
TAURONAPu
ls

GAZETA PRACOWNIKÓW GRUPY TAURON  Styczeń 2021 / nr 1 (41) • Puls TAURONA 

Gazeta mobilna  
dla pracowników GTe-Puls Bądź zawsze na czasiewww.e-puls.tauron.pl

Grupa TAURON
BARBARA STEFANIAK-GNYP

Fundacja TAURON to ludzie  
–  p r a co w n i c y  G r u py  
TAURON. Pełni pozytywnej 
energii i zawsze gotowi do 

dzielenia się nią z innymi. Działamy 
w ramach wolontariatu pracowni-
czego, angażujemy się w projekty 
istotne społecznie. d

Grupa TAURON • Mural został 
wykonany przy użyciu specjalnej 
farby, która pochłania zanieczysz-
czenia z powietrza. To pierwsza 
tego typu praca na Śląsku, która 
powstała dzięki współpracy Grupy 
TAURON i miasta Zabrze. Na muralu 
można zobaczyć jednego z ojców 
polskiej niepodległości – Wojciecha 
Korfantego.
Do przygotowania malowidła wy-
korzystana została specjalna farba, 
która pochłania zanieczyszczenia 
z powietrza. 1 m2 pokryty tego ro-
dzaju farbą redukuje 0,44 g tlenków 
azotu – odrobinę więcej niż oczysz-
cza dziennie średniej wielkości drze-
wo. Mural w ciągu miesiąca oczyści  
11 340 000 m3 powietrza.
TAURON walczy o wyższą jakość 
życia swoich klientów. Duże miasta 
zmagają się dziś z wyzwaniami cy-
wilizacyjnymi, w tym zanieczyszczo-
nym powietrzem. Farby antysmo-
gowe użyte do namalowania muralu 
to tzw. pożeracze smogu. Tego typu 
realizacje udowadniają, że nowocze-

sne rozwiązania również mogą być 
prowadzone w zgodzie z naturą.
Zastosowana farba antysmogowa 
nie tylko neutralizuje tlenki azotu, 

ale również zmniejsza zanieczysz-
czenia powietrza formaldehydem 
oraz zapobiega rozwojowi bakterii 
i pleśni na powłoce. Bezpośrednim 

wykonawcą muralu antysmogo-
wego jest Grupa RW działająca 
w ramach projektu EcoEvolution.
org.

– Dzięki nanotechnologiom 
można znacząco poprawić 
jakość życia w śródmie-
ściach miast, które w zimie 
cierpią od smogu, zaś latem 
są przegrzewane przez fale 
upałów. Wykonany przez 
nas mural w zimie pochła-
nia smog, zaś latem jest 
plamą bieli, która obniża 
temperaturę w swoim po-

bliżu – przekonuje Paweł Lisowski, 
autor EcoEvolution.org.
Na malowidle podziwiać można 
Wojciecha Korfantego, czyli jedną 
z najważniejszych postaci w nowo-
żytnej historii Polski. Z okazji ubie-
głorocznego Święta Niepodległości 
TAURON zrealizował szereg działań 
o charakterze patriotycznym. W spo-
sób szczególny uczczono Wojciecha 
Korfantego, jednego z ojców polskiej 
niepodległości. Dzięki muralowi Za-
brze zyskało superścianę o super-
mocach z wizerunkiem superboha-
tera.
ŁUKASZ ZIMNOCH
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Zielony zwrot na ekomuralu

Przekaż 1% 
podatku 
na rzecz Fundacji TAURON 

Czym się zajmujemy?
  Działamy na rzecz 

osób chorych i potrze-
bujących, związanych 
z Grupą TAURON.

  Dbamy o edukację 
najmłodszych, poma-
gamy rozwijać skrzydła 
zdolnej młodzieży.

  Wspieramy lokalne 
inicjatywy i kampanie 
społeczne.Grupa TAURON – Fundacja TAURON 

to organizacja stworzona z myślą 
o pomaganiu innym: to nasza 
fundacja. Zobacz, jak w prosty 
sposób możesz ją wesprzeć! 

Jak możesz nas wesprzeć?
Oddając 1% podatku na rzecz Fundacji 
TAURON. Twoje wsparcie pozwoli nam 
kontynuować obecnie prowadzone 
projekty i da szansę na realizację 
kolejnych. Wielu z Was skorzystało już 
z naszej pomocy.

KRS: 0000418534
Więcej o Fundacji TAURON  
przeczytasz na fundacja.tauron.pl

Mural  
w ciągu miesiąca  

oczyści 

11 340 000
 m³ 

powietrza 

Odsłonięciu 
ekomuralu 

towarzyszyła 
konferencja prasowa
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Z GRUPY
ZMIANY W ZARZĄDZIE TAURON WYDOBYCIE

TAURON Wydobycie
Rada nadzorcza TAURON Wydobycie z dniem 13 lutego br. powołała 
na stanowisko prezesa zarządu spółki Jacka Pytla – dotychczasowego 
wiceprezesa ds. ekonomiczno-finansowych.
Zarząd TAURON Wydobycie pracuje obecnie w składzie:
 Jacek Pytel – prezes zarządu
 Edward Paździorko – wiceprezes zarządu ds. technicznych
Tomasz Cudny, dotychczasowy prezes zarządu TAURON Wydoby-
cie, 12 lutego br. złożył rezygnację z pełnionej funkcji.
DANIEL IWAN

DRUGIE ŻYCIE BATERII

Grupa TAURON
TAURON rozpoczął 
prace nad prototypo-
wymi magazynami 
energii. Do ich budowy 
wykorzysta wyeks-
ploatowane baterie 
z autobusów elektrycz-
nych.
Celem projektu jest po-
nowne wykorzystanie 
ogniw litowo-jonowych, 
używanych wcześniej 
w pojazdach transportu 
miejskiego. Choć z bie-
giem czasu akumulatory nie są już wystarczające do zasilania pojaz-
dów, mogą jeszcze przez wiele lat pracować jako stacjonarne magazyny 
energii. Dzięki temu, zamiast do utylizacji, trafią do ponownego użytku.
– Magazyny budowane z wykorzystaniem ogniw będą stanowić istotny 
element inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej. Łączą bowiem 
wytwarzanie energii w lokalnych mikroźródłach prosumenckich lub ma-
łych źródłach fotowoltaicznych z jej przechowywaniem i dostarczaniem 
do końcowego odbiorcy. Co ważne, lokalne, rozproszone bateryjne maga-
zyny energii mogą być elementem stabilizującym pracę sieci elektroener-
getycznych, szczególnie w sieciach niskich napięć, w których udział energii 
z niestabilnych źródeł OZE nieustannie rośnie – wyjaśnia Jerzy Topolski, 
wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem w TAURON Polska 
Energia. – Bateryjne magazyny energii elektrycznej (EES) wspierać mogą 
rozwój elektromobilności i klastrów energii oraz wpływają na jakość do-
starczanej energii elektrycznej – dodaje.
W ramach projektu Second Life Solaris przekaże na potrzeby budowy 
magazynu baterie o łącznej pojemności energii 160 kWh. Wcześniej 
akumulatory były wykorzystywane w jednym z autobusów elektrycz-
nych PKM Jaworzno.
GRZEGORZ NOWAK, WŁODZIMIERZ KIDAWA, KRYSTIAN WOJTASIK

MODERNIZACJA MŁYNÓW W RAMACH PROGRAMU 
„BLOKI 200+”

TAURON Serwis
Spółka we współpracy z fir-
mą RAFAKO w ramach Pro-
gramu „Bloki 200+”rozpo-
częła w październiku ub.r. 
modernizację młynów dla  
TAURON Wytwarzanie.
Program ma na celu zwięk-
szenie skuteczności i wydaj-
ności bloków wykonanych 
w technologii pozwalającej 
na uzyskanie maksymalnej 
mocy 200 MW przy jednocze-
snym zmniejszeniu emisji CO2.  
TAURON Serwis jest wyłącz-
nym wykonawcą prac w za-
kresie młynów w Programie.
– Obecnie TAURON Serwis dokonał kompletnej i skutecznej modernizacji 
pierwszego z czterech młynów w Elektrowni Jaworzno III przewidzianych 
w projekcie. Zmodernizowanie młyna to szereg złożonych zadań polega-
jących na demontażu wszystkich jego elementów, dokonaniu przeglądu 
i konserwacji, montażu komory młyna wraz ze zmodernizowanym pierście-
niem dyszowym, wymianie odsiewacza na spełniający wyższe parametry, 
umożliwiające prace w automatyce AKPiA, ponownym montażu całości oraz 
przygotowaniu młyna do działania – mówi Damian Jańczyk, kierownik 
realizujący projekt z TAURON Serwis. – Realizacja umowy przebiega bez 
zakłóceń, a wszystkie dotychczasowe prace zostały zakończone w terminie. 
Zakończenie projektu zaplanowano na kwiecień tego roku– dodaje.
MONIKA CZERNIAK-LNIAK

TAURON Dystrybucja
EWA GROŃ

W projekcie B+R TAURONA  
został  opracowa-
ny prototyp systemu 
Platforma MDM klasy 

Big Data, służący do zaawansowa-
nej analizy ogromnej liczby danych 
pochodzących z infrastruktury po-
miarowej AMI (z liczników inteli-

gentnych), w powiązaniu z danymi 
pochodzącymi z innych systemów 
OSD. Każdego dnia do systemu Plat-
forma MDM przekazywanych jest 
ponad 35 milionów danych pomia-
rowych i informacji o zdarzeniach 
z infrastruktury pomiarowej, działa-
jącej w ramach Smart City Wrocław.
Transformacja cyfrowa dotyka 
w istotny sposób obszaru dystrybucji 

energii elektrycznej. W najbliższych 
latach wszystkie spółki dystrybucyj-
ne zmierzą się nie tylko z napływem 
nowych technologii, dynamiczną 
zmianą obciążeń i generacji w lokal-
nej sieci, ale również z usługami wy-
nikającymi z europejskiej legisla-
cji, takimi jak usługi elastyczności.  
Dlatego konieczny jest dalszy rozwój 
infrastruktury inteligentnego opomia-

TAURON Ciepło
MAŁGORZATA KUŚ
– W perspektywie kolejnych lat 
szacujemy przyłączenia na pozio-
mie średnio około 45 MW rocznie, 
z tego ok. 20 procent stanowić 
będą budynki objęte likwidacją 
pieców węglowych; pozostałe to 
przyłączenia nowo budowanych 
obiektów. Na dziś podpisaliśmy już 
umowy o łącznej mocy cieplnej 103 
MW, z terminami podłączenia na 
najbliższe 3 lata, w tym 128 budyn-
ków w ramach Programu Likwidacji 
Niskiej Emisji – mówi Jacek Uhryn, 
prezes zarządu TAURON Ciepło.

Wymiana sposobu ogrzewania 
z węglowego na ciepło sieciowe 
tylko w jednym budynku ozna-
cza średnio w ciągu roku o 38 ton 
(Mg) mniej emisji CO2, zmniejsze-
nie emisji pyłów o 0,23 tony oraz 

mniejsze zużycie energii pierwot-
nej o 800 GJ.

TAURON dla samorządów
W ostatnich miesiącach ub.r. 
TAURON Ciepło wydał warunki 

Weź nie  
smoguj. 
TAURON podłącza  
nowe budynki do sieci 
TAURON w ramach programów 
antysmogowych podłączył dotychczas 
do sieci ciepłowniczej 317 budynków 
o mocy 33 MW. Kolejnych 200 
budynków uzyska dostęp do ciepła 
sieciowego w najbliższym czasie. 

TAURON wykorzystuje 
potencjał inteligentnych 
liczników 

35 milionów nowych odczytów trafia codziennie  
do innowacyjnego systemu informatycznego 
wdrożonego w Grupie TAURON. Zbudowany w ramach 
projektu badawczo-rozwojowego system korzysta  
z danych z ponad 400 tysięcy inteligentnych liczników 
u klientów na terenie Wrocławia. 

Program ma na celu zwiększenie 
skuteczności i wydajności bloków 
wykonanych w technologii pozwalającej 
na uzyskanie maksymalnej mocy 200 
MW przy jednoczesnym zmniejszeniu  
emisji CO2
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TAURON da drugie życie wyeksploatowanym 
bateriom z autobusów elektrycznych
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rowania i wyposażenia sieci w kolejne 
liczniki inteligentne. System Platforma 
MDM pozwala przetwarzać, analizo-
wać i wykorzystywać dane z liczników 
zdalnego odczytu w zautomatyzowa-
ny i usystematyzowany sposób.
Korzyści z zainstalowanego licznika 
inteligentnego odczuwają również 
klienci, którzy mają możliwość np. 
stałego wglądu w informację o tym, 

jak wygląda ich zużycie energii elek-
trycznej oraz w jakich taryfach po-
bierają energię elektryczną.
Dodatkowo inteligentne liczniki gro-
madzą ogromną liczbę danych o sta-
nie i ruchu w sieci energetycznej, ob-
ciążeniach oraz innych zdarzeniach 
w sieci elektroenergetycznej, które 
dystrybutor energii elektrycznej 
może wykorzystywać do usprawnie-
nia swoich procesów biznesowych.

Realne korzyści  
z milionów danych
Analiza i zarządzanie dużą ilością 
danych pomiarowych i zdarzeń 
pochodzących z liczników inteli-
gentnych odczytu oraz korzystanie 
z inteligentnej aplikacji umożliwia 
również optymalizację pracy sieci 
dystrybucyjnej. Wpływa na popra-
wę efektywności energetycznej 
i zwiększenie bezpieczeństwa sie-
ci m.in. przez wdrożenie nowych 
metod wyrównywania obciążeń, 
regulacji napięcia zasilającego oraz 
innych parametrów jakości dostaw 
energii elektrycznej. d

TAURON Wydobycie • Przy zacho-
waniu nadzwyczajnych procedur 
bezpieczeństwa w zakładach gór-
niczych TAURON Wydobycie prze-
prowadzono w 2000 r. 19 zbiórek 
krwi. Dzięki tym prospołecznym 
akcjom do szpitali w Małopolsce 
i na Śląsku trafiło ponad  
500 litrów krwi. 
Na zapotrzebowanie regional-
nych placówek medycznych od-
powiedzieli górnicy z zakładów 
górniczych ZG Janina, ZG Sobieski  
i ZG Brzeszcze, którzy podczas kil-
kunastu akcji charytatywnych od-
dawali krew przy zachowaniu nad-
zwyczajnego reżimu sanitarnego.
W minionym roku załoga zakła-
dów górniczych TAURON Wydo-
bycie zmagała się z negatywnymi 

skutkami koronawirusa. Realizo-
wane w kopalniach od początku 
pandemii działania profilaktycz-
ne propagują nie tylko zacho-
wanie osobistej dyscypliny, ale 
również prospołeczne postawy, 
wspierające najbardziej potrze-
bujących. Kilkaset litrów krwi 
przekazanej przez górników pla-
cówkom medycznym to wyraz 
ich realnego zaangażowania 
w pomoc mieszkańcom regionów, 
w których sami żyją i pracują.
Górnicy pozytywnie odpowiadają 
również na apele, by ozdrowieńcy 
oddawali krew w celu uzyskania 
osocza wykorzystywanego w le-
czeniu koronawirusa.
Miłosz Palka, elektryk z ZG Sobie-
ski, po wyzdrowieniu trzykrotnie 

oddał swoją krew w celu uzyskania 
osocza. – Honorowym dawcą krwi 
jestem od 19 lat. W tym czasie odda-
łem ponad 20 litrów. W październiku 
ubiegłego roku zachorowałem na 
koronawirusa. Po miesięcznej kwa-
rantannie zdecydowałem się na od-
dawanie krwi dla osocza, aby pomóc 
innym ludziom. Zabieg trwa około  
40 minut, ale człowiek czuje się bar-
dzo dobrze – opisuje.
Każdy chętny do udzielenia 
wsparcia i oddania krwi może to 
zrobić w działających przy kopal-
niach TAURON Wydobycie Klu-
bach Honorowych Dawców Krwi. 
Na ten rok w zakładach górniczych 
TAURONA zaplanowano zorgani-
zowanie 20 akcji zbiórek krwi.
DANIEL IWAN

500 litrów krwi od górników TAURONA

i zawarł umowy na przyłączenie 
kolejnych 128 budynków do sieci 
ciepłowniczej, ogrzewanych do-
tychczas piecami węglowymi.
– Realizacja przyłączeń na tym 
poziomie jest możliwa dzięki sys-

tematycznej, codzien-
nej, ścisłej współpracy 
z  przedstawic ie lami 
samorządów miast , 
gdzie realizujemy nasze 
inwestycje. To bowiem 
w zasobach miast na-
szej aglomeracji znaj-
duje się znacząca liczba 
kamienic i budynków 
objętych likwidacją ni-
skiej emisji – mówi 
Jacek Uhryn, prezes 
TAURON Ciepło. – Po-
zytywnie  ocen iamy 
współpracę z samorzą-
dami w zakresie koor-
dynacji działań przygo-
towawczych i decyzji 
dotyczących zgód i po-
zwoleń, np. na wejście 
w teren czy czasowego 

zamknięcia ulicy. Pozwala to 
nam na skracanie czasu realizacji 
inwestycji – dodaje.
Dofinansowanie w ramach umo-
wy z WFOŚiGW może obejmo-
wać 8 miast aglomeracji (Kato-
wice, Chorzów, Będzin, Czeladź, 
Dąbrowa Górnicza, Siemianowi-
ce Śląskie, Sosnowiec, Święto-
chłowice) i jest wsparciem dla 
samorządów w spełnieniu wy-
magań tzw. uchwały antysmo-
gowej Sejmiku Województwa 
Śląskiego. Wdrożenie Programu 
ma za zadanie umożliwienie 
przyłączenia do sieci ciepłow-
niczej budynków, których pod-
łączenie bez dofinansowania 
z WFOŚiGW w Katowicach – ze 
względów finansowych – nie 
byłoby możliwe. d

Wymiana sposobu 
ogrzewania 

z węglowego na ciepło 
sieciowe tylko w jednym 

budynku oznacza 
średnio w ciągu roku o

38 ton
(Mg) mniej emisji CO2, 

zmniejszenie emisji 
pyłów o 0,23 tony oraz 

mniejsze zużycie energii 
pierwotnej o 

800 GJ 

   Po wdrożeniu Platformy MDM na terenie Wrocławia 
system już teraz analizuje dane pomiarowe  
i zdarzenia pochodzące z ponad 405 tys. liczników 
zdalnego odczytu. Liczniki te przesyłają informację 
o zużyciu energii elektrycznej w 15-minutowych 
interwałach, generując 35 mln odczytów dziennie, 
miesięcznie wykonując ponad miliard odczytów, 
co przekłada się na przyrost danych na poziomie 
bliskim 1 TB miesięcznie.

Każdy chętny do oddania 
krwi może to zrobić  
w działających 
przy kopalniach  
TAURON Wydobycie 
Klubach Honorowych 
Dawców 
Krwi 

TAURON Dystrybucja • TAURON 
zanotował rekordowy rok w licz-
bie mikroinstalacji przyłączonych 
do swojej sieci. W ub.r. przyłączył 
ich 97,7 tysięcy, o łącznej mocy  
658 MW. W sumie spółka 
przyłączyła już ponad 145 tys. 
mikroinstalacji do swojej sieci 
dystrybucyjnej.
W I kwartale ub.r. odnotowano  
11,9 tys. przyłączeń, w II kwartale 
– 22,7 tys., w III –27,3 tys., a w IV 
35,7 tys. Łączna moc wszystkich 
przyłączeń OZE w 2000 r. wynio-
sła ponad 826 MW, w tym ponad  
658 MW mikroinstalacji. Poza mi-
kroinstalacjami TAURON przyłączył 
też 58 innych źródeł OZE.
System elektroenergetyczny po-
winien pełnić rolę tzw. wirtualnego 
magazynu energii. Wyjściem z tej 
sytuacji jest połączenie rozwoju 
mikroinstalacji z rozwojem małych, 
domowych magazynów energii. 
Ich zastosowanie na szeroką skalę 
ustabilizowałoby pracę sieci elek-
troenergetycznej.
Największą liczbę przyłączeń do koń-
ca ub.r. TAURON Dystrybucja odnoto-
wał na terenie Śląska – 52,6 tys. i Ma-
łopolski – 47,7 tys. Na Dolnym Śląsku 
było ich w sumie ponad 27,3 tys., 
a na Opolszczyźnie 12,6 tys. Około  
5 tys. mikroinstalacji zostało również 
przyłączonych w latach ubiegłych na 

obszarze pozostałych, sąsiednich 
województw, obsługiwanych przez 
spółkę dystrybucyjną TAURONA 
w niewielkim zakresie.

Zielone wyzwania
Obecnie odwrócenie przepływów 
w sieci dystrybucyjnej, a więc wpro-
wadzanie do sieci energii zamiast jej 
odbieranie, skutkuje w niektórych 
przypadkach problemami napię-
ciowymi, czyli brakiem możliwości 
wyprowadzenia mocy z części mi-
kroinstalacji.
System elektroenergetyczny po-
winien pełnić rolę tzw. wirtualnego 
magazynu energii. Wyjściem z tej 
sytuacji jest połączenie rozwoju 
mikroinstalacji z rozwojem małych, 
domowych magazynów energii. 
Ich zastosowanie na szeroką skalę 

ustabilizowałoby pracę sieci elektro-
energetycznej.
Odpowiedzią na tego rodzaju pro-
blemy po stronie dystrybutora 
energii jest dalszy rozwój i integra-
cja systemów sterowania i nadzoru 
nad pracą sieci dystrybucyjnej, sys-
temów umożliwiających automa-
tyczną lokalizację miejsca zwarcia 
(uszkodzenia) oraz zmiany konfi-
guracji sieci i zarządzania jej pracą.  
Są to więc na bieżąco realizowane 
działania TAURONA w obszarze 
inwestycji i modernizacji, nasta-
wione na zwiększenie elastycz-
ności i poprawę parametrów sieci 
elektroenergetycznej, co przekła-
da się na zwiększenie możliwości 
przyłączania do sieci kolejnych 
OZE.
MARCIN MARZYŃSKI

Rekordowy rok Zielonego Zwrotu TAURONA
W sumie w ub.r. do sieci 

operatora w Grupie 
TAURON przyłączonych 

zostało prawie  
100 tysięcy 

mikroinstalacji
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O TYM SIĘ MÓWI
CERTYFIKATY NA WAGĘ CIEPŁA

TAURON Ciepło
Ostatni kwartał ub.r. w Departamencie Rynku TAURON 
Ciepło upłynął pod znakiem dwóch rozwojowych akcji ran-
kingowych. „Zdobądź certyfikat P.(i)L.N.E.go handlowca” 
oraz „Zdobądź certyfikat elektronicznego Bohatera Obsługi 
Klienta” – to tytuły inicjatyw, w których postawiono na roz-
wój z elementem współzawodnictwa.

„Zdobądź certyfikat P.(i)L.N.E.go handlowca”!
Głównym i nadrzędnym celem inicjatywy było zapewnienie 
sukcesu projektu PLNE2 (Program Likwidacji Niskiej Emisji). 
Poza samą realizacją projektu, działania zostały skupione 
także na przygotowaniu bazy potencjalnych budynków do 
przyłączenia do ciepła sieciowego oraz na wzroście sprzeda-
ży przez zwiększenie liczby megawatów w kontraktacji Biura 
Handlowego.
Akcja „Zdobądź certyfikat P.(i)L.N.E.go handlowca” to 
łącznie ponad 25 MW potencjału mocy cieplnej w 279 
budynkach. Uczestnikom udało się pozyskać 18 uchwał 
zarządu, co przekłada się na 66 budynków i moc zamó-
wioną na poziomie ponad 2700 kW. To także 15 nowych 
podpisanych już umów w ramach Programu Likwidacji 
Niskiej Emisji, które skutkują likwidacją nieekologicznych 
palenisk węglowych w aż 51 budynkach w Górnośląsko-
-Zagłębiowskiej Metropolii.

„Zdobądź certyfikat elektronicznego  
Bohatera Obsługi Klienta”!
To wydarzenie powstało z myślą o pracownikach Biura Ob-
sługi Klienta. Akcja była kontynuacją działań zapoczątkowa-
nych w kwietniu ub.r., których założeniem było przekonanie 
jak największej liczby klientów do rejestracji w elektronicznym 
Biurze Obsługi Klienta (eBOK Ciepło) oraz do wyrażenia zgody 
na otrzymywanie elektronicznej faktury.
„Zdobądź certyfikat elektronicznego Bohatera Obsługi Klien-
ta” to nie tylko sukces zwycięzców, ale także wszystkich po-
zostałych uczestników, ponieważ dzięki ich zaangażowaniu 
udało się łącznie pozyskać rejestrację 41 nowych klientów 
w serwisie eBOK Ciepło, a także 45 zgód na otrzymywanie 
elektronicznej faktury. To kolejny duży krok w aspekcie prze-
noszenia obsługi klienta TAURON Ciepło do kanałów interne-
towych, co skutkuje większym komfortem i innowacyjnością 
w kontaktach klienta ze Spółką.

Wielki finał
Akcje rankingowe w Departamencie Rynku spółki były nie tyl-
ko okazją do wprowadzenia innowacyjnej formy pracy w ze-
społach, ale także ciekawą i ambitną formułą zrealizowaną 
w dość nietypowym i trudnym czasie pandemii.
PIOTR KLIMKIEWICZ

TAURON Ekoenergia
ANNA CISZEWSKA-SWAT
 Ile waży wiatrak i jak jest 
transportowany?
ODPOWIADA ADAM JANKOWSKI
 Najczęściej spotykane w Polsce 
elektrownie wiatrowe mają około  
100 m wysokości (wysokość do 
piasty) i ważą ok. 310 ton, nie wli-
czając fundamentu. Sama wieża to  
270 ton stali. Łopaty o długości 
prawie 44 metrów zbudowane są 
głównie z włókna szklanego, wzmoc-
nionego żywicą epoksydową. Waga 
jednej łopaty wirnika to 7 ton. Obecnie 
na rynku występują nowocześniej-
sze modele ze znacznie dłuższymi 
łopatami, których waga przekracza  
10 ton.
Główne komponenty elektrowni 
są transportowane drogą morską 
oraz lądową. Transport lądowy 
odbywa się najczęściej za pomocą 
transportu ciężarowego ze specja-
listycznymi naczepami. Najwięk-
szym wyzwaniem jest transport 
najdłuższych elementów – łopat 
oraz sekcji wieży. Każdy główny 
komponent transportowany jest 
pojedynczo. Przed wyjazdem ele-
mentów z miejsca składowania 
wyznacza się specjalną trasę do 
miejsca przeznaczenia, która czę-

sto zostaje poszerzona za pomocą 
tymczasowych płyt drogowych. 
Istnieją również naczepy, dzięki 
którym można przewozić łopaty 
w pozycji pochylenia ok. 40 stopni. 
W przypadku transportu morskie-
go i budowy elektrowni na morzu, 
na specjalistyczny statek załado-
wuje się ok. 4-5 kompletów kom-
ponentów niezbędnych do zbu-
dowania elektrowni wiatrowych.  

Wieże transportowane są w pozy-
cji pionowej, a reszta komponen-
tów w pozycji poziomej.
 Gdzie można kupić turbinę 
wiatrową?
ODPOWIADA 
AGNIESZKA TARASIEWICZ
Przemysłowe elektrownie wia-
trowe, jak choćby te wchodzą-
ce w skład farm wiatrowych  
TAURON Ekoenergia, kupuje się 

TAURON Sprzedaż
JOANNA WILIŃSKA

1.  Dopasowanie instalacji 
do naszych potrzeb

Skoro system opustów premiuje 
wykorzystanie energii na własne 
potrzeby, nasza mikroinstalacja po-
winna być optymalnie dopasowana 
do naszego zużycia. Dopasowanie 
instalacji przez firmę wykonawczą 
wymaga podstawowych informacji, 
takich jak zużycie energii w skali roku 
lub wysokość naszych rachunków za 
energię, układ budynku względem 
stron świata, powierzchnia dachu 
oraz jego nachylenie itp. Często tego 
typu informacje są pozyskiwane 
podczas wizji lokalnej, ale nie zawsze 
jest ona konieczna na wstępnym 
etapie.

2. Przejrzysta kalkulacja
Od firmy wykonawczej powinniśmy 
otrzymać przejrzystą kalkulację, 
z której jasno wynikają podstawo-
we informacje, takie jak całkowity 
koszt kompletnej instalacji, sza-
cowany okres zwrotu z inwestycji 
(również w wariancie z dostępną 
dotacją w ramach programu „Mój 

Prąd”), a także prognozy dotyczące 
ilości wytworzonej energii. Jeżeli de-
cydujemy się na jakąkolwiek formę 
finansowania zewnętrznego (kre-
dyt, pożyczka, abonament itd.), po-
prośmy o wyodrębnienie kosztów 
instalacji i kosztów finansowania. 
Może się okazać, że okres zwrotu 
będzie bardzo długi ze względu na 

Pytania o elektrownie 
wiatrowe – # 7 
Zakup turbiny wiatrowej w dzisiejszych czasach  
nie stanowi większego problemu. Jak jednak wygląda 
sytuacja w przypadku transportu urządzenia o tak 
pokaźnych rozmiarach i wadze? 

Montaż fotowoltaiki. 
Czego wymagać od firmy? 
Montażem fotowoltaiki zajmuje się obecnie bardzo wiele firm. 
Wśród wykonawców znajdziemy rzetelnych specjalistów 
z długoletnim doświadczeniem, ale też firmy, dla których 
fotowoltaika to dodatek do działalności podstawowej. Jak 
więc odróżnić dobrych wykonawców od mniej rzetelnych firm? 
Czego powinniśmy wymagać od ekipy instalatorskiej, która ma 
przeprowadzić montaż naszej instalacji? 

TAURON SERWIS PRZEBUDOWAŁ 
SIEĆ CIEPŁOWNICZĄ W KATOWICACH
TAURON Serwis
Spółka zakończyła rozpoczętą w listopadzie ub.r. przebu-
dowę sieci ciepłowniczej DN80 wraz z komorą ciepłow-
niczą. Inwestycja była realizowana w centrum Katowic  
dla zewnętrznego kontrahenta.
Finalnie w rejonie ulicy Ściegiennego położono ponad 200 
metrów sieci w technologii preizolowanej, zmodernizowano 
również komorę ciepłowniczą. Przebudowa sieci w terminie 
umożliwiła rozpoczęcie prac nad nowym obiektem budow-
lanym. Inwestycja dewelopera będzie realizowana na działce 
sąsiadującej z przebudowaną przez TAURON Serwis siecią.
Kompleksowa realizacja przewidywała przekładkę sieci, 
przebudowę komory oraz odtworzenie terenu. Wszystkie 
prace technologiczne udało się zakończyć przed spadkiem 
temperatury. Po ustaniu mrozów zostanie wykonane obsa-
dzenie zieleni.
MONIKA CZERNIAK-LNIAK
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wysokie koszty finansowania, co 
spowoduje, że proponowany wa-
riant będzie dla nas nieopłacalny.

3. Specyfikacja techniczna
Wraz z wyceną powinniśmy wy-
magać podania parametrów tech-
nicznych instalacji – jakie moduły 
zostaną zastosowane, jaka będzie 

ich moc oraz pozostałe parametry 
(najlepiej wraz z dołączoną kartą 
produktu), jaki falownik zostanie 
zamontowany itd.

4. Wzór umowy
Wykonawca powinien z odpowied-
nim wyprzedzeniem przekazać 
nam wzór umowy, abyśmy mogli 
go przeanalizować. Poza informa-
cjami na temat zasad rozliczenia, 
terminów, mocy instalacji oraz jej 
komponentów umowa powinna 
zawierać informacje dotyczące 
obsługi serwisowej i gwarancyjnej 
zapewnianej przez wykonawcę.

5. Referencje
Każdy z wykonawców, na naszą 
prośbę, powinien pokazać nam 
inne, zrealizowane przez siebie 
instalacje. Zobaczmy, czy montaż 
jest schludny i uporządkowany, nie 
wahajmy się poprosić o możliwość 
kontaktu z którymś z wcześniej-
szych klientów.

6. Montaż
Jeżeli już podjęliśmy decyzję 
o współpracy z konkretną firmą, 
zwracajmy uwagę, w jaki sposób 
przygotowywany jest montaż. 
Sprawdźmy, czy wszystkie kom-
ponenty są oryginalnie zapako-
wane i pozbawione jakichkolwiek 
uszkodzeń. Sam montaż powinien 
przebiegać sprawnie i zgodnie z za-
sadami BHP.

TAURON Dystrybucja • Ponad 
2200 bocianich gniazd znajduje się 
na słupach energetycznych nale-
żących do TAURON Dystrybucja. 
Energetycy dbają o nie szczegól-
nie zimą, kiedy ptaków nie ma 
w Polsce, a przy gniazdach można 
wykonywać zabiegi pielęgnacyjne 
i oczyszczające. Zakres robót jest 
ściśle związany z cyklem życia pta-
ków oraz potrzebą zapewnienia 
bezpiecznej pracy sieci elektro-
energetycznej.
Dziećmarów to mała wieś w woj. 
opolskim w powiecie głubczyc-
kim. To właśnie tu w ostatnich 
dniach minionego roku energetycy  
TAURONA zadbali o gniazdo zlokali-
zowane na słupie niskiego napięcia, 
przy jednym z miejscowych domów.

– W całym woj. opolskim na naszej in-
frastrukturze znajduje się ponad 450 
bocianich gniazd. Dla ptaków takie 
miejsce ich budowy jest bardzo kom-
fortowe, bo chroni je skutecznie przed 
drapieżnikami. Kiedy jednak przero-
śnięte i ważące kilkaset kilogramów 
gniazda mogą spowodować awarie 
sieci energetycznych, musimy inter-
weniować – mówi Ewa Groń, rzecz-
nik prasowy TAURON Dystrybucja.
Bocianie gniazdo, budowane przez 
lata, może ważyć nawet kilka ton. 
Dlatego tak ważne jest oczyszczanie 
ich z nadmiaru budulca, poprawianie 
konstrukcji i wynoszenie na specjal-
ne stalowe platformy – ponad prze-
wody energetyczne. Zapewnia to 
bezpieczeństwo ptaków i bezawa-
ryjną pracę sieci energetycznej.

Eksperckie wsparcie
Do współpracy przy opiece nad 
ptakami spółka stara się po-
zyskać ekspertów w zakresie 
ochrony środowiska oraz ornito-
logów. W grudniu ub.r. zawarte 
zostało porozumienie o współ-
pracy na rzecz bocianów między 
TAURON Dystrybucja a Regional-
ną Dyrekcją Ochrony Środowiska 
w Opolu.
Wcześniej takie umowy zostały 
podpisane z Regionalnymi Dy-
rekcjami w Krakowie, Katowicach 
i Wrocławiu. W ten sposób na 
konsultacje i wsparcie regional-
nych ekspertów spółka może li-
czyć na całym obszarze swojego 
działania.
MARCIN MARZYŃSKI

TAURON Wydobycie • Półtora 
miliona ton odpadów z kopalń  
TAURONA przetworzono w ostat-
nich trzech latach w pełnowarto-
ściowe produkty i wprowadzono 
na rynek. Zalegające kiedyś 
na hałdach uboczne produkty 
wydobycia węgla kamiennego 
znajdują obecnie zastosowanie 
w budownictwie drogowym 
i hydrotechnicznym z korzyścią 
dla środowiska. Całkowicie 
bezodpadowa stała się już 
kopalnia w Brzeszczach. Kruszy-
wa z kopalń TAURONA generują 
zyski z korzyścią dla środowiska 
naturalnego.
Tylko w ub.r. w TAURON Wydoby-
cie wyprodukowano 450 tys. ton 
kruszywa, które znalazło zastoso-
wanie w drogownictwie, niwelacji 
terenów, budowach pomocniczych 
kolei, a przede wszystkim w bu-
downictwie hydrotechnicznym do 
budowy wałów przeciwpowodzio-
wych.
TAURON Wydobycie chce gene-
rować jak najwięcej korzyści śro-
dowiskowych i ekonomicznych 
przez efektywne przetwarzanie 
odpadów powydobywczych i re-
alizację zasad gospodarki obiegu 
zamkniętego. ZG Brzeszcze, jako 
pierwszy w kraju, uzyskał status 
kopalni bezodpadowej. Spółka 
dąży do tego, aby wszystkie trzy 
zakłady górnicze generowały je-

dynie takie produkty uboczne, 
które mogą być powtórnie wyko-
rzystywane na rynku budowla-
nym, z korzyścią dla środowiska 
naturalnego.
Zagospodarowanie kamienia, 
który pozostawał po przerób-
ce surowego węgla, stanowiło 
duży problemem dla kopalń wę-
gla kamiennego przez wiele lat. 
Najczęściej składowano go na 
przykopalnianych hałdach bądź 
wywożono na zewnętrzne skła-
dowiska, co generowało niebaga-
telne koszty. Obecnie kruszywa 
powydobywcze stanowią cenny 
materiał dla budownictwa dro-
gowego jako jeden z elementów 
warstw drogi i są substytutem 
dla kruszyw naturalnych. Ich sto-
sowanie ma również wymiar eko-
logiczny w kontekście ochrony 
zasobów naturalnych.

Bezodpadowe kopalnie
TAURON Wydobycie stopniowo 
eliminuje źródła powstawania od-
padów w kopalniach przez prze-
twarzanie ich w nowatorskich in-
stalacjach na użyteczne produkty 
– w postaci granulatów mułowych, 
kruszyw oraz mieszanek kruszy-
wowo-spoiwowych. Ustawa o od-
padach daje możliwość uzyska-
nia decyzji o uznaniu odpadu za 
produkt uboczny, pod warunkiem 
że jego zastosowanie jest pewne 
i spełnia wszystkie istotne wy-
magania, w tym prawne, w za-
kresie produktu, ochrony środo-
wiska oraz życia i zdrowia ludzi. 
Status kopalni bezodpadowej dla 
ZG Brzeszcze oznacza zatem, że 
oprócz węgla będzie produkował 
wyłącznie użyteczne rynkowo 
produkty.
DANIEL IWAN

Nowe życie odpadów z kopalń

Zimowe porządki w bocianich gniazdach

bezpośrednio u producentów. 
Elektrownie o niskich mocach, 
w tym elektrownie przydomo-
we, można kupić zarówno od 
producentów, jak i pośredni-
ków (zwłaszcza elektrownie 
pochodzące z rynku wtórnego). 
Transakcje takich elektrowni 
dokonywane są bezpośrednio 
w sklepach internetowych lub na 
aukcjach internetowych.

ZADAJ PYTANIE
NASZYM EKSPERTOM
Jeśli masz jakieś pytanie odno-
śnie farm wiatrowych lub po pro-
stu chcesz poszerzyć swoją wie-
dzę na ten temat, zadaj pytanie 
naszym ekspertom. Wystarczy 
wysłać wiadomość z  pytaniem 
na adres: anna.ciszewska-swat 
@tauron-ekoenergia.pl

Najpopularniejsze w Polsce 
wiatraki mają ok.

100 m 
WYSOKOŚCI 

i ważą ok. 

310 ton 
Łopaty mają długości 

prawie 

44 m 
zbudowane są głównie 

z włókna szklanego, 
wzmocnionego żywicą 

epoksydową. Waga jednej 
łopaty wirnika to 

7 ton 
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Obecnie kruszywa powydobywcze  
stanowią cenny materiał dla budownictwa 
drogowego – jako jeden z elementów warstw drogi  
– i są substytutem dla kruszyw naturalnych 

Każdy z wykonawców, na naszą
prośbę, powinien pokazać nam
inne, zrealizowane przez siebie

instalacje. Możemy też poprosić o możliwość 
kontaktu z którymś z wcześniejszych klientów

Bocianie gniazdo,  
budowane przez

lata, może ważyć  
nawet kilka ton
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Pasek rozrządu: zalety, 
kontrola techniczna, wymiana
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m3 wody. Niewątpliwą atrakcję sta-
nowi otaczający jezioro rezerwat 
o powierzchni 29 ha – obejmujący 
las mieszany z licznymi okazami 
starodrzewia, jak również unikato-
we na skalę krajową siedlisko czapli 
siwej. Na obrzeżach zbiornika rozlo-
kowane są liczne ośrodki wypoczyn-
kowe z piaszczystymi plażami 
i przystaniami, przyciągające 
miłośników sportów wodnych 
i wędkarzy.

Elektrownia, która 
przypomina statek
Budynek elektrowni wod-
nej robi ogromne wraże-
nie. Zbudowany w całości 
ze stali i szkła przypomina 
statek. Obiekt ten wyróż-
nia wśród elektrowni wod-
nych na terenie Polski fakt, 

Elektrownia Wodna Otmu-
chów jest usytuowana na 
rzece Nysa Kłodzka w miej-
scowości Otmuchów nie-

opodal miasta Nysa. Budowę zbior-
nika i wszystkich związanych z nim 
obiektów rozpoczęto w 1928 roku. 
Pierwsze plany zbudowania zbiornika 
retencyjnego w tym miejscu powstały 
już w 1913 r., ale nie zrealizowano ich 
z powodu wybuchu wojny. Sytuacja 
zmieniła się jednak w1926 r. Moder-
nizacja pobliskiej linii kolejowej umoż-
liwiła rozpoczęcie budowy przeciwpo-
wodziowego zbiornika retencyjnego. 
Aby wykorzystać potencjał zgroma-
dzonej wody, zbudowana została 
elektrownia wodna.

Rezerwat zapiera dech
Jezioro Otmuchowskie ma obszar 
około 2 tys. ha i pojemność 130 mln 

Wsparcie Grupa TAURON  
• W poprzednim wydaniu omó-
wiliśmy, w jaki sposób na prze-
strzeni stuleci ewoluował pasek 
rozrządu. Przyjrzeliśmy się rów-
nież jego największym zaletom 
oraz wadom. Teraz skupimy się 
na elementach, które należy 
wziąć pod uwagę przy jego kon-
troli oraz wymianie.

Kontrola techniczna
Mimo coraz dłuższej żywot-
ności pasków rozrządu, należy 
bezwzględnie kontrolować ich 
stan techniczny przy okre-
sowym przeglądzie silnika. 
Warto przestrzegać tej reguły, 
bowiem zerwanie paska czy 
uszkodzenie jednej z rolek po-
średnich lub napinacza może 
doprowadzić do uszkodzeń 
silnika wiążących się z bardzo 
kosztowną naprawą, wynika-
jącą z konieczności wymiany 
zaworów i tłoków.
W przypadku konieczności wy-
miany paska niezbędne jest 
również przeprowadzenie jed-
noczesnej wymiany rolek po-
średnich i napinaczy.

Przyczynami 
najczęstszych usterek 
powstających w układzie 
rozrządu są:
  niewłaściwe naprężenie pa-

ska (występuje aż w 80% 
wszystkich uszkodzeń układu 
rozrządu);

  złe prowadzenie paska, wyni-
kające ze złego centrowania, 
znacznie przyspiesza zużycie 
brzegów paska;

  ciała obce w układzie napędu 
paska – zwiększają stopień 
jego naciągnięcia;

  zabrudzona lub nierówna po-
wierzchnia montażu – wy-
wołuje nierówne przyleganie 
elementów napędu paska.  

a w efekcie zużywanie się pa-
ska na brzegach.

  uszkodzenie rolki napinacza 
i rolki prowadzącej - spowo-
dowane zdecydowanie zbyt 
dużym naprężeniem paska 
rozrządu, prowadzącym do 
jego przeciążenia lub niewła-
ściwego prowadzenia.

Wymiana paska rozrządu
Sam proces wymiany paska roz-
rządu jest operacją stosunkowo 
prostą, jednak w trakcie jej wy-
konywania bardzo ważne jest 
przestrzeganie zaleceń produ-
centa. Montaż nowego paska nie 
powinien być przeprowadzany na 
ciepłym silniku: może to spowo-
dować niewłaściwe pozycjono-
wanie elementów napinających. 
Ponadto niezmiernie istotne jest 
dokręcenie rolek prowadzących 
przy użyciu odpowiedniego klucza 
dynamometrycznego. W trakcie 
demontażu elementów osprzętu 
silnika należy po zdjęciu pokrywy 
paska rozrządu sprawdzić znaki 
na kołach pasowych napędu pa-
ska zębatego, które powinny się 
pokrywać z odpowiadającymi im 
znakami na głowicy i bloku silnika. 
Po demontażu zużytego paska 
zakłada się nowy, zachowując 
zgodność znaków na kołach zę-
batych względem odpowied-
ników na bloku i głowicy. Pasek  
w trakcie montażu powinien dać 
się bez problemów nasunąć na 
koła pasowe – niedopuszczalne 
jest montowanie paska na siłę.
JERZY JANUŚ

Znane i nieznane  
– Elektrownia  
Wodna Otmuchów 
Zbudowana ze stali i szkła przypomina statek, który właśnie dobił  
do portu i majestatycznie unosi się na wodzie. Wśród sześciu elektrowni 
należących do Zespołu Elektrowni Wodnych Opole szczyci się największą 
mocą zainstalowaną (6,7 MW), towarzysząc zaporze, która utworzyła Jezioro 
Otmuchowskie. Mowa oczywiście o Elektrowni Wodnej Otmuchów. 

TAURON Wydobycie • Niosą po-
moc w akcjach ratunkowych 
i zabezpieczają ponad  
120 kilometrów podziemnych 
tuneli Zakładu Górniczego 
Sobieski przez 24 godziny 
na dobę. Pracę ratowników 
górniczych uwiecznił na muralu 
utytułowany artysta Marian 
Folga, wspierając tym samym 
modernizację stacji ratow-
nictwa górniczego na terenie 
kopalni w Jaworznie. 
Na jednej ze ścian stacji ratow-
niczej artysta wykonał mural 
techniką malowania natrysko-
wego.  Starannie wykonany 
obraz przedstawia drużynę ra-
towniczą podczas akcji, prowa-
dzoną przez patronkę górników 
– świętą Barbarę.
– Chciałem w ten sposób we- 
sprzeć artystycznie ratowników 
górniczych. Poznałem ich pracę 
i jestem dla niej pełen szacunku. 
Mural, jako technika artystyczna, 
był dla mnie wyzwaniem. Praca 
nad tym projektem trwała cztery 
dni i była ciekawym doświadcze-
niem – mówi autor muralu Ma-
rian Folga.

Ten utytułowany plastyk, fotograf  
i reżyser Teatru Tańca z Jaworz-
na jest artystą wszechstronnym, 

jednak należy przede wszystkim 
do czołówki polskich tzw. face-  
i bodypainterów. Marian Folga ma 

Mural znanego artysty dla ratowników górniczych
Mural został wykonany 
techniką malowania 
natryskowego  
(ang. airbrush painting)
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plenerowych ujęć do swojego naj-
nowszego filmu pt. „Republika dzieci”.

Jak EW Otmuchów 
wygląda dzisiaj?
W latach 2013-2017 Elektrownia 
Wodna Otmuchów przeszła grun-
towną modernizację, zaczynając od 
wymiany turbozespołów będących 
sercem całej elektrowni, a kończąc 
na pracach związanych z infrastruk-
turą techniczną i budowlaną. Zadba-
no nawet o drobne szczegóły, takie 
jak granitowe mury oporowe, któ-
rym przywrócony został pierwotny 
wygląd. Dodatkowo elektrownia 
została wyposażona w nowoczesne 
systemy sterowania, monitoringu 
i wizualizacji pracy elektrowni. Dzięki 
temu możliwa jest jej bezobsługowa 
praca i zdalne sterowanie z elek-
trowni Nysa. d

że został posadowiony na skarpie 
odwodnej. W budownictwie wodnym 
Europy to ewenement. Elektrow-
nię budowano wraz ze zbiornikiem 
Otmuchów w latach 1928-1933, 

dzięki temu jest pięknie wkom-
ponowana w krajobraz. Hala 

maszyn posiada impo-
nujące rozmiary: jest 

długa na prawie 
100 m, szeroka na  

16,7 m i wysoka 
na ponad 11 m. 
Nic więc dziw-
nego, że uro-
kowi otmu-
c h o w s k i e j 
e l e k t r o w n i 
uległ sam Jan 
Kolski – uzna-
ny polski reży-
ser, szukając tu 

Bądź eko z Bioeko
– jak prawidłowo dokarmiać ptaki?
BIOEKO Grupa TAURON • Dokar-
miając ptaki zimą, należy prze-
strzegać kilku zasad. Zapraszamy 
do zapoznania się z kolejną odsło-
ną cyklu „Bądź eko z Bioeko”.
Ptaki należy dokarmiać tylko pod-
czas mrozów czy pojawienia się 
śniegu, regularnie, i aż do nasta-
nia odwilży. Jeśli już rozpocznie-
my dokarmianie, to nie należy go 
zaprzestawać. Dlaczego? Ptaki 
szybko przyzwyczajają się, że do-
stają pokarm w tym samym miej-
scu i na niego czekają.

Bezpieczna  
ptasia stołówka
Aby odpowiednio dokarmiać ptaki, 
należy zatroszczyć się o naturalny 
i świeży pokarm, np. łuskane ziar-
na słonecznika. Chętnie skuszą się 
na nie sikory, kowaliki, dzięcioły, 
dzwońce, szczygły, wróble, gołębie, 
kawki i gawrony. Dla kosów i kwi-
czołów możemy np. nadziać jabłka 
na pobliskie krzaki. Gołębie i ptaki 
krukowate, takie jak wrony, gaw-

rony czy kawki, możemy dokarmiać 
pszenicą i kaszą – z wyjątkiem pra-
żonej kaszy gryczanej. Krukowate 
chętnie sięgną też po orzechy wło-
skie. Łabędziom i kaczkom należy 
wysypywać na brzegu ziarna zbóż, 
np. pszenicy, mielonej kukurydzy, 
specjalne granulaty dla ptaków 
wodnych, surowe lub gotowane 
drobno pokrojone warzywa, a także 
płatki zbożowe (nie kukurydziane 
z dodatkiem cukru).

Nie powielajmy  
stereotypów
Nie wolno dokarmiać ptaków 
resztkami naszego, ludzkiego 
jedzenia. Chleb lub słone, do-
prawione dania mogą ptakom 
zaszkodzić. Podając zwierzętom 
spleśniały, zepsuty, mokry i zmar-
znięty pokarm, narażamy je na 
uszkodzenia układu pokarmowe-
go. Karma powinna być podawa-
na w małych ilościach, w czystych 
miejscach. Niezjedzone i zalega-
jące resztki należy usuwać. Gnijąc, 

mogą stać się siedliskiem bakterii. 
Ptasiego pokarmu nie powinni-
śmy również wyrzucać na ziemię. 
Najlepiej wykorzystać do tego 
karmnik, który można przygoto-
wać z doniczek lub plastikowych 
butelek. Idealna konstrukcja bę-
dzie miała wysuwaną podłogę 
umożliwiającą łatwe czyszczenie 
i daszek, który ochroni pokarm 
przed zmoknięciem. Karmnik 
najlepiej ustawić w zacisznym 
miejscu, aby nie dostały się do 
niego drapieżniki. Unikajmy jed-
nak przeszklonych werand i ta-
rasów, o które ptaki mogłyby się 
rozbijać. Najlepszym naturalnym 
karmnikiem dla ptaków są drzewa 
i krzewy owocowe, dlatego część 
z nich warto pozostawić, robiąc 
przydomowe porządki. Pamię-
tajmy też o wystawieniu ptakom 
świeżej, czystej wody. W mieście 
trudno im taką znaleźć, a jest im 
potrzebna do zaspokojenia pra-
gnienia i czyszczenia upierzenia.
MONIKA REJDAK

Elektrownię budowano  
wraz ze zbiornikiem 
Otmuchów w latach  

1928-1933, dzięki temu jest 
pięknie wkomponowana 
w krajobraz. Hala maszyn 

posiada imponujące rozmiary: 
jest długa na prawie 

100 m 
szeroka na 

16,7 m 
i wysoka na ponad 

11 m 

Mural znanego artysty dla ratowników górniczych

ponadto na koncie nagrody w kilku-
dziesięciu prestiżowych konkursach 
w kraju i za granicą.

Zawsze pełna gotowość
Ratownicy z ZG Sobieski to profesjo-
naliści w każdym calu. W swoim do-
robku mają udział w wielu trudnych 
akcjach ratowniczych prowadzonych 
w kraju i za granicą. O sprawności ra-
towników z Jaworzna świadczą liczne 
trofea zdobyte przez zastępy ratow-
nicze podczas zawodów. Aby stale 
podnosić swoją sprawność i goto-
wość do akcji, członkowie zastępów 
ratowniczych biorą udział w cyklicz-
nych szkoleniach.
– Metodą gospodarczą rozpoczęliśmy 
przed miesiącem remont generalny. 
Wśród 125 ratowników z ZG Sobieski 
znajdują się fachowcy z różnych specjal-
ności, którzy potrafią sprostać również 
remontowym wyzwaniom – mówi 
Piotr Nowak, kierownik kopalnianej 
stacji ratownictwa górniczego w ZG 
Sobieski.
Dyżurujące zastępy ratownicze wy-
konują zazwyczaj prace pod ziemią  
w zakresie zabezpieczenia przeciwpo-
żarowego oraz wentylacji. Wykonują 
różnego rodzaju tamy i monitorują 
stan atmosfery powietrza kopalniane-
go, zabezpieczając w tym czasie pra-
cowników zatrudnionych pod ziemią.
DANIEL IWAN

Aby odpowiednio 
dokarmiać ptaki, należy 
zatroszczyć się  
o naturalny  
i świeży pokarm.  
Jeśli już rozpoczniemy 
dokarmianie, to nie 
należy go zaprzestawać 
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 41

CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI OD PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON.
Rozwiązania należy przesyłać do 10 marca 2021 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 40: Karol Cygański, TAURON Dystrybucja, Wydział Ruchu (ODR); Monika Jasionek, TAURON Ekoenergia, Biuro Korporacyjno-
-Organizacyjne; Magdalena Dolezik, TAURON Obsługa Klienta, Biuro Świadczeń; Daria Winiarska, TAURON Dystrybucja Pomiary, PW4 – Teren Pomia-
rów WN i SN; Kamil Rutkowski, TAURON Wydobycie, GW – Oddział Wiertniczy.

Hasło

Ekspert od papierowych rewolucji  
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TAURON Ciepło
MARTA MROZEK

Jak wspomina nasza bohaterka, 
jej przygoda z mediowaniem 
zaczęła się od chrzcin wnuka, 
kiedy to natknęła się w sieci 

na tzw. exploding boxy. Zachęcona 
przez syna postanowiła przygo-
tować takie pudełko samodziel-
nie. Szukając skrapki (materiał do 
ozdabiania), nasza bohaterka na-
trafiła na kobietę, która prowadzi 
zajęcia ze sztuki mediowania.
– Na zajęcia zapisałam się cztery lata 
temu i uczęszczam na nie do dziś. 
Robię boksy okolicznościowe, kartki 
okazjonalne, a także stroiki świątecz-
ne. Atmosfera podczas warsztatów 
jest bardzo pozytywna. Mam okazję 
nauczyć się różnych technik, a kole-
żanki pokazują mi triki ozdabiania czy 
wykańczania prac – podkreśla Tere-
sa Lisik. – Na myśl by mi nie przyszło, 
że będę robiła coś takiego – dodaje.
Zapytana o źródło inspiracji dla 
tak wyjątkowych projektów, nasza 
bohaterka – poza wspomnianymi 
uprzednio zajęciami – wskazuje 
przede wszystkim na projekty zna-
lezione w sieci. Pani Teresa każdy 
element swoich kreacji stara się 
stworzyć własnoręcznie. Kwiatki 
tworzy z foamiranu, tj. pianki do 
wycinania, którą formuje się na cie-
pło lub na zimno.
– Od zawsze lubiłam manualne 
prace. W dzieciństwie, kiedy moje 

koleżanki bawiły się lalkami, ja szy-
dełkowałam. Potrafiłam haftować  
cztery miesiące z rzędu, po 10 godzin 
dziennie. Kiedyś wyszydełkowałam 
Monę Lisę: był to prezent dla przyja-
ciółki – wspomina Teresa Lisik.
Najtrudniejszym procesem pod-
czas tworzenia projektów jest do-
bór koloru papieru. To wizja pani 
Teresy, jednak zdarza się, że pod-
czas jej aranżacji projekt znacznie 
odbiega od początkowego pomy-
słu.
– Osoby zamawiające często po-
zostawiają mi wolną rękę, wtedy 
jednak nie mam pewności, jak zare-
agują na finalny produkt. Na szczę-
ście reakcje są przede wszystkim 
pozytywne. Gdy coś tworzę, nie 
mogę przestać myśleć o ko-
lorach papierów i doborze 
elementów. Dla mnie 
osobiście jest to od-
skocznia i bardzo się 
przy tym relaksuję 
– zaznacza nasza 
bohaterka.
Poza pasją do pa-
pierowych rewo-
lucji, pani Teresa 
lubi projektować 
wnętrza swoich 
czterech kątów. 
Obecnie nasza 
bohaterka pracu-
je nad pudełkiem 
urodzinowym dla 
swojego syna. d

Teresa Lisik na co dzień pracuje w spółce Wsparcie Grupa TAURON  
jako pracownik ochrony. W wolnych chwilach oddaje się swojej 
kreatywnej pasji, jaką jest mediowanie (ang. scrapbooking). 

Pani Teresa każdy element 
swoich kreacji stara się 
stworzyć własnoręcznie 

Najtrudniejszym 
procesem podczas

tworzenia projektów 
jest dobór

koloru papieru


