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Grupa TAURON
ŁUKASZ CIUBA

Na elektrownię zlokalizo-
waną na terenach gmin 
Wolbórz i Moszczenica, 
w powiecie piotrkow-

skim, składać się będzie 15 turbin 
wiatrowych, każda o mocy 2 MW. 
Farma wyprodukuje 90 GWh ener-
gii rocznie, co zaspokoi potrzeby 35 
tysięcy gospodarstw domowych.

Energia z wiatru i słońca
W ub.r. TAURON podwoił moce 
wiatrowe przez akwizycję pięciu 
farm wiatrowych w północnej Pol-
sce. Aktualnie Grupa dysponuje 
dziewięcioma farmami, w których 
energię elektryczną wytwarzają 
182 turbiny wiatrowe o łącznej 
mocy 380,75 MW. TAURON za-
mierza również realizować inwe-
stycje typu offshore na Morzu Bał-
tyckim.
Wraz ze zwiększaniem mocy 
w wietrze, TAURON równolegle 
realizuje projekty budowy farm 
fotowoltaicznych. W grudniu ub.r. 
w Jaworznie, na terenie dawnej 
elektrowni węglowej, Grupa uru-

chomiła pierwszą farmę foto-
woltaiczną budowaną w ramach 
TAURON PV. Program ten zakła-
da uruchomienie farm fotowol-
taicznych o mocy do 150 MW. 
Farmy powstają na terenach 
poprzemysłowych, należących 
do Grupy. W pierwszym kwarta-
le br. do użytku oddana zostanie 
także elektrownia fotowoltaicz-
na Choszczno I.

Większy udział  
zeroemisyjności
Realizowany od czerwca ub.r. Zie-
lony Zwrot TAURONA przewiduje 
zwiększenie do 65% udziału źródeł 
zeroemisyjnych w miksie wytwór-
czym Grupy do 2030 r. Inwestycje 
w odnawialne źródła energii oraz 
zastąpienie wyeksploatowanych 
źródeł konwencjonalnych nisko- 
bądź zeroemisyjnymi pozwolą 
obniżyć emisyjność Grupy, w per-
spektywie 2025 r., o ponad 20 proc., 
a w perspektywie 2030 r. o ponad 
50 proc. Do 2025 r. TAURON zamie-
rza mieć ponad 1000 MW mocy 
zainstalowanej w turbinach wia-
trowych na lądzie. 

   TAURON przekazuje 
do eksploatacji nowe 
farmy fotowoltaiczne, 
przyłącza do sieci 
elektroenergetycznej, 
dziesiątki tysięcy 
prosumenckich 
instalacji 
fotowoltaicznych,  
a także rozwija 
energetykę wiatrową 
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TAURON rusza 
z budową farmy 
wiatrowej 
Rozpoczyna się budowa farmy wiatrowej  
o mocy 30 MW w województwie łódzkim.  
Inwestycja ma zostać zakończona latem 2022 r. 

Bądź 
odpowiedzialny 
– dbaj o siebie  
i innych
Grupa TAURON • Przestrzegając 
podstawowych zasad bezpieczeń-
stwa i higieny, chronisz nie 
tylko siebie – troszczysz się 
też o zdrowie swoich bliskich 
i kolegów z pracy. 
Pamiętaj o częstym myciu rąk 
i ich dezynfekcji. Przebywając 
w miejscach publicznych, zawsze 
zakładaj maseczkę. Jeśli czujesz,  
że masz pierwsze objawy infekcji, po-
informuj o tym swojego przełożonego 
i zostań w domu.

Aktualnie Grupa dysponuje 
dziewięcioma farmami, 

w których energię 
elektryczną wytwarzają 

182 
TURBINY WIATROWE 

o łącznej mocy 

380 MW
 TAURON zamierza 
również realizować 

inwestycje typu offshore 
na Morzu Bałtyckim 

Do 2025 roku  
TAURON zamierza  

mieć ponad 

1000 MW 
mocy zainstalowanej  

w turbinach wiatrowych 
na lądzie 
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Z GRUPY
SZYBKI INTERNET
DLA BIZNESU OD TAURONA

TAURON Obsługa Klienta
TAURON dysponuje jedną z największych sieci światłowodo-
wych w południowej części kraju. Teraz spółka wprowadza do 
oferty komercyjnej usługi telekomunikacyjne kierowane dla 
klientów biznesowych.
TAURON Obsługa Klienta jest operatorem telekomunikacyj-
nym, który dysponuje rozległą siecią światłowodową oraz 
nowoczesnym systemem teletransmisyjnym. W ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa prowadzi też inwestycję 
rozbudowy sieci o kolejne 5,5 tys. km w celu podłączenia go-
spodarstw domowych będących „białymi plamami” na interne-
towej mapie Polski.
– W drugim kwartale br. rozpoczniemy świadczenie usług teleko-
munikacyjnych dla biznesu. Posiadamy wieloletnie doświadczenie 
w działalności telekomunikacyjnej, świadcząc dotychczas usługi 
dla operatorów telekomunikacyjnych. Dysponujemy nowoczesną 
siecią telekomunikacyjną, bezpiecznym Data Center oraz punktami 
styku z największymi operatorami telekomunikacyjnymi, dlatego 
zdecydowaliśmy się rozszerzyć nasze działania o usługi dla biz-
nesu – mówi Leszek Chwalik, wiceprezes zarządu ds. CUW IT 
w TAURON Obsługa Klienta.
TAURON proponuje rozwiązania indywidualnie dopasowane do 
potrzeb wymagających klientów biznesowych. „Szyta na mia-
rę” usługa usprawni codzienne procesy biznesowe, komunika-
cję i prowadzenie wideokonferencji.
W ofercie TAURONA klienci znajdą m.in.: dostęp do internetu 
o gwarantowanej, stałej przepływności od 100 Mbps do 10 
Gbps oraz transmisję danych (Ethernet, MPLS, VPN, VPLS), czy-
li bezpieczne łącza umożliwiające połączenie oddziałów firmy 
w jedną spójną i bezpieczną sieć. Rozwiązanie to pozwala efek-
tywnie wykorzystywać i zarządzać zasobami IT.
EWA WÓJCIK-CZECH
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Szczegółowa oferta 

znajduje się  na stronie 
www.biznes.tauron.pl/

telekomunikacja

TAURON  
Nowe Technologie
GRACJAN RESPONDEK

Zadanie realizowane przez 
TAURON Nowe Technolo-
gie polegało na budowie 
sieci średniego napięcia 

oraz sieci teletechnicznej do ob-
sługi farmy wiatrowej. O wielko-
ści tej inwestycji świadczy fakt, 
że sieć kablowa, łącząca 20 elek-
trowni wiatrowych, liczy sobie aż 
33 kilometry. Część prac ziemnych 
wymagała przy tym wykorzysta-
nia specjalistycznego sprzętu do 
przewiertów prowadzonych pod 
istniejącymi drogami wojewódzki-
mi nr 901 i 907 oraz linią kolejową 
Pyskowice – Lubliniec. Bez szkody 
dla popularnych szlaków komuni-
kacyjnych, a przede wszystkim bez 
konieczności wprowadzania cza-
sowych, uciążliwych dla kierowców 
ograniczeń w ruchu.   
Specjaliści z TAURONA Nowych 
Technologii musieli poradzić sobie 
z przebudową linii średniego napię-
cia 20 kV, która kolidowała z dwoma 

masztami. Wykonano ją na długości 
jednego kilometra. Przeprowadzo-
ne pomiary i kontrole dały jasną 
odpowiedź: instalacja została wy-
konana bez zastrzeżeń.
– Inwestycja w Wielowsi jest kolejną, 
w której TAURON Nowe Technologie 
daje się poznać jako rzetelny i solid-

ny partner biznesowy. Nie boimy się 
trudnych wyzwań. A jeśli w grę wcho-
dzą inwestycje z dziedziny „zielonej 
energii”, to tym bardziej chcemy się 
w nie angażować – powiedział Piotr 
Apollo, wiceprezes TNT.
Sprawna realizacja zadania nie by-
łaby możliwa bez wykorzystania 

TAURON Wydobycie
PATRYCJA HAMERA

Uboczne produkty spala-
nia powstające w Gru-
pie TAURON są w ca-
łości wprowadzane na 

rynek jako surowiec do wykorzy-
stania w wielu gałęziach przemy-
słu.
– Blok 910 MW działa w zgodzie 
z koncepcją gospodarki obiegu za-
mkniętego, w której wytwarzanie 
odpadów powinno być jak najbar-

dziej zminimalizowane. Zamknięta 
pętla procesów, w której powsta-
jące odpady traktowane są jako 
surowce w innych gałęziach gospo-
darki, to dla nas już teraźniejszość 
– mówi Adam Kampa, prezes 
zarządu Nowe Jaworzno Grupa 
TAURON.
Dzięki temu, że substancje w po-
staci gipsu, popiołów lotnych oraz 
żużli wytwarzane w spółce Nowe 
Jaworzno Grupa TAURON zostały 
zarejestrowane w Europejskiej 

Agencji Chemikaliów (ECHA), 
mogą być wprowadzane na ry-
nek Unii Europejskiej jako pro-
dukty.
– Popioły, żużle i gips powstające 
w procesie spalania paliw mogą być 
wytwarzane jako produkty uboczne 
do dalszego wykorzystania, a nie jako 
odpady, co oznacza, że nie ma potrze-
by ich składowania. Takie rozwiązanie 
jest korzystne nie tylko ze względu na 
środowisko, ale również ekonomię  
– dodaje prezes Kampa.

Blok 910 MW w Polsce 
bez odpadów paleniskowych 
Od pierwszego dnia eksploatacji bloku o mocy 910 MW 
w Jaworznie popioły lotne, żużle i gips wytwarzane w instalacji 
spalania jednostki traktowane są jako produkty uboczne 
i ponownie wykorzystywane. Ta nowoczesna jednostka 
TAURONA nie wytwarza więc odpadów paleniskowych. 

Zielona energia już płynie 
TAURON Nowe Technologie podjął wyzwanie i włączył 
się w proces budowy masztów na terenie gminy 
Wielowieś koło Gliwic. To największa tego typu inwestycja 
w województwie śląskim. Szacuje się, że wiatraki będą 
pracować nawet przez najbliższe 25 lat, każdego roku 
dostarczając do sieci około 190 GWh energii elektrycznej. 

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,
Wielkanoc to czas nadziei i otuchy.
Życzymy, aby te święta były spokojne, zdrowe i radosne.  
Pełne rodzinnego ciepła. Niech wiosenny czas Wielkiej Nocy da Państwu siłę  
do realizacji planów i zamierzeń – zarówno tych zawodowych, jak i prywatnych.

Zarząd TAURON Polska Energia
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nowych technologii. Drony używa-
ne były do inwentaryzacji terenu 
i kontroli postępu prac. Z kolei liny 
uziemiające zostały połączone 
w procesie spawania egzotermicz-
nego.
– To scalanie ze sobą metali powle-
kanych, na przykład miedzią, dzięki 

któremu nie zostaje uszkodzona 
cienka powłoka chroniąca element 
przed korozją. Żadna inna metoda 
spawania nie pozwala na uzyska-
nie podobnego efektu – powiedział 
Krzysztof Kaźmierski, dyrektor De-
partamentu Usług Elektroenerge-
tycznych TNT.
Każda z 20 elektrowni wiatrowych 
w warunkach charakterystycznych 
dla obszaru Górnego Śląska będzie 
pracować średnio przez 2800 go-
dzin rocznie. To pozwoli na wypro-
dukowanie każdego roku 190 GWh 
czystej energii elektrycznej. 

Grupa TAURON • Innowacyjne 
sposoby wychwytywania 
związku siarki i dwutlenku 
węgla – między innymi te 
rozwiązania opatentował 
TAURON w ub.r. W sumie Grupa 
w ubiegłym roku uzyskała pięć 
patentów na nowe rozwiązania 
oraz prawo ochronne na jeden 
wzór użytkowy.
Istotne innowacyjne rozwiązania 
już stosowane w Grupie zostały 
zgłoszone w obszarze wytwarza-
nia energii elektrycznej. Wspólne 
przedsięwzięcie TAURON Wytwa-
rzanie i Kopalni Wapienia „Czat-
kowice” dotyczy sposobu wytwa-
rzania sorbentu przeznaczonego 
głównie do usuwania związków 
siarki z gorących gazów spalino-
wych z wykorzystaniem drobno 
zmielonego sorbentu wapniowego.  
– Uzyskanie patentu otwiera duży 
potencjał biznesowy, ponieważ pod-
miot, który go uzyskał, otrzymuje 
monopol na stosowanie danego roz-
wiązania w celach zarobkowych lub 
zawodowych na terenie kraju. Ponie-
waż żaden inny podmiot w Polsce nie 
może zastosować metody bez naszej 
zgody w swoich zakładach, możliwe 
staje się sprzedawanie licencji – wy-

jaśnia Jerzy Topolski, wiceprezes 
zarządu ds. zarządzania majątkiem 
w TAURON Polska Energia.
Drugie rozwiązanie dotyczy wy-
chwytywania dwutlenku węgla. 
Nowa metoda opracowana przez 
TAURON Wytwarzanie pozwala 
na efektywne wychwytywanie 
dwutlenku węgla z gazów spali-
nowych i gazów poprocesowych 
metodą próżniowej adsorpcji. 
Rozwiązanie może być stosowa-
ne w różnych elektrowniach, przy 
czym im wyższe stężenia CO2 za-

warte w spalinach, tym proces bę-
dzie charakteryzował się wyższą 
efektywnością.
Obydwa rozwiązania mogą być 
wykorzystywane w innych jed-
nostkach z kotłami fluidalnymi. 
Tylko w elektrowniach Jaworzno 
II i Łagisza ich zastosowanie przy-
niosło wymierne oszczędności. 
Kolejne zyski mogą pochodzić na-
tomiast z udzielenia licencji zain-
teresowanym podmiotom spoza 
Grupy TAURON.
ŁUKASZ CIUBA

Wszystkie produkty uboczne wy-
twarzane przez Nowe Jaworzno 
Grupa TAURON mogą być wyko-
rzystywane w górnictwie, budow-
nictwie i drogownictwie w sposób 
bezpośredni, czyli bez koniecz-
ności ich dodatkowego przetwo-
rzenia. Operatorem w Grupie 
w zakresie sprzedaży i zagospo-
darowania wszystkich ubocznych 
produktów spalania jest spółka 
Bioeko Grupa TAURON.
Tak dzieje się np. w instalacji od-
siarczania spalin z Bloku 910 MW.  
Została ona zrealizowana w opar-
ciu o metodę mokrą wapienno-
-gipsową. W tej technologii jako 
sorbent stosowana jest mączka 
kamienia wapiennego, natomiast 
końcowym produktem odsiar-
czania jest gips, nadający się do 
dalszego wykorzystania przemy-
słowego. Tak wytworzony gips 
syntetyczny jest pełnowartościo-
wym produktem, który znajduje 
szerokie zastosowanie w budow-
nictwie do produkcji m.in. płyt 
gipsowych, pustaków i bloczków 
gipsowych czy w przemyśle ce-
mentowym.
Popioły lotne i żużle mogą być 
stosowane w górnictwie w tech-
nologiach przeciwpożarowych 
i przeciwwybuchowych oraz do 
tworzenia mieszanin posadzko-
wych oraz izolujących. Jeszcze 
szersze zastosowanie znajdują 
w budownictwie i drogownic-
twie, gdzie używane są jako 
dodatki do produkcji betonu, ce-
mentu, zapraw, spoiw oraz cera-
miki budowlanej. 

Innowacje napędzają Zielony Zwrot TAURONA

I nnowac je

Uczymy, jak czytać
nowe etykiety energetyczne

Badania pokazują, że gdyby wszyscy 
w Europie wymienili starsze, ponad 

10-letnie urządzenia na nowe, 
rocznie zaoszczędzono by aż 

20  
miliardów 

kWh 
ENERGII  

ELEKTRYCZNEJ

Blok 910 MW w Polsce 
bez odpadów paleniskowych 

Popioły i żużle stosuje się 
też do wypełniania pustek 

poeksploatacyjnych oraz jako 
materiał do niwelacji  
i rekultywacji terenu  

czy ulepszania gruntów

 W ubiegłym roku Grupa 
uzyskała pięć patentów 

na nowe rozwiązania
oraz prawo ochronne 

na jeden wzór użytkowy

Elektrownie wiatrowe 
znajdujące się na terenie 

Górnego Śląska będą 
pracowały średnio przez 

2800 
GODZIN  

ROCZNIE
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Przebudowa linii 
średniego napięcia 

20 kV miała długość 
kilometra

TAURON Dystrybucja • Sprzęt 
gospodarstwa domowego  
od 1 marca br. powinien być 
oznaczany nowymi etykietami 
energetycznymi, opisujący-
mi energochłonność i inne 
parametry urządzenia. TAURON 
przygotowuje na te zmiany 
nauczycieli, dzieci i ich rodzi-
ców. Wszystko dzięki nowym 
materiałom edukacyjnym 
zamieszczonym na 
stronie „Bezpieczniki 
TAURONA. Włącz dla 
dobra dziecka”.

Pierwsze etykiety 
energetyczne zo-
stały wprowadzone 
w latach 90. XX w. Szyb-
ki postęp technologiczny 
sprawił, że pierwotnie wprowa-
dzona skala się wyczerpała i ponad 
najwyższą klasę A dodano kolejne: 
A+, A++, A+++. Ze względu na to, 
że branża AGD intensywnie się 
rozwija, Unia Europejska zdecy-
dowała o konieczności modyfikacji 
etykiet i powrocie do pierwotnej 
skali od A do G.

Nowe etykiety już obowiązują 
na lodówkach, pralkach, pralko-
-suszarkach, zmywarkach oraz 
telewizorach i monitorach. Na 
lampach i innych źródłach światła 
pojawią się według nowych wzorów  
od 1 września br. Do zmiany etykie-
ty przygotowywała się intensywnie 
branża AGD. TAURON postanowił 
włączyć się w propagowanie ener-
gooszczędnych urządzeń przez 

edukację i propagowanie 
wiedzy w tym zakresie.
– Na platformie ,,Bez-
pieczniki TAURONA” 

p r z yg ot owa l i ś my 
nowy scenariusz 

zajęć dla klas 
4-6 pt. „Ety-

kiety energetyczne i elektrośmieci”. 
Omawiane są w nim zmiany, które 
od marca obowiązują w zakresie 
etykiet – mówi Ewa Groń, rzecznik 
prasowy TAURON Dystrybucja.  
– Po lekcji przeprowadzonej według 
naszego scenariusza uczeń będzie 
potrafił określić klasę energetycz-

ną urządzenia w oparciu o jego 
etykietę, porównać pod względem 
energetycznym dwa urządzenia tej 
samej klasy oraz prawidłowo odczy-
tać informacje zawarte na etykiecie 
urządzenia elektrycznego. Zwraca 
to uwagę młodych ludzi na pro-
blemy energochłonności urządzeń 
i konieczność ochrony środowiska 
naturalnego – wyjaśnia Ewa Groń.

Korzyści dla wszystkich
Osobom kupującym lub użytkującym 
sprzęt AGD etykieta energetyczna 
ma pomóc w szybkim i łatwym po-
równaniu podobnych produktów da-
nego typu i tym samym ułatwić pod-
jęcie decyzji o zakupie konkretnego 
urządzenia. Dodatkowo etykiety nie 

tylko pokazują zużycie energii elek-
trycznej, ale także zużycie wody czy 
poziom emitowanego hałasu. Dobry 
wybór podczas kupna urządzenia 
może podnieść więc codzienny kom-
fort i przynieść oszczędności użyt-
kownikom.
MARCIN MARZYŃSKI
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O TYM SIĘ MÓWI

TAURON SERWISUJE W ELEKTROCIEPŁOWNI 
FORTUM SILESIA

TAURON Serwis
Spółka podpisała półroczną umowę obejmującą prace serwiso-
we w zabrzańskiej elektrociepłowni.
Nowa umowa zakłada serwis w trybie planowym i awaryjnym 
układu dostarczania paliwa do nowego bloku elektrociepłowni. 
Współpraca TAURON Serwis z zabrzańskim zakładem sukce-
sywnie się rozwija i pozwala planować szerszy zakres dla no-
wych zadań w bieżącym roku, jak i nadchodzących latach.
Powyższe działania wpisują się w strategię TAURON Serwis, za-
kładającą świadczenie usług na rynku zewnętrznym (poza GT). 
W br. spółka planuje realizację dodatkowych zleceń w innych 
spółkach Skarbu Państwa.
MONIKA CZERNIAK-LNIAK

ZIELONE STUDIOWANIE

Grupa TAURON
TAURON bierze udział w międzynarodowym projekcie zatytuło-
wanym „GrEnFin – Greening Energy Market and Finance”, którego 
liderem jest uniwersytet w Bolonii. Projekt został sfinansowany 
przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus +, KA2  
– Knowledge Alliances.
GrEnFin wpisuje się w działalność Grupy TAURON w zakresie 
współpracy z uczelniami partnerskimi. Oprócz TAURONA, który re-
prezentuje biznes, polskim partnerem naukowo-badawczym jest 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Przez współpracę śro-
dowiska biznesowego i akademickiego dążymy do przygotowania 
kompetentnej kadry dla energetyki jutra.
Projekt realizowany jest przez konsorcjum składające się  
z 14 partnerów – uczelni wyższych i podmiotów biznesowych  
z 9 krajów europejskich i Brazylii. Efektem projektu będzie opraco-
wanie programu studiów magisterskich dla studentów z UE w za-
kresie zielonej energii oraz finansów, a także opracowanie programu 
szkoleń dla pracowników z sektora energetycznego, już aktywnych 
na rynku pracy.
Poszczególne moduły kształcenia będą pilotażowo przeprowadza-
ne w ramach letnich szkół. Druga edycja szkoły letniej dla studen-
tów odbędzie się w czerwcu w Katowicach. 
WERONIKA ŚLĘZAK-TAZBIR
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Efektem projektu będzie opracowanie programu studiów 
magisterskich dla studentów z UE w zakresie zielonej 
energii oraz finansów, a także opracowanie programu 
szkoleń dla pracowników z sektora energetycznego

TAURON Ekoenergia
ANNA CISZEWSKA-SWAT
 Czy ekstremalna temperatura 
powietrza (dodatnia lub minuso-
wa) ma wpływ na pracę i efek-
tywność elektrowni wiatrowej?
ODPOWIADA ADAM JANKOWSKI
 Warunki środowiskowe mają 
istotny wpływ na pracę elektrowni 
wiatrowej. Każda tego typu elek-
trownia ma określony zakres tem-
peraturowy pracy, do którego jest 
zaprojektowana. Jest to ważne 
z powodu wydajności systemów 
chłodzenia oraz grzania przekład-
ni, generatora, transformatora czy 
konwertera. 
Średni zakres temperatury powietrza 
dla pracy elektrowni wiatrowej wyno-
si od -20 °C do 35 °C dla naszej strefy 
klimatycznej.  Nagłe wahania tempe-
ratur z ujemnych do dodatnich mogą 

prowadzić do szybszego niszczenia 
(starzenia się) materiału, z którego 
wykonane są łopaty wirnika. W przy-
padku temperatur ujemnych częstym 
zjawiskiem wpływającym znacząco 
na pracę elektrowni jest oblodzenie 
łopat. Elektrownie wiatrowe posia-
dają system monitoringu i kontroli 
zarówno stanu urządzeń technicz-
nych, jak i panujących warunków 
atmosferycznych. W sytuacji, kiedy 
może dojść do oblodzenia łopat wir-
nika, elektrownia wiatrowa zostaje 
wyłączana automatycznie bądź przez 
obsługę farmy wiatrowej.

 Czy pandemia COVID-19 ma 
wpływ na pracę elektrowni wia-
trowych TAURONA?
ODPOWIADA MICHAŁ MARKOWICZ
 Po rozpoczęciu pandemii w spół-
kach grupy TAURON powołane zo-

TAURON Wydobycie
DANIEL IWAN

Zasoby operatywne złoża 
Brzezinka mają powierzch-
nię około 9 kilometrów 
kwadratowych i są zloka-

lizowane pod terenami niezurba-
nizowanymi. Węgiel trafi między 
innymi do nowego bloku energe-
tycznego o mocy 910 MW w Ja-
worznie. 
– Udostępniliśmy kolejny pokład wę-
gla o parametrach niezbędnych dla 
bloków energetycznych. Z nowego 
złoża Brzezinka w ciągu najbliższych 
dziesięciu lat planujemy pozyskać 
ponad 20 milionów ton paliwa, speł-
niającego wyśrubowane wymagania 
nowoczesnych bloków energetycz-
nych – mówi Jacek Pytel, prezes za-
rządu TAURON Wydobycie. – Dzięki 
bliskiej lokalizacji aktywów wytwór-
czych Grupy TAURON możemy im 
dostarczać paliwo wysokiej jakości 

w zoptymalizowanej cenie – dodaje 
prezes TAURON Wydobycie.
Pierwsza eksploatowana ściana 
w nowym pokładzie ma 660 me-

trów wybiegu i 3,5 metra wyso-
kości.
– Do pracy w ścianie wykorzysty-
wany jest zmodernizowany kombajn 

Pytania o elektrownie 
wiatrowe 
W kolejnej odsłonie pytań o elektrownie wiatrowe  
nasi eksperci wyjaśnią, czy ekstremalna temperatura  
powietrza ma wpływ na pracę elektrowni wiatrowej.  
Specjaliści TAURONA opowiedzą również o tym,  
jaki wpływ na pracę farm wiatrowych  
ma pandemia COVID-19. 

Nowe zasoby 
dla najważniejszej 
elektrowni TAURONA 
Strategiczny dla krajowego systemu 
energetycznego blok w Jaworznie 
pozyskał nowe źródło, z którego 
dostarczany jest wysokiej jakości 
węgiel niezbędny do funkcjonowania 
jednostki. Nowe złoże Brzezinka daje 
dostęp do ponad 20 milionów ton 
niskochlorowego węgla. 
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stały specjalne zespoły, które opra-
cowały odpowiednie procedury 
wewnętrzne, zapewniające bezpie-
czeństwo pracowników oraz cią-
głość produkcji. W ramach nowych 
regulacji podjęto szereg działań, 
m.in.: ograniczenie do niezbędnego 
minimum dostępu osób z zewnątrz 
do obiektów spółki, możliwość pracy 
zdalnej, ogólny dostęp do środków 
dezynfekujących oraz zabezpiecze-
nie utrzymania ciągłości pracy elek-
trowni wiatrowych. Wprowadzone 
procedury oraz sposób realizacji za-
rządzania farmami wiatrowymi przy-
niósł zamierzony efekt i pandemia 
nie wpłynęła negatywnie na pracę 
elektrowni wiatrowych.  

ścianowy wyposażony w organy 
o średnicy ponad 2 metrów. Dla 
uruchomienia eksploatacji w przed-
miotowej partii kopalnia pozyskała 

nowe wyposażenie w zakresie prze-
nośników: zgrzebłowych ścianowego 
i podścianowego. Transport urobku 
ze ściany realizowany jest odstawą 
taśmową 1200 mm, która docelowo 
w znacznym zakresie służyła będzie 
również jako środek transportu zało-
gi – mówi Jacek Pytel, prezes zarzą-
du TAURON Wydobycie.
ZG Sobieski rozpoczął roboty udo-
stępniające pokład 301 złoża Brze-
zinka po uzyskaniu koncesji, a sam 
plan ruchu przed zatwierdzeniem 
w Okręgowym Urzędzie Górniczym 
w Katowicach uzyskał pozytywną 
opinię prezydentów miast Mysłowi-
ce i Jaworzno.
Zakład Górniczy Sobieski jest połączo-
ny z terenem nowego bloku 910 MW  
najkrótszą w Polsce linią kolejową 
umożliwiającą dostawy węgla ka-
miennego bezpośrednio z kopalni. 
To niespełna 4-kilometrowy odcinek 
toru. Blok 910 MW będzie zużywał 
rocznie ponad 2 mln ton węgla. 

TA U R O N  N o w e  Te c h n o l o -
gie • Dębica to kolejne miasto, 
w którym powstała stacja łado-
wania samochodów elektrycznych  
TAURONA. To pierwsza tego typu 
stacja w mieście i jedna z 87 od-
danych do użytku przez TAURON 
na terenie działalności Grupy. 
Rozwój elektromobilności to 
istotny element Zielonego Zwro-
tu TAURONA.
Stacja ładowania w Dębicy zosta-
ła zlokalizowana na terenie Galerii 
Dębickiej przy ul. Księdza Nosala. 
Stacja AC/2 x 22 kW pozwala na 
niezależne dostarczanie energii 
dwóm pojazdom w tym samym 
czasie. Sieć TAURONA w południo-
wej Polsce składa się z 87 stacji 
ogólnodostępnych, w tym 17 sta-
cji DC (ładowanie prądem stałym) 
oraz 70 stacji AC (ładowanie prą-
dem zmiennym). Stacja ładowania 
AC składa się z dwóch punktów ła-
dowania, a stacja DC, w zależności 
od modelu, z trzech albo czterech 
punktów. Oznacza to, że aktualnie 
TAURON udostępnia 192 punk-
ty ładowania. W ostatnich dniach 
nowe stacje ładowania pojawiły 
się także w Bytomiu, Bochni, Go-
czałkowicach-Zdroju i Gorlicach.
Najwięcej ładowarek zostało odda-
nych do użytku w województwach 
śląskim (60) i dolnośląskim (16). 
W najbliższych miesiącach spółka 
planuje budowę kolejnych, tak by na 

koniec roku liczba stacji przekroczy-
ła 130.
– Rozwój infrastruktury do ładowa-
nia pojazdów elektrycznych to jeden 
z najważniejszych obszarów rozwoju 
biznesowego spółki TAURON Nowe 
Technologie. Jesteśmy bowiem prze-
konani, że elektryfikacja transportu 
będzie w najbliższych latach rozwijała 
się bardzo dynamicznie – wyjaśnia 
Piotr Apollo, wiceprezes TNT. – Je-
steśmy otwarci na potrzeby samo-

rządów w zakresie elektromobilności. 
Dzięki sieci naszych stacji Katowice, 
jako pierwsze miasto w Polsce, już 
w kwietniu 2020 roku wypełniło zapi-
sy ustawy o elektromobilności – do-
daje.

Aplikacja od TAURONA
Intuicyjna aplikacja eMap od  
TAURONA pozwala na sprawną ob-
sługę stacji nawet początkującym 
użytkownikom. Oferowane przez 

TAURON rozwiązanie m.in. wyszuka 
dostępną stację w czasie rzeczywi-
stym i wyznaczy trasę do wybra-
nego punktu ładowania z pomocą 
nawigacji. Aplikacja przeprowadzi 
użytkownika przez proces autoryzacji, 
ładowania oraz rozliczenia transakcji. 
Ponadto osoby korzystające z punktu 
ładowania mogą skorzystać z opcji 
dodatkowych, takich jak filtrowanie 
rodzaju, typu i mocy złącza.
GRACJAN RESPONDEK

Fotowoltaika a oszczędności
Więcej informacji 

znajdziesz w darmowym 
e-booku „Fotowoltaika dla 

domu”, dostępnym pod 
adresem tauron.pl/lp/

fotowoltaika-ebook

TAURON Sprzedaż • „Czy foto-
woltaika się opłaca?” – to pytanie 
najczęściej zadają osoby, które nie 
są pewne, czy warto inwestować 
w odnawialne źródła energii. Na 
przykładzie rodziny Kowalskich 
przyjrzymy się, jak w rzeczywisto-
ści wygląda sposób generowania 
oszczędności dzięki fotowoltaice.
Rodzina Kowalskich zużywa co 
roku około 3800 kWh, co prze-
kłada się na miesięczne rachunki 
w wysokości nieco ponad 208 zł 
i łączny roczny koszt energii na po-
ziomie około 2500 zł. Szczegółowa 
analiza wykazała, że aby w całości 
pokryć zapotrzebowanie na ener-

gię, Kowalscy potrzebują systemu 
o mocy około 4,5 kWp. Przyjęto, że 
wskaźnik autokonsumpcji, a więc 
energii zużywanej przez Kowal-
skich w momencie jej wytworze-
nia, wynosi 20%. Reszta energii 
jest wprowadzana do sieci energe-
tycznej i tam bilansowana zgodnie 
ze wskaźnikiem opustu wyno-
szącym 0,8 (dla instalacji o mocy  
do 10 kWp).
W rezultacie koszt energii, jaki po-
noszą Kowalscy, spadł do 160 zł 
rocznie, a rachunki obejmują prawie 
wyłącznie składniki stałe. Roczna 
oszczędność rodziny to aż 2341 
zł. Załóżmy jednak, iż Kowalscy 

nie zainwestowali w instalację 
optymalnie dobraną do ich zuży-
cia i zamontowali system o mocy  
3,3 kWp. Roczny koszt energii, 
jaki ponoszą w takim przypadku, 
to 771 zł, co stanowi nieco ponad 
30% pierwotnych kosztów. Tak 
więc, jeżeli ze względów finanso-
wych bądź lokalizacyjnych (zbyt 
mała powierzchnia do dyspozycji) 
nie możemy pozwolić sobie na in-
stalację optymalnie dostosowaną 
do naszych potrzeb, i tak jesteśmy 
w stanie czerpać korzyści z foto-
woltaiki i oszczędzać dzięki energii 
wytwarzanej w mikroinstalacji.
JOANNA WILIŃSKA

Rośnie sieć stacji ładowania TAURONA
 Intuicyjna aplikacja 
eMap od TAURONA 

dostępna jest na 
najpopularniejszych 

platformach: AppStore 
oraz Google Play

  �ZADAJ PYTANIE 
NASZEMU EKSPERTOWI 
Jeśli masz jakieś pytanie 
odnośnie farm wiatrowych 
lub po prostu chcesz 
poszerzyć swoją wiedzę na 
ten temat, zapytaj naszych 
ekspertów. Wystarczy 
wysłać wiadomość 
z pytaniem na adres:  
anna.ciszewska-swat@
tauron-ekoenergia.pl. 
Odpowiedzi udzielimy na 
łamach „Pulsu TAURONA”. 

Energia pochodząca  
z bloku 910 MW w Jaworznie 

zaopatruje około 

2,5 mln 
ODBIORCÓW 

z południa Polski
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Kupno używanego samochodu 
– jak się przygotować?
Wsparcie Grupa TAURON • 
Zakup używanego samocho-
du prawie zawsze wiąże się 
z nieprzewidzianymi wydatka-
mi. Dlatego warto na ten cel za-
bezpieczyć dodatkowy budżet, 
który pokryje koszty ewentual-
nych napraw, a najlepiej wkal-
kulować taką kwotę w cenę ku-
powanego pojazdu.
Które części z reguły trzeba 
wymienić jako pierwsze po do-
konanej transakcji? Możemy je 
podzielić na dwie grupy: te, które 
trzeba na pewno wymienić, i te, 
które mogą zaczekać, pod wa-
runkiem że przegląd techniczny 
nie wykaże inaczej. 
Do pierwszej grupy należy 
zaliczyć: olej i filtr oleju, fil-
try powietrza i paliwa, pasek 
rozrządu wraz z napinaczami 
i pompą wody (jeśli jest na-
pędzana paskiem rozrządu), 
świece zapłonowe lub żarowe, 
płyn w układzie chłodzenia (naj-
częściej nigdy niewymieniany). 
Elementy te należy wymienić 
niezależnie od tego, co twierdzi 
sprzedający samochód, chyba że 
jest dowód wymiany tych części 
w postaci wpisu do książki po-
jazdu z pieczątkami serwisu. 
W drugiej grupie znajdą się te 
części, które jesteśmy w stanie 
zdiagnozować podczas badania 
technicznego samochodu. Ba-
danie takie należy przeprowa-
dzić przed zakupem samochodu. 
Są to: układ hamulcowy – klocki, 
tarcze, bębny, szczęki, cylinderki 

plus wymiana płynu hamulco-
wego. W przypadku zawiesze-
nia – sworznie, drążki, tuleje 
wahaczy, gumy stabilizatorów. 
Warto również zwrócić uwagę 
na przegląd klimatyzacji z filtrem 
kabinowym powietrza, pasek 
alternatora z napinaczem oraz 
amortyzatory (w przypadku jeśli 
przebieg pojazdu jest wyższy niż 
100 tys. km lub jeśli badanie wy-
każe ich zużycie).
Najdroższe naprawy czekają 
nas w przypadku usterek silni-
ków wysokoprężnych, szcze-
gólnie z technologią Common 
Rail. Jeśli więc w samochodzie 
z silnikiem Diesla zaobserwu-
jemy nadmierne dymienie pod-
czas rozruchu i przyspieszenia, 
bądź trudności z rozruchem, 
należy przypuszczać, że zuży-
te są drogie elementy układu 
wtryskowego. 
Najgorszy „skutek” zaniedbań 
w serwisowaniu pojazdu to 
oczywiście wpływ na bezpie-
czeństwo nasze i innych. Eksplo-
atacja pojazdu z niesprawnymi 
amortyzatorami, niesprawnym 
układem hamulcowym jest 
niebezpieczna.  Natomiast 
„oszczędności” na wymianie 
elementów rozrządu – takich 
jak pasek, napinacz czy często 
pomijana pompka wody – do-
prowadzą do zniszczenia dro-
gich elementów mechanicznych 
silnika: tłoków, zaworów, wałka 
rozrządu itd.
JERZY JANUŚ

Grupa TAURON
URSZULA JARCZYK-WÓJTOWICZ

Akcja była formą podzię-
kowania dla medyków, 
którzy w trakcie pandemii 
pracują z olbrzymim po-

święceniem. Pączki przyjechały do 
placówki magentowymi elektryka-
mi TAURONA.
– TAURON włączył się w przeciwdzia-
łanie skutkom pandemii od chwili, kiedy 
pojawiły się pierwsze informacje na jej 
temat. Wiosną, w początkowej fazie 
pandemii, przekazaliśmy szpitalom na 
południu Polski środki finansowe oraz 

maseczki ochronne. Postawiliśmy też 
namioty przed szpitalami w Gliwicach 
i w Krakowie, dzięki czemu pacjenci 
oczekiwali na przyjęcie w dobrych wa-
runkach – mówi Łukasz Zimnoch, 
rzecznik prasowy TAURON Polska 
Energia. – W trudnym czasie pandemii 

koronawirusa włączaliśmy się w sze-
reg działań dobroczynnych: wsparliśmy 
potrzebujących uczniów komputerami, 
a elektryczne samochody rozwoziły 
bożonarodzeniową i wielkanocną po-
moc do potrzebujących – dodaje Łu-
kasz Zimnoch.

TAURON Ekoenergia
ANNA CISZEWSKA-SWAT

Elektrownia Wodna Nysa 
usytuowana jest na tere-
nie miasta Nysa. Kamienny 
budynek majestatycznie 

króluje na prawym brzegu rzeki Nysa 
Kłodzka i pięknie wkomponowuje się 
w otaczającą go przestrzeń miejską.
Elektrownię budowano dwuetapo-
wo. W latach 1913-1915 zbudo-
wano i oddano do eksploatacji je-
den turbozespół, natomiast kolejny 
dobudowano w latach 1925-1927. 
Moc zainstalowana elektrowni wy-
nosi 760 kW. Część podwodna skła-
da się z dwóch niezależnych bloków. 
W pierwszym z nich zainstalowany 
jest hydrozespół z turbiną Francisa  
– w eksploatacji od 1927 r. Drugi blok 
koncentruje się na doprowadzeniu 
wody do turbiny kanałem krytym 
o długości około 19 m (przepływ 
bezciśnieniowy), skąd specjalnie wy-
kształconym przewodem w obudo-
wie żelbetowej woda przepływa pod 
podciśnieniem do komory turbino-
wej (w układzie lewarowym).
W bloku zainstalowany jest nowy 
hydrozespół Flygt. Turbina, prze-

kładnia i generator stanowią jeden 
monolit zanurzony w wodzie. Ten 
nowy hydrozespół umieszczono 
w bloku elektrowni po częścio-
wym wyburzeniu stropów 
i ścian. Powstał on w miej-
scu wybudowanego w 1927 
roku budynku. Znajduje się 
tu również hala maszyn, roz-
dzielnia energetyczna, sta-
cja transformatorowa oraz 
pomieszczenia gospodarcze 
i biurowe.

Kupujesz używany samochód 
i chcesz uzyskać opinię 

kwalifikowanych mechaników? 
Skorzystaj z usług naszych 

serwisów samochodowych. 
Warsztaty Wsparcie Grupa 

TAURON znajdziesz w Tarnowie, 
Krakowie, Częstochowie, 

Jaworznie, Bielsku-Białej, Opolu, 
Legnicy i Jeleniej Górze
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Znane i nieznane 
elektrownie wodne  
– EW Nysa 
EW Nysa to elektrownia przepływowa, należąca do Zespołu Elektrowni 
Wodnych Opole. Jej historia sięga XIX wieku, kiedy to podjęto decyzję 
o budowie małej elektrowni wodnej, mającej służyć do zasilania pomp 
miejskich wodociągów. 

Paczka 
dobrej energii 
dla medyków 
800 pączków od TAURONA 
trafiło do lekarzy, pielęgniarek, 
sanitariuszy oraz innych 
pracowników Górnośląskiego 
Centrum Zdrowia Dziecka 
w Katowicach. Okazją do 
wręczenia słodkiego upominku 
był tłusty czwartek.  

W elektrowniach 
przepływowych nie ma 
możliwości regulacji mocy 
elektrycznej. Ich wydajność 
i sprawność działania są 
zależne od stanu wód, 
wielkości opadów deszczu, 
tym samym są zmienne 
w ciągu roku 

Elektrownie przepływowe stosowane są na 
rzekach nizinnych o małym spadku, na których 
nie można zastosować zbiornika piętrzącego. 
Maksymalna różnica poziomów dla turbin nie 
przekracza w tym wypadku kilkunastu metrów 
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Bądź eko z Bioeko 
– czym jest ślad wodny?
BIOEKO Grupa TAURON • Czy 
dbanie o zasoby wody na Ziemi 
polega tylko na zakręcaniu 
jej podczas mycia zębów? Czy 
wystarczy, że wykorzystamy 
powtórnie lekko zabrudzoną 
wodę lub będziemy gromadzić 
i używać deszczówkę?
Wszystkie te działania są ważne 
i potrzebne. Okazuje się jednak, 
że nasz styl życia, to, co jemy, 
jak często kupujemy nowe rze-
czy, w co się ubieramy i czym 
się przemieszczamy może mieć 
dużo większe znaczenie dla wod-
nych zasobów na naszej planecie.
Ślad wodny to ilość wody zu-
żytej do wytworzenia jakiegoś 
produktu lub wykonania jakiejś 
czynności. Przeciętny Polak na 
mycie, spłukiwanie toalety, pra-
nie i zmywanie naczyń zużywa 
dziennie 125 litrów wody.

Ile litrów wody zużywamy, 
by wytworzyć produkty 
żywnościowe?
Dla przykładu – do wytworze-
nia  kilograma warzyw potrzeba  
322 litrów wody. W przypadku 
owoców potrzebujemy 962 litrów. 
Jeśli udajemy się na zakupy, przy-
gotujmy wcześniej listę i starajmy 
się kupować tyle, ile potrzebujemy. 
Marnując żywność, marnujemy 
również wodę, która została zuży-
ta na jej wyprodukowanie.
W poniższym wykazie możemy 
zobaczyć, jak znacząca jest różnica 
w zużyciu wody potrzebnej do wy-
produkowania np. kilograma zboża 
czy orzechów, a różnego gatunku 
mięsa. 
 1 kg zbóż – 1644 l wody
 1 kg oleju – 2364 l wody
 1 kg strączków – 4055 l wody
 1 kg orzechów – 9063 l wody

 1 kg mleka – 1020 l wody
 1 kg masła – 5553 l wody
 1 kg jajek – 3265 l wody
 1 kg kurczaka – 4325 l wody
 1 kg wieprzowiny – 5988 l wody
 1 kg jagnięciny – 8763 l wody
 1 kg wołowiny – 15 415 l wody

Ubrania i transport
Bawełna stanowi połowę teksty-
liów produkowanych na świecie. 
Do wytworzenia jednego kilogra-
ma surowej bawełny, czyli mniej 
więcej dwóch par spodni, potrze-
ba 29 tys. litrów wody. Aby z takiej 
bawełny można było uszyć ubra-
nia, poddaje się ją serii różnych 
zabiegów, podczas których sto-
suje się co najmniej 8000 różnych 
środków chemicznych. Do farbo-
wania zużywa się średnio 16-20 
litrów wody na jedną koszulkę 
– 80% farby pochłania tkanina, 
reszta zostaje spłukana.
Produkcja jednego samochodu 
„kosztuje” prawie 38 tys. litrów 
wody, a rafinacja 1 tony ropy naf-
towej to 15 tys. litrów. Ile wody 
zużywa się, stojąc w korkach, cze-
kając przed sklepem z włączonym 
silnikiem lub jadąc samochodem 
tam, gdzie moglibyśmy pójść na 
nogach albo podjechać rowe-
rem? Jeśli naprawdę chcemy dbać 
o zasoby wodne na Ziemi, warto 
rozważyć drobne zmiany w die-
cie. Równie pomocne może oka-
zać się nieco rzadsze kupowanie 
ubrań. Mały krok w kierunku mi-
nimalizmu na szerszą skalę może 
mieć znaczący wpływ na stan na-
szej planety.
MONIKA REJDAK

W latach 2013-2017 przeprowa-
dzono gruntowną modernizację 
stopnia piętrzącego Nysa. W ramach 
modernizacji spółka TAURON Eko-
energia przekazała istniejący jaz do 
rozbiórki. Nieco powyżej starego jazu 
został wybudowany nowy, z trzy-
przęsłowymi zamknięciami klapo-
wymi. W ramach tej samej moderni-
zacji został również przebudowany 
wlot i wylot do turbozespołów przy 
budynku elektrowni. 

Przeciętny Polak na mycie, 
spłukiwanie toalety, 
pranie i zmywanie naczyń 
zużywa dziennie  
125 litrów wody 

Alpiniści na dachu  
i świąteczny koncert
To niejedyna akcja TAURONA 
i Górnośląskiego Centrum Zdrowia 
Dziecka w Katowicach. Jesienią, 
już w trakcie drugiej fali pandemii, 
wspólnie ze szpitalem zorganizo-

waliśmy wyjątkowe wydarzenie, 
podczas którego na linach z dachu 
budynku zjechali alpiniści z Kato-
wickiego Klubu Wysokogórskiego. 
Sportowcy, przebrani w kostiumy 
zwierzaków, przez okna animowali 
zabawy z dziećmi przebywającymi 
na szpitalnych salach.
– W trakcie pandemii TAURON starał 

się ulżyć małym pacjentom, któ-
rzy nie mogą opuszczać budyn-
ków szpitali. Stąd pomysł, by we 
współpracy ze szpitalem zor-
ganizować wydarzenie, które 
wywoła uśmiech na twarzach 
małych pacjentów – dodaje Łu-
kasz Zimnoch.
Dodatkowo, tuż przed świę-
tami, pracownicy TAURONA 

zorganizowali dla dzieci koncert 
bożonarodzeniowych przebojów. 

Przed budynkiem oddziału pedia-
trycznego zabrzańskiego szpitala 
stanęła specjalna scena, z której 
popłynęły dźwięki największych 
świątecznych hitów. Również wte-
dy czas maluchom umilali katowiccy 
alpiniści. 

   Słodki poczęstunek 
przyjechał do placówki 
magentowymi 
elektrykami TAURONA
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   Elektrownia 
przepływowa może 
pracować bez przerwy, 
a ilość wyprodukowanej 
energii zależy od ilości 
przepływającej w danym 
momencie wody w rzece 
i jest ograniczona tzw. 
przełykiem elektrowni, 
czyli maksymalnej 
dopuszczalnej ilości wody 
w m3/s przepływającej 
przez turbiny 
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 42

CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI OD PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON.
Rozwiązania należy przesyłać do 23 kwietnia 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 41: Dariusz Obertyn, TAURON Dystrybucja, Region SN i nN Częstochowa; Marta Patyk, TAURON Wydobycie, Zespół Kontroli 
Jakości; Marta Bigos, Wsparcie Grupa TAURON, Centrum Zarządzania Nieruchomościami; Celina Sławek, TAURON Dystrybucja Pomiary, PN43 – Teren 
Pomiarów nN Rybnik; Krystyna Maciak, TAURON Obsługa Klienta, Biuro Obsługi Kancelaryjnej Górny Śląsk

Hasło

Z miłości do kotów 
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TAURON Obsługa Klienta
BARBARA PĘKALA

Wszystko zaczęło się od 
opieki nad kotką, która 
pojawiła się wraz ze 
swoimi maluchami na 

terenie Elektrowni Jaworzno III. Głę-
boka empatia i współczucie dla ro-
dziny czworonogów zainspirowały 
panią Ewę do stworzenia przestrze-
ni, w której bezdomne zwierzęta 
będą mogły często po raz pierwszy 
poczuć ciepło domowego ogniska. 
Tak zrodził się pomysł na fundację.
Fundacja Koty z Kociej jest orga-
nizacją non profit, działającą od 
2014 roku. Działa na terenie Ja-
worzna, ale swoją opieką otacza 
także w razie potrzeby zwierzęta 
z innych miejscowości. Członkowie 
i osoby współpracujące z fundacją, 
realizując cele statutowe, za-
pewniają wszystko co naj-
lepsze bezdomnym i wol-
no bytującym kotom.
Nasza bohaterka 
cały czas aktyw-
nie działa na rzecz 
podopiecznych 
fundacji. Sama 
prowadzi dom 
tymczasowy dla 
małych kotków, 
które bez opie-
ki człowieka nie 
miałyby przecież 
szans na przeżycie.

Miejsce przyjazne kotom
Kocia bezdomność w Polsce to bar-
dzo duży problem, wynikający z ni-
skiej świadomości społecznej i braku 
odpowiedzialności. Bezdomne koty 
trafiające pod opiekę fundacji mają 
zapewnione schronienie, wyżywie-
nie, opiekę weterynaryjną (w tym le-
czenie), niezbędną diagnostykę oraz 
profilaktykę szczepień i sterylizacje.  
- Często trafiają do nas koty cięż-
ko i przewlekle chore, wymagające 
szczególnej troski - podkreśla Ewa 
Młotkowska. Ważnym aspektem 
działalności fundacji jest edukacja 
wszystkich grup wiekowych oraz 
współpraca z wolontariuszami. Fun-
dacja aktywnie poszukuje domów 
adopcyjnych dla swoich podopiecz-
nych. 

Ewa Młotkowska z Sekcji Sprzedaży Usług IT w TAURON Obsługa Klienta jest 
współzałożycielką i członkiem fundacji Koty z Kociej. Wraz z dwiema koleżankami 
od 2012 roku dba o bezdomne i wolno bytujące koty na terenie Jaworzna. 

Cała historia zaczęła się 
od kociej rodziny, która 
pojawiła się na terenie 

Elektrowni Jaworzno III 

Bezdomne koty trafiające 
pod opiekę fundacji 

mają zapewnione m.in. 
schronienie, wyżywienie  

i opiekę weterynaryjną


