworzeniu nowej 

w jej miejsce. Pierwotnie prace 
miały zakończyć się w 2019 

roku, jednak na etapie 
usuwania uszkodzonej 
okładziny stwierdzono 
konieczność zwiększenia 
zakresu robót w stosun-
ku do zakładanego har-
monogramu prac – mówi 

Jacek Bieńkowski, dyrektor depar-
tamentu zarządzania majątkiem 
elektrowni wodnych w TAURON 
Ekoenergia.
Ponieważ odtworzenie nowej okła-
dziny wiązało się z pracą w określo-
nych warunkach atmosferycznych, 
na okres zimowy zostały one przer- 
wane, a ich zakończenie planowano 
w czerwcu br. Tym razem na drodze 
stanął ogłoszony stan powodziowy 
na rzece Kwisie, który nie pozwo-
lił na kontynuację prac. Stopień 
w Leśnej musiał przyjąć wody po-
wodziowe. Z tego też względu, jak 
i na zbliżający się okres wakacyjny 
i przebywających nad Jeziorem 
Złotnickim turystów dokończenie 
prac przesunięto.
– Pomimo splotu tych niesprzyja-
jących okoliczności, remont został 
zakończony sukcesem. Na począt-
ku października br. odbył się odbiór 
obiektu. Odmłodzona technicznie 
zapora będzie służyć okolicznym 
mieszkańcom przez kolejne dekady, 
zwiększając bezpieczeństwo prze-
ciwpowodziowe terenów położonych 
poniżej zbiornika Leśniańskiego – do-
daje Jacek Bieńkowski.
Zapora wodna na Kwisie w Leśnej 
pracuje na rzecz najstarszej zawo-
dowej elektrowni wodnej w Pol-
sce. Jezioro Leśniańskie powstało 
w 1905 roku, a elektrownia wodna 
w 1907 roku. d

Zakończył się remont 
zapory elektrowni wodnej 
w Leśnej. Wykonane prace 
remontowe zdecydowanie 
zwiększą bezpieczeństwo 
jej użytkowania. 

Wsparcia wspinaczom 
udzielała załoga wozu 
strażackiego

W role Super Zwierzaków 
wcielili się wspinacze 
z Katowickiego Klubu 

Wysokogórskiego

Najnowsza gra 
komputerowa wciąga  
i w atrakcyjny sposób 
poszerza zakres wiedzy 
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nia tekstów oraz nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 39

CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI OD PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON.
Rozwiązania należy przesyłać do 30 grudnia 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 38: Dawid Woźniak, TAURON Dystrybucja, Dział Regulacji Nieruchomości Energetycznych; Joanna Gniewczyńska, TAURON 
Obsługa Klienta, Biuro Obsługi Kancelaryjnej Dolny Śląsk; Małgorzata Pierzchała, TAURON Wydobycie, Zespół Gospodarki Złożem; Tomasz Staniszew-
ski, Bioeko Grupa TAURON, Biuro Produkcji i Usług; Tomasz Seweryn, TAURON Dystrybucja, Dział Łączności w Elektrowni Siersza

Hasło

Bohaterem listopadowego wydania Pulsu TAURONA 
jest Tomasz Martyniak – starszy mistrz ds. odpopielania 
i odżużlania w TAURON Wytwarzanie  
oraz wielki miłośnik kolarstwa. 

Kolarz ekstremalny 
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Grupa TAURON
GRZEGORZ PIKULIŃSKI

Przygoda naszego bohatera 
z jednośladem rozpoczęła 
się dość niewinnie – w klu-
bie sportowym Polonia Ła-

ziska w Łaziskach Górnych. Począt-
kowo była to tylko młodzieńcza 
ciekawość. Jak się jednak okazało, 
szybko przeistoczyła się w pierwsze 
sukcesy.
– Chcieliśmy z rówieśnikami pojeździć 
na kolarzówkach, a skończyliśmy w wy-
ścigach młodzików i juniorów – wspo-
mina Tomasz Martyniak. – To właśnie 
tutaj dostałem swój pierwszy rower 
szosowy – dodaje.
W kolejnych latach zainteresowanie 
kolarstwem odeszło na drugi plan 
na rzecz rodziny i kariery. Jednak, jak 
podkreśla nasz dzisiejszy bohater, 
jeśli raz złapiemy bakcyla, to ciężko 
się z niego wyleczyć. Podobnie było 
w przypadku Tomasza Martyniaka.
– W 2014 roku, będąc na przeglą-
dzie gwarancyjnym z rowerkiem córki, 
sprzedawca, chcąc uprzyjemnić mi czas 
oczekiwania na serwis, zaproponował 
przejechanie się rowerem sportowym. 
Nie namawiał mnie długo, skorzysta-
łem... a nocą nie mogłem już spać. Nowa 
szosówka, większe możliwości, nowe 
znajomości... I tak, po latach, pasja wró-
ciła – wspomina pracownik TAURON 
Wytwarzanie.

Pierwsze wyjazdy były już tylko 
kwestią czasu. Jak wspomina 
nasz bohater, kiedy pojawiła się 
możliwość wyjazdów w Dolo-
mity (najwyższe przełęcze Alp), 
wiedział, że właśnie na taki 
rodzaj wyzwania czekał przez 
lata.
– Zaczynaliśmy z poziomu mo-
rza, by wspinać się na wysokość 
ponad 2500 m n.p.m. przez kulto-
we drogi, jak Grossglockner Hoch- 

alpenstrasse, przełęcze Passo Po-
rdoi (2239 m n.p.m.), aż po Passo del 
Stelvio (2760 m n.p.m.) – podkre-
śla nasz bohater. – Wyczerpujące  
30-km podjazdy, wymagające tech-
niczne zjazdy pozwalające rozpędzić 
rower do ponad 90 km/h, potrafią 

dostarczyć mnóstwo 
adrenaliny i  nieza-
pomnianych wrażeń 
– dodaje.
W sierpniu br. To-
masz Martyniak 
ukończył również 
ultramaraton „Car-
patia Divide”, gdzie 
w pięć dni pokonał 
630 km.
Jak celnie zauwa-
ża nasz bohater, 
aby móc podołać 

tygodniowym wyjazdom, mając 
do pokonania tysiące kilometrów, 
z przewyższeniami dochodzącymi  
do 15 000 metrów, trzeba trenować.
– Najlepszym treningiem i sprawdzia-
nem wyników swojej pracy są wyścigi. 
Stąd pojawiła się chęć startu w naj-
większych imprezach w kraju, takich jak 
Tour de Pologne Amatorów – wspo-
mina Tomasz Martyniak.
Z „TAURONEM na piersi” nasz bo-

hater sięgnął po swój największy 
sukces w Mistrzostwach Polski 

Energetyków w Kolarstwie 
Szosowym.
Jak jednak podkreśla pra-
cownik TAURONA, kolar-
stwo to dla niego przede 
wszystkim sport zespo-
łowy. Największymi bo-
haterami są ludzie, którzy 
ciężko pracując dla lidera, 
angażują się w sukces całej 
drużyny. I mimo że osta-

tecznie na podium staje jed-
na osoba, jest to efekt pracy 

całego zespołu. d

”�
Wyczerpujące 30-km 
podjazdy, wymagające 
techniczne zjazdy pozwalające 
rozpędzić rower do ponad  
90 km/h, potrafią dostarczyć 
mnóstwo adrenaliny  
i niezapomnianych wrażeń  
– mówi Tomasz Martyniak

Aby pokonać tysiące kilometrów 
tras, z przewyższeniami 

dochodzącymi do 15 tys. 
metrów niezbędne jest 

odpowiednie przygotowanie


