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Grupa TAURON
ŁUKASZ CIUBA

To pierwsza farma wy-
budowana przez spół-
kę TAURON Ekoenergia 
i drugi taki obiekt w Gru-

pie TAURON.
– Budując nowe zielone moce, je-
steśmy otwarci na różne możliwo-
ści. Poszukujemy projektów z po-
zwoleniami na budowę, okazji do 
akwizycji, a także wykorzystujemy 
tereny należące do Grupy – wyja-
śnia Paweł Strączyński, prezes 
zarządu TAURON Polska Ener-
gia. – Inwestycje w OZE stanowią 
istotny element Zielonego Zwrotu 
TAURONA. Zgodnie z naszymi za-
łożeniami, w 2025 roku będziemy 
dysponować farmami fotowoltaicz-
nymi o mocy 300 MW – dodaje.
Budowa farmy Choszczno I roz-
poczęła się w lutym ubiegłego 
roku. Montaż ponad 16 tys. mo-
dułów fotowoltaicznych rozpo-
czął się w lipcu i trwał pięć ty-
godni. Wykonano również prace 
elektryczne, takie jak dostawa, 

montaż stacji średniego napięcia 
i stacji kontenerowych. Ułożono 
również kable średniego napięcia.
Spodziewana roczna produkcja 
energii elektrycznej instalacji wy-
nosi około 6 tys. MWh. Oznacza 
to, że uruchomiona w Choszcz-
nie farma fotowoltaiczna o mocy  
6 MW pozwoli pokryć zapotrze-
bowanie na energię elektryczną 
2,5 tys. gospodarstw domo-
wych. Elektrownia będzie 
działać do 2045 roku.
W lutym rozpoczęły się 
także prace budow-
lane przy drugiej 
farmie foto-
woltaicznej 
w Choszcz-
nie. W ra-
mach tego du-
żego przedsięwzięcia powstaje 
elektrownia o mocy 8 MW, a pierw-
sza energia elektryczna z tej insta-
lacji popłynie jeszcze w tym roku. 
Instalacje fotowoltaiczne w Choszcz- 
nie osiągną więc łączną moc  
14 MW. 

Farma fotowoltaiczna 
w Choszcznie zaspokoi 

zapotrzebowanie na 
energię elektryczną około

 25 000 
GOSPODARSTW 

DOMOWYCH

Słoneczne 
megawaty TAURONA  
TAURON uruchomił farmę fotowoltaiczną zlokalizowaną 
w gminie Choszczno w województwie zachodniopomorskim. 
Farma o mocy 6 MW zaspokoi zapotrzebowanie na energię 
elektryczną około 2,5 tysiąca gospodarstw domowych. 

Grupa TAURON • Dwa jeże wróci-
ły na łono natury po zimie dzięki 
projektowi „Jeż MegaZwierz”. 
Zwierzęta zimę spędziły u pra- 
cownika TAURONA.
TAURON realizuje projekt „Jeż Mega-
Zwierz” czwarty rok z rzędu. W jego 
ramach pracownik TAURONA pro-
wadzi przydomową ochronkę dla 
jeży. Ostatnią zimę spędziło pod 
jego opieką osiem zwierząt. Dwa 
pierwsze, które odzyskały już peł-
nię sił, zostały wypuszczone na 
wolność w okolicach Ryb-
nika. Kontrola wypusz-
czonych jeży pokazała, 
że zwierzęta skorzy-
stały z domków, ale 
poszły już w świat. 
W najbliższych ty-
godniach kolejne 
jeże będą mogły 
wrócić na łono 
przyrody. Pierw-
sze wypuszczone 

w tym roku jeże otrzymały imiona 
Maciek i Bogdan.
Oba osobniki trafiły do specjalistycz-
nych domków. Maciek dostał solidny 
domek typu „Kopuła” z dwoma wej-
ściami i świeżą liściastą wyściółką. 
Samiec Bogdan dostał o uproszczo-
nej domek konstrukcji.
– Stopniowo zazieleniamy krajobraz 
energetyczny na południu Polski, ale 
podejmujemy też działania skierowane 
na ochronę przyrody. Jeż to w TAURONIE 
ambasador ekologicznej transformacji, 
uczy i przypomina nam o obowiązkach 
wobec otaczającej nas przyrody – mówi 
Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy 
TAURON Polska Energia.
W sezonie wiosenno-letnim 
TAURON zaplanował warsztaty 
z budowy domków i cykl filmów 
pokazujących przygody Jeży Me-
gaZwierzy. Dzięki projektowi już 
ponad pięćdziesiąt jeży odzyskało 
zdrowie i wróciło na wolność.
MIROSŁAWA KARPIŃSKA

Jeże MegaZwierze trafiły na zielone łono natury
 W ostatnich latach 

TAURON przeprowadził 
wiele działań 

promujących ochronę 
tych niezwykłych 

zwierząt

Pierwsze wypuszczone  
w tym roku jeże otrzymały 
imiona Maciek i Bogdan 
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W lutym rozpoczęły się 
także prace budowlane 
przy drugiej farmie 
fotowoltaicznej 
w Choszcznie 
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Z GRUPY
WROCŁAW PO ZMROKU BĘDZIE JAŚNIEJSZY

TAURON Nowe Technologie
Spółka podpisała z Gminą Wrocław umowę na komplekso-
wą obsługę infrastruktury oświetleniowej w mieście. Część 
z zapalanych każdego wieczora lamp będzie w najbliższym 
czasie wymieniana na nowoczesne oprawy typu led. 
Zadanie TAURONA Nowych Technologii polegać będzie na 
świadczeniu usługi oświetleniowej związanej z eksploatacją 
sieci oraz częściowym unowocześnieniem urządzeń. Długość 
linii oświetleniowej, za której utrzymanie we Wrocławiu odpo-
wiadać będzie spółka, to ponad 1,5 tys. km.
– Zaoferowaliśmy mieszkańcom Wrocławia usługę na najwyż-
szym poziomie. Wsparliśmy tym samym działania samorządu 
miasta, wynikające z ustawowego obowiązku utrzymania infra-
struktury oświetleniowej. Cieszę się, że doszliśmy do porozumienia 
w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa i poprawy komfortu życia 
mieszkańców. To cele nadrzędne naszych działań – powiedział 
Artur Warzocha, prezes zarządu TAURON Nowe Technologie.
Porozumienie zakłada także unowocześnienie urządzeń nale-
żących do TNT. Zniknie część opraw z sodowym źródłem świa-
tła, a w ich miejsce pojawią się oprawy ledowe.
– Oświetlenie w tej technologii zużywa nawet dwukrotnie mniej 
energii elektrycznej porównaniu do lamp sodowych. Jest też wy-
raźnie trwalsze od swoich tradycyjnych odpowiedników i bezpiecz-
niejsze – przekonuje Waldemar Jemioła, dyrektor ds. majątku 
oświetleniowego w TNT.
TAURON Nowe Technologie zarządza oświetleniem ulicznym 
i drogowym w większości gmin na południu Polski. Obecnie 
działa w blisko 600 miejscowościach, gdzie obsługuje ponad 
660 tys. punktów świetlnych należących do spółki oraz więcej 
niż 100 tys. punktów należących do gmin.
GRACJAN RESPONDEK

PROGRAM TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH W SIECI

Wsparcie Grupa TAURON
Mimo ograniczeń, związanych z brakiem możliwości orga-
nizacji spotkań w formie stacjonarnej oraz specyficznych 
wymagań pracy zdalnej, w spółce Wsparcie Grupa TAURON 
uruchomiono Program Trenerów Wewnętrznych.
W ramach procesu rekrutacji do programu spośród pracowni-
ków spółki wybrano trzy osoby, które zakwalifikowano do gro-
na trenerów. Szkoleniowcy podzielili się swoją wiedzą z zakre-
su planowania czasu pracy w różnych jej systemach, rozwoju 
kompetencji miękkich w organizacji oraz tajników Excela.
Dobór tematów szkoleń był odpowiedzią na potrzeby, jakie 
w ostatnim okresie były najczęściej zgłaszane przez pracow-
ników spółki. Zainteresowanie zaproponowanymi zagadnie-
niami okazało się bardzo duże: w pierwszej edycji zapropono-
wanych szkoleń wzięło udział 50 pracowników.
Zgodnie z bieżącymi wytycznymi realizacja szkoleń w całości 
została przeniesiona do sieci, gdzie przez dostępne aplikacje 
chętni mogli doszkalać się w wybranym przez siebie temacie.
– Bardzo się cieszę, że Program Trenerów Wewnętrznych został 
tak dobrze przyjęty przez pracowników naszej spółki. Tym bar-
dziej cieszy mnie fakt, że wśród naszej załogi są takie osoby, które 
chcą dzielić się swoją wiedzą, jak i takie, które czują potrzebę po-
szerzania swoich kwalifikacji. Jak widać, formuła online w żaden 
sposób nie przeszkodziła w osiągnięciu założonych efektów szko-
leń – mówi Mateusz Pilawski, prezes zarządu Wsparcie Grupa 
TAURON.
Pozytywny odbiór pierwszej edycji spowodował, że rozpo-
częliśmy już przygotowania do kolejnej odsłony programu, jak 
również poszerzenia katalogu szkoleń. Jak się okazało, wśród 
naszych koleżanek i kolegów mamy prawdziwych ekspertów, 
którzy z przyjemnością dzielą się wiedzą. 
ANNA PTAK
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 Długość linii 
oświetleniowej, za 

której utrzymanie we 
Wrocławiu odpowiadać 

będzie TNT, to ponad 
1,5 tys. km

TAURON Ciepło
PIOTR KLIMKIEWICZ

Sosnowiecki SmogoBus od 
kilku tygodni przemierza 
ulice miasta i zatrzymuje 
się w różnych dzielnicach, 

by okoliczni mieszkańcy mogli do-
wiedzieć się jak najwięcej o moż-
liwościach zmiany nieekologicz-
nych sposobów ogrzewania na 
rozwiązania czystsze i bezpiecz-
niejsze. W ramach swojej trasy, 
hybrydowy autobus miał przysta-
nek także w dzielnicy Stary Sosno-
wiec, w okolicach ulic Królewskiej 
oraz Swobodnej. Jest to obszar 
dedykowany do przyłączenia do 

sieci ciepłowniczej, w prowadzo-
nym przez TAURON Ciepło oraz 
WFOŚiGW w Katowicach Progra-
mie Likwidacji Niskiej Emisji.
W ramach działań marketingo-
wych spółki okoliczni mieszkań-
cy otrzymali do swoich skrzynek 
pakiety informacyjne, zawiera-
jące ulotki na temat konieczno-
ści wymiany kotłów węglowych 
i związanych z tą zmianą możli-
wości dofinansowania do insta-
lacji wewnętrznych. Do przesyłek 
zostały również dołączone spe-
cjalne #BezpiecznieCiepłe maski 
antysmogowe z filtrem FFP2. 
Dodatkowo, w pobliżu przystan-

ku pojawiły się plakaty związane 
z akcją TAURON Ciepło, a w sa-
mym SmogoBusie informowano 
zainteresowanych m.in. o tym, 
skąd pozyskać informacje nt. 
zmiany sposobu ogrzewania na 
ciepło sieciowe.

TAURON Dystrybucja
EWA GROŃ

Pojęcia SAIDI i SAIFI dla 
dystrybucji energii są 
ważne, ponieważ poka-
zują czas i liczbę przerw 

w dostawie energii dla klientów. 
Dla użytkowników energii ich 
systematyczne zmniejszanie 
przekłada się na większy kom-
fort i bezpieczeństwo zasila-
nia. W ub.r. wskaźnik SAIDI dla 
przerw nieplanowanych wyniósł 
w TAURONIE 98,02 minut/od-
biorca/rok. W 2019 r. analogicz-
ne SAIDI wynosiło 138,68 mi-
nut/odbiorca/rok.
– TAURON Dystrybucja po-
dejmuje szereg działań 
powodujących szybsze, 
a zarazem skuteczniejsze 
usuwanie awarii. Mo-
dernizujemy strukturę 
sieci, ze szczególnym 
uwzględnieniem możli-
wości rezerwowania za-
silania odbiorców. Ważne 
dla zmniejszenia awaryj-

ności jest też prowadzenie wycinki 
drzew pod liniami napowietrznymi. 
Zmniejsza to istotnie liczbę awa-
rii i ułatwia ekipom technicznym 
dotarcie do miejsc ich wystąpienia 
– mówi Robert Zasina, prezes za-
rządu TAURON Dystrybucja.
Przykładem zastosowania no-
wych technologii, przyspieszają-
cych zlokalizowanie miejsc poten-
cjalnej awarii, 
jest za-

stosowanie fotografii lotniczych 
wysokiej rozdzielczości, skaningu 
laserowego i termowizji podczas 
oblotów linii energetycznych he-
likopterami. Obloty pozwalają na 
sprawną lokalizację miejsc zagro-
żonych awarią, tj. miejsc uszko-
dzenia elementów sieci lub zbli-
żenia się linii drzew. Zmniejszeniu 
awaryjności sieci służy wdrożenie 
specjalnych programów ograni-
czających liczbę i czasy trwania 
nieplanowanych przerw. 

Automatyzacja,  
monitoring, łączność
Kolejny obszar działań spółki, 
wpływający na wartość wskaź-
ników awaryjności, to automa-

tyzacja i monitorowanie 
sieci ,  budowa 

#WeźNieSmoguj 
– TAURON Ciepło przy współpracy 
z miastami zachęca do zmiany 
sposobu ogrzewania 
Biuro Marketingu TAURON Ciepło zakończyło realizację 
kolejnej akcji związanej z zachęceniem mieszkańców 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do zmiany sposobu   
ogrzewania na czyste i bezpieczne ciepło sieciowe. Tym 
razem działania polegały na współpracy z Urzędem Miasta 
w Sosnowcu, który na ulice wypuścił SmogoBusa. 

Mniej awarii sieci 
energetycznej TAURONA 
Rok do roku o około 18 procent obniżają się średnio 
wskaźniki awaryjności sieci TD. Dla klientów 
oznacza to skrócenie czasu i mniejszą liczbę 
przerw w dostawach energii elektrycznej. Poprawa 
bezpieczeństwa zasilania to przede wszystkim 
efekt zrealizowanych modernizacji zmniejszających 
liczbę awarii oraz optymalizacji prac planowych.

W ostatnich latach coraz 
częściej stosowane są 
nowoczesne rozwiązania 
skracające czas  
i zmniejszające liczbę 
planowych przerw 
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nowoczesnych kanałów łączno-
ści na potrzeby sterowania pracą 
sieci oraz analiz parametrów pra-
cy sieci w czasie rzeczywistym 
i wykorzystywanie systemów, 
które sygnalizują awarię oraz 
umożliwiają zdalne sterowanie 
łącznikami.

Prace planowe
W ostatnich latach coraz czę-
ściej stosowane są nowocze-
sne rozwiązania skracające czas 
i zmniejszające liczbę przerw pla-
nowych koniecznych przy realiza-
cji zadań inwestycyjnych, remon-
towych lub przyłączeniowych.
– Do czasowego zasilania klientów 
w coraz większym zakresie wyko-
rzystujemy agregaty prądotwór-
cze i stacje tymczasowe. Ponadto 
z roku na rok zwiększa się udział 
prac realizowanych w technologii 
prac pod napięciem, a więc prac 
wykonywanych na czynnych liniach 
energetycznych w specjalnej tech-
nologii i z zachowaniem szczegól-
nych środków ostrożności – wyja-
śnia prezes Zasina.
Poza tymi działaniami w spółce 
następuje również optymalizacja 
wyłączeń planowych. Istotne jest 
także zasilanie odbiorców z ob-
wodów rezerwowych. 

TAURON Wydobycie • Węgiel z ZG 
Sobieski w Jaworznie osiągnął 
najlepsze parametry jakościowe 
w historii kopalni. To gwarancja 
dostaw optymalnego paliwa 
dla strategicznego w krajowym 
systemie energetycznym bloku 
TAURONA w Jaworznie.  
TAURON Wydobycie uruchomił 
w lutym br. eksploatację nowego 
wysoko zasobnego złoża Brzezin-
ka, z którego w ciągu najbliższych 
dziesięciu lat planuje pozyskać 
ponad 12 milionów ton paliwa, 
spełniającego wyśrubowane wy-
magania nowoczesnych bloków 
energetycznych.  Wybierany 
w pierwszej kolejności pokład cha-
rakteryzuje się optymalnymi para-
metrami jakościowymi oczekiwa-
nymi zarówno przez wytwórców 
energii, jak i odbiorców z sektora 
gospodarstw domowych. 
– Eksploatacja nowego pokładu 
w Brzezince, w połączeniu z proce-
sem głębokiego wzbogacania w Za-
kładzie Przeróbki Mechanicznej Wę-
gla ZG Sobieski, który przeszedł 
w ostatnich latach gruntowną mo-
dernizację, umożliwiła nam produk-
cję węgli o najlepszych parametrach 
dla energetyki – mówi Edward Paź-
dziorko, wiceprezes zarządu ds. 
technicznych w TAURON Wydo-
bycie. – Paliwo to ma bardzo niską 
zawartość chloru, co jest wyjątkową 
cechą na rynku polskim. Optymalne 
parametry produkowanego węgla 
mają szczególne znaczenie dla trwa-
łości instalacji służących do spalania 
węgla w energetyce – podkreśla. 

Unikatowa jakość węgla
Zawartość popiołu wynosi dla mia-
łów poniżej 10%, a dla sortymentów 
grubych i średnich do 6%. Zawartość 
chloru sytuuje się natomiast poni-
żej 0,1%. Ilość chloru w węglu ma 
wpływ na aspekty środowiskowe 
– im niższa jego zawartość, tym 
mniej szkodliwego chlorowodoru 
wydostaje się do atmosfery.
– Wypracowaliśmy optymalne 
z punktu widzenia klientów para-
metry naszych paliw i niespotykaną 
jakość w dotychczasowej historii 
kopalni. Węgiel nie spieka się, czyli 

nie przechodzi z formy stałej do pla-
stycznej, a ponadto posiada wyższą 
wartość opałową. Produkty węgli 
sortymentowych tj. Kostka, Orzech 
i Groszki, posiadają wysoką wartość 
opałową wynoszącą 24-25 MJ/kg. 
Wszystko to powoduje, że węgiel z ZG 
Sobieski bardzo dobrze sprawdza się 
zarówno w blokach energetycznych, 
jak i w nowoczesnych domowych 
kotłowniach – mówi Marian Borow-
ski, główny inżynier w Zakładzie 
Przeróbki Mechanicznej Węgla ZG 
Sobieski. 
DANIEL IWAN

Nowa jakość paliwa dla bloku energetycznego
Zakład Górniczy 
Sobieski jest połączony 
z terenem nowego 
bloku 910 MW 
najkrótszą w Polsce 
linią kolejową 

   Wskaźnik SAIDI 
dla przerw planowanych 
w ub.r. wyniósł 26,2 
minuty/odbiorca/rok
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TAURON Ciepło przez 
swoje działania 

informuje, uświadamia 
i zachęca mieszkańców 

aglomeracji śląsko- 
-zagłębiowskiej 

do zmiany sposobu 
ogrzewania 

na ciepło sieciowe

Działania były 
prowadzone na obszarze 
dedykowanym  
do przyłączenia  
do sieci ciepłowniczej 

To niejedyna akcja, w której spółka 
ciepłownicza podjęła współpra-
cę z urzędami miast w celu walki 
ze smogiem. W ostatnich mie-
siącach TAURON Ciepło wspierał 
również SmogoBusa jeżdżącego 
po Katowicach. W efekcie w listo-

padzie i grudniu ubiegłego roku 
do mieszkańców Katowic trafiło 
kilka tysięcy pakietów informacyj-
nych oraz #BezpiecznieCiepłych 
masek. Pakiety dotarły także  
do mieszkańców centrum Cho-
rzowa. 
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TAURON Sprzedaż • Fotowoltaika 
jeszcze nie tak dawno była no-
winką technologiczną, a teraz to 
stały element krajobrazu polskich 
wsi i miast. Trudno się temu dzi-
wić – dzięki takiej instalacji każdy 
może dołączyć do producentów 
zielonej energii i oszczędzać 
na rachunkach za prąd.
Choć o fotowoltaice mówi się coraz 
więcej, to wciąż pojawia się wiele 
pytań związanych nie tylko z para-
metrami technicznymi czy opłacal-
nością tego typu inwestycji, ale tak-
że z miejscem montażu, kryteriami 
wyboru atrakcyjnej oferty czy za-
sadami rozliczeń. Dlatego eksperci 
TAURON Sprzedaż przygotowali dla 
klientów specjalny poradnik – „100 
pytań o fotowoltaikę. Odpowiedzi 
jasne jak słońce”. Na łamach „Pulsu 
TAURONA” będziemy publikować 
najpopularniejsze z nich. 

Czym jest i jak działa  
fotowoltaika?
Fotowoltaika to system, któ-
ry wykorzystuje promieniowanie 
słoneczne do wytwarzania energii 
elektrycznej. Najprościej tłuma-
cząc, promienie słoneczne padające 
na ogniwa fotowoltaiczne sprawia-
ją, że w modułach wytwarzany jest 
prąd stały, który następnie prze-
twarzany jest w prąd zmienny, czyli 
dokładnie taki, jaki mamy w gniazd-
kach – taki prąd nadaje się do zasi-
lania urządzeń w domu.

Czy warunki nasłonecznienia 
w Polsce sprzyjają  
inwestycji w fotowoltaikę?
Jednym z bardzo często utrwala-
nych mitów, które narosły wokół 
fotowoltaiki, jest stwierdzenie, 
że w Polsce nie ma odpowiednich 
warunków pogodowych dla ta-
kich instalacji. Nic bardziej mylne-
go. Warunki panujące w naszym 
kraju uznaje się za optymalne dla 
działania fotowoltaiki. To sprawia, 
że tego typu inwestycje w naszej 
strefie klimatycznej są opłacalne. 
Szacuje się, że średnia liczba godzin 
słonecznych w naszym kraju waha 
się w przedziale 1300-1900 w roku. 
Najlepsze warunki pogodowe do 
produkcji energii z fotowoltaiki pa-

nują w Polsce w okresie od kwiet-
nia do września. Tylko w tym czasie 
notowane jest aż 80% rocznego 
promieniowania słonecznego. Po-
łudniowa część Polski (Małopolska, 
Podkarpacie) to rejony, w których 
nasłonecznienie jest największe. 
Podkreślić należy jednak, że różnice 
między poszczególnymi regionami 
nie są duże, a dzięki temu fotowol-
taika będzie opłacalną inwestycją dla 
inwestorów indywidualnych nieza-
leżnie od tego, w jakiej części Polski 
mieszkają. Przyjmuje się, że średnie 
roczne nasłonecznienie w Polsce 
pozwala na produkcję 110-150 kWh 
energii elektrycznej z 1 mkw. paneli 
fotowoltaicznych.
JOANNA WILIŃSKA

Fotowoltaika – 100 pytań i odpowiedzi
Najlepsze 

warunki 
pogodowe do 

produkcji energii 
z fotowoltaiki 

panują w Polsce 
w okresie od 
kwietnia do 

września
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O TYM SIĘ MÓWI

NOWA WAŻNA WSPÓŁPRACA SPÓŁEK 
W GRUPIE TAURON

TAURON Serwis
TAURON Serwis w kwietniu br. podpisał umowę na budowę mikro-
instalacji fotowoltaicznych w obiektach klientów TAURON Sprze-
daż. Współpraca obu spółek została zaprojektowana tak, by przy-
nieść jak najwięcej korzyści – zarówno dla Grupy TAURON, jak i dla 
jej klientów. 
– Jako TAURON Serwis chcemy czynnie uczestniczyć w Zielonym Zwrocie 
TAURONA. Z sukcesem zrealizowaliśmy budowę pierwszej farmy fotowol-
taicznej o mocy 5 MW w Jaworznie. Na bazie tych doświadczeń budujemy 
kompetencje w wykonawstwie instalacji dla prosumentów. Dzięki bar-
dzo dobrej współpracy z TAURON Sprzedaż mamy dzisiaj wypracowaną 
umowę na realizację pilotażowych instalacji prosumenckich. Zdobyte do-
świadczenie w okresie pilotażu pozwoli nam na dopracowanie procesów 
związanych z realizacją, zdobycie nowych kompetencji i mam nadzieję na 
podpisanie stałej umowy współpracy z TS. Mamy również nadzieję, że jako 
solidny wykonawca będziemy mieli możliwość realizacji kolejnych inwe-
stycji związanych z budową farm w Grupie TAURON – wyjaśnia Michał 
Dunal, dyrektor ds. operacyjnych w TAURON Serwis. Wypracowany 
model współpracy zakłada  budowę kompetencji wewnątrz Grupy 
i – w konsekwencji – maksymalizację efektów biznesowych.
– TAURON Sprzedaż na rynku instalacji prosumenckich jest obecny od  
6 lat. Od 2019 roku realizujemy z powodzeniem sprzedaż instalacji foto-
woltaicznych w modelu własnym, pod marką TAURON. Podjęcie współ-
pracy z TAURON Serwis jest kolejnym krokiem w rozwoju produktu. 
Wspólne rozumienie celów pozwoliło nam wypracować optymalny model 
współpracy, który zapewni możliwość konkurowania na rynku oraz oferto-
wania wysokiej jakości komponentów naszym klientom – mówi Mariusz 
Purat, dyrektor Departamentu Zarządzania Produktami Rynek Maso-
wy w TAURON Sprzedaż.
MONIKA CZERNIAK-LNIAK

E-PULS – RUSZA NOWA RAMÓWKA!

Grupa TAURON
Interesujesz się ciekawostkami z zakresu prawa, technologii 
czy zarządzania? Chcesz pisać prosto, ale nie wiesz, od czego za-
cząć? A może lubisz uczyć się nowych rzeczy? Nowe cykle tema-
tyczne, praktyczne porady i jeszcze więcej interesujących treści 
znajdziesz w nowej ramówce e-Puls – serwisie pracowników 
Grupy TAURON.
SPRAWDŹ, CO DLA CIEBIE PRZYGOTOWALIŚMY:
  Energia od czasów najdawniejszych do dalekiej przyszłości 

– segment edukacyjny, na łamach którego wyjaśnimy Ci, czym 
jest i jak powstała energia oraz w jaki sposób może być produ-
kowana w przyszłości;

  ProdukTYwnie – seria poradników, w której poznasz różne 
techniki zarządzania sobą w czasie;

  To zależy… – cykl, w którym na przykładzie popularnych case 
studies, wytłumaczymy Ci niejednoznaczne zagadnienia  
z obszaru prawa;

  Bezpieczni w chmurze – zbiór artykułów, które przybliżą Ci  
najważniejsze zagadnienia z zakresu chmury publicznej;

  Pisz prościej – seria skierowana dla osób lubiących prostą,  
poprawną i skuteczną komunikację;

  ekoPorady – kolejny segment poradnikowy, w którym znaj-
dziesz wiele cennych wskazówek z zakresu ekologii;

  Gotowanie z humorem – pozytywny cykl powstały z myślą 
o entuzjastach gotowania; 

 Konkursy z nagrodami;
 I wiele więcej!
Nowa ramówka ruszyła 4 maja br. 
Śledź serwis pracowniczy na e-puls.tauron.pl i bądź blisko infor-
macji!
GRZEGORZ PIKULIŃSKI
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TAURON Ekoenergia
ANNA CISZEWSKA-SWAT
 Czy elektrownie wiatrowe 
emitują promieniowanie elektro-
magnetyczne?
ODPOWIEDŹ NA PODSTAWIE 
OPRACOWANIA PSEW (DOBRY 
WIATR DLA REGIONÓW):
 Promieniowanie elektroma-
gnetyczne to fale elektrycznej 
i magnetycznej energii, które po-
ruszają się w naszej przestrzeni 
i określane są jako promieniowa-
nie elektromagnetyczne. Emito-
wane jest ono przez naturalne 
źródła, jak Słońce, Ziemia czy jo-
nosfera. Każde urządzenie elek-
tryczne generuje pole elektro-
magnetyczne. Promieniowanie 
elektromagnetyczne o częstotli-
wości radiowej jest emitowane 
przez: telefony komórkowe, wieże 

nadawcze, instalacje radarowe, 
aparaty do zdalnego sterowania 
oraz elektryczny i elektroniczny 
sprzęt. W przypadku turbin wia-
trowych wymienia się cztery po-
tencjalne źródła promieniowania 
elektromagnetycznego: linię łą-
czącą turbinę z siecią energetycz-
ną, generator turbiny, elektryczny 
transformator i okablowanie pod-
ziemne. Nasilenie pola elektro-
magnetycznego, pochodzącego 
z linii łączącej, jest porównywalne 
z tym, jakie pochodzi ze sprzętów 
domowych AGD. W przypadku 
generatora i okablowania pod-
ziemnego to obudowa wokół nich 
powoduje, że pole elektromagne-
tyczne jest równe zeru.
 Czy zasada „10H” zostanie 
zniesiona w przepisach ustawy 
o inwestycjach wiatrowych?

ODPOWIADA WOJCIECH SIUDYŁA:
 Przepisy ustawy o inwestycjach 
w zakresie elektrowni wiatrowych, 
zwanej też „antywiatrakową”, któ-
re weszły w życie w lipcu 2016 r., 
ustanowiły szereg nowych regula-
cji, z których jedynie wprowadzenie 
obowiązku lokalizacji elektrowni 
wiatrowych, w oparciu o miejsco-
wy plan zagospodarowania prze-
strzennego, nie wzbudziło więk-
szych kontrowersji.
Jedną z najbardziej dotkliwych 
zmian okazała się tzw. regulacja 
odległościowa, wprowadzająca 
wymóg zachowania minimalnej 
odległości elektrowni wiatrowych 
na poziomie dziesięciokrotności 
całkowitej wysokości elektrow-
ni od zabudowy oraz wybranych 
form ochrony przyrody (tzw. reguła 
10H). W założeniach ustanowienie 
minimalnej odległości miało chro-
nić lokalne społeczności. Okazuje 
się jednak, że wynik jest zupeł-
nie inny, bo to nie tylko branża, ale 
także gminy i związki gmin apelują 
o jej zniesienie, czy złagodzenie. 
Ze względu na zasadę „10H”, po 
wyczerpaniu puli istniejących pro-
jektów będących w fazie budowy, 
istnieje potencjalne ryzyko zastoju 
inwestycyjnego w branży wiatro-
wej. Obecnie Ministerstwo Rozwoju 
pracuje nad nowelizacją przepisów 
tzw. ustawy odległościowej. Wśród 
wprowadzonych zmian ma się zna-
leźć uelastycznienie sztywnej za-
sady lokowania farm wiatrowych 
w odpowiedniej odległości od zabu-
dowań (zasada „10H”), co zwiększy 
dostępność terenów pod lokalizację 
elektrowni wiatrowych. 

TAURON Wydobycie
DANIEL IWAN

W związku z urucho-
mieniem w Grupie 
TAURON nowego 
bloku energetyczne-

go 910 MW i potrzebą obniżenia za-
wartości chloru w węglu dostarcza-
nym do tej nowoczesnej jednostki 
wytwórczej, w ZG Janina uruchomio-
no tymczasową instalację usuwania 
chloru z końcowych produktów wę-
glowych przy wykorzystaniu wody 
dołowej. Docelowa instalacja jest 
obecnie finalizowana i rozpocznie 
działanie jeszcze w tym półroczu.
– W TAURON Wydobycie wiemy, 
jak duże znaczenie ma odpowiednie 
zarządzanie gospodarką obiegu za-
mkniętego, stąd efektywnie wyko-
rzystujemy potencjał gospodarczy 
wód dołowych – mówi Jacek Pytel, 
prezes zarządu TAURON Wydo-
bycie. – Chcemy jednocześnie gene-

rować jak najwięcej korzyści środo-
wiskowych i ekonomicznych przez 
produkcję węgla o niskiej zawartości 
chloru. Parametr ten jest istotny dla 
nowoczesnych bloków energetycz-
nych i przestrzegania norm unijnych 
– podkreśla.
W pierwszej połowie roku plano-
wane jest również uruchomienie 
nowoczesnego systemu pomiaru 
i wizualizacji pracy pomp w pom-
powni głównego odwadniania na 
poziomie 350 metrów. Umożliwi 
to kontrolę sprawności pomp prak-
tycznie w czasie rzeczywistym. 
Do kopalń o największym dopływie 
wód dołowych do wyrobisk w gór-

nictwie węgla kamiennego należy 
również ZG Sobieski w Jaworznie. 
– Dopływ wód dołowych w ZG So-
bieski wynosi ponad 60 metrów 
sześciennych na minutę. Taka ilość 
pozwoliłaby na wypełnienie wa-
gonu do transportu węgla zaled-
wie w minutę. Pociąga to za sobą 
konieczność utrzymania w pełnej 
sprawności wszystkich elementów 
systemu głównego odwadniania  
– informuje Roman Gąska, dy-
rektor techniczny ZG Sobieski. 
– W celu wykorzystania potencjału 
wody pozyskiwanej z wyrobisk do-
łowych, zakład posiada dwie nieza-
leżne infrastruktury techniczne do 

Woda spod ziemi daje oszczędności 
Kilkadziesiąt metrów sześciennych 
wody na minutę dopływa  
do podziemnych wyrobisk kopalń 
TAURONA w Jaworznie i Libiążu. 
Kopalnie potrafią efektywnie ją 
wykorzystywać, m.in. do produkcji 
ciepła i celów technologicznych.  
Dzięki nowym instalacjom woda  
będzie poprawiać również jakość węgla.

Pytania 
o elektrownie  
wiatrowe 
W kolejnej odsłonie serii nasi eksperci 
odpowiedzą na pytania dotyczące 
promieniowania elektromagnetycznego  
oraz zapisów dotyczących zasady „10H”. 
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TAURON Nowe Technologie • 
TAURON przebudowuje linię 
wysokiego napięcia biegnącą 
nad szlakiem kolejowym E65 na 
odcinku Most Wisła – Czechowi-
ce-Dziedzice – Zabrzeg. Spółka 
do realizacji zadania wykorzystu-
je system modułowych słupów 
tymczasowych, które umożli-
wiają prace bez długotrwałego 
wyłączania zasilania.
Słupy tymczasowe, które stanęły 
w okolicach Czechowic-Dziedzic, 
to lekkie konstrukcje składające 
się z modułów. Stabilizowane są 
za pomocą stalowych odciągów 
przytwierdzanych do kotew bala-
stowych, czyli potężnych bloków 
betonu. Ustawienie jednej tego 
typu konstrukcji z wykorzystaniem 
dźwigu zajmuje dziesięcioosobo-
wej brygadzie od 4 do 6 godzin. 
Cały proces wykonania trzech 
konstrukcji tymczasowych i prze-
wieszeniu na nich istniejącej linii 
kablowej został zrealizowany zale-
dwie w ciągu czterech dni.
– Przy modernizacji szlaku kolejowe-
go E65 należało zachować jego prze-
jezdność (ograniczyć do minimum za-
trzymanie pociągów) i jednocześnie 
zapewnić minimalny czas wyłączenia 
przebudowywanej linii wysokiego 
napięcia biegnącej nad torami. Zde-
cydowaliśmy się na wykorzystanie 
skomplikowanej technologii, ale 

takiej, która gwarantuje sprawne 
przeprowadzenie prac – powiedział 
Artur Warzocha, prezes zarządu 
TAURON Nowe Technologie.
Fragment trasy E65 Most Wisła 
– Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg 

jest obecnie kompleksowo moder-
nizowany w ramach największego 
pojedynczego zadania zleconego 
wykonawcy przez PKP Polskie Li-
nie Kolejowe. 
GRACJAN RESPONDEK

Woda spod ziemi daje oszczędności 

produkcji ciepła oraz produkcji wody 
pitnej dla celów socjalno-bytowych  
– dodaje.
Woda dołowa wykorzystywana do 
produkcji ciepła w ZG Sobieski za-
sila kaskadową Stację Pomp Ciepła, 
która osiąga moc 420 kW. Pompy 
produkują rocznie około 6000 GJ 
ciepła, pokrywając zapotrzebowa-
nie na ciepłą wodę użytkową obiek-
tów łaźni górniczych w rejonie.
Zakład planuje rozbudowę instala-
cji stacji pomp ciepła o dodatkowe 
jednostki pompowe, pozwalające 
zapewnić centralne ogrzewanie 
w okresie całorocznym obiektów 
łaźni górniczych.  W ZG Sobieski 

funkcjonuje także stacja uzdatniania 
wody, zasilana z pompowni głów-
nego odwadniania na poziomie 215 
metrów. Po uzdatnieniu woda jest 
wykorzystywana na potrzeby użyt-
kowe, jako alternatywa dla źródła 
zaopatrzenia z sieci miejskiej.
Dzięki nowoczesnej oczyszczalni 
ścieków sanitarnych oraz przebu-
dowanej sieci kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej, oczyszczona woda 
odprowadzana jest do zbiornika 
wód podsadzkowych i wykorzysty-
wana do celów technologicznych. 
Takie rozwiązanie istotnie ograni-
cza ilość zużywanej wody, generu-
jąc dodatkowe oszczędności. 

  �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”. 

Słupy modułowe przy kluczowej 
inwestycji kolejowej

Uzyskanie 
zakładanych 
parametrów 
wymagało 
gruntownej 
przebudowy 
torowiska 

TAURON Dystrybucja • Sto szkół 
z całej Polski wzięło udział w pro-
jekcie POWER, zrealizowanym 
przez TAURON we współpracy 
z Ministerstwem Edukacji Naro-
dowej. Dzięki niemu Grupa może 
niebawem pozyskać fachowców, 
których już teraz zaczyna brako-
wać na rynku.
W ciągu dwóch lat realizacji przed-
sięwzięcia udało się przemodelo-
wać proces edukacyjny i wzboga-
cić go o zajęcia praktyczne. Jednym 
z efektów projektu jest utworzenie 
sześciu modelowych programów 
kształcenia, które mogą stać się 
normą w edukacji fachowców dla 
branży elektroenergetycznej.
– W ciągu dwóch lat kompleksowo 
podeszliśmy do zmiany sposobu 
kształcenia specjalistów branży elek-
troenergetycznej, takich jak: elektryk, 
technik elektryk, technik energetyk, 
technik elektromechanik, technik 
urządzeń i systemów energetyki 
odnawialnej, technik urządzeń 
dźwigowych. Dzięki temu mło-
dzież szkolna zyskała szansę 
na zdobycie pożądanych 
na rynku kompetencji, 
zaś dla branży ener-
getycznej, a szcze-
gólnie TAURONA, 
jest to okazja do 
p o z y s k a n i a 
potrzebnych 
f a c h o w c ó w 
– wyjaśnia Pa-
weł Strączyński, 
prezes zarządu 
TAURON Polska 
Energia. 

Program POWER stanowi istotny 
krok w kształceniu kadr dla sektora 
energetycznego. Badania pokazu-
ją, że już teraz na rynku pracy bra-
kuje niezbędnych profesjonalistów 
z tej dziedziny.
– Szczycimy się długoletnią tradycją 
w kształceniu zawodowym, dlatego 
niezmiernie ważny dla rozwoju na-
szej placówki był fakt udziału w pro-
jekcie POWER, który otwierał nam 
bezpośredni dostęp do poznania no-
woczesnych technologii oraz dawał 
możliwość wykorzystania tej wiedzy 
w praktyce, w realnych warunkach 
– wyjaśnia Tomasz Dobosz, dy-
rektor Zespołu Szkół Mechanicz-
no-Elektrycznych im. Kazimie-
rza Pułaskiego w Częstochowie.  

– Z ogromnym zaangażowaniem 
włączyliśmy się do realizacji zadań 
projektowych. Najważniejsza dla 
nas była możliwość realizowania 
zajęć praktycznych prowadzonych 
przez pracowników TAURONA. Mło-
dzież miała możliwość samodzielnie 
realizować wybrane zadania, zdo-
bywać różnorodne kompetencje, 
zwłaszcza te, które są istotne dla 
przyszłego pracodawcy – dodaje.  
Zaangażowanie w program PO-
WER pozwala Grupie TAURON mieć 
realny wpływ na proces kształcenia 
praktycznego w określonych zawo-
dach oraz kreować, już na poziomie 
szkoły średniej, kompetencje nie-
zbędne dla podjęcia pracy w sek-
torze elektroenergetycznym, także 
w kontekście rozpoczętej już trans-
formacji energetycznej.
EWA GROŃ

Szkolimy przyszłych energetyków

   Dzięki współpracy  
z TAURONEM  
szkoły, uczniowie  
i kadra nauczycielska 
zyskali szereg 
konkretnych korzyści 
– m.in. stypendia 
dla najlepszych 
uczniów klas 
patronackich oraz 
możliwość udziału 
w specjalistycznych 
szkoleniach

 Proekologiczne działania TAURON Wydobycie



6 Puls TAURONA gazeta pracowników Grupy TAURON Kwiecień 2021 r.

 
 

Akumulator? To nie takie proste
Wsparcie Grupa TAURON • Mo-
głoby się wydawać, że wymiana 
akumulatora samochodowego 
to bardzo prosta czynność, któ-
rą można wykonać samodziel-
nie we własnym garażu. Jednak 
nic bardziej mylnego. Pozorna 
oszczędność może nas wiele 
kosztować.
Wśród wielu kierowców panuje 
przeświadczenie, że akumu-
lator samochodowy to jedynie 
część eksploatacyjna, która 
prędzej czy później ulegnie 
uszkodzeniu i niczym przepalo-
ną żarówkę należy zastąpić go 
nowym produktem. Jednak o ile 
wymiana przepalonej żarówki 
jest sprawą prostą, to w przy-
padku, kiedy nasz akumulator 
rozładował się niczym telefon 
komórkowy, lepiej zwrócić się 
o pomoc do specjalisty. Nie-
wielu kierowców wie, że przed 
zamontowaniem akumulatora 
bezwzględnie należy dokonać 
kontroli obwodu ładowania. 
Nowy produkt można zamon-
tować jedynie pod warunkiem, 
że prąd ładowania jest odpo-
wiedni, a sam system działa 
sprawnie i nie powoduje ubyt-
ków energii. 
Jak się okazuje, te czynności 
pozwalają zdiagnozować przy-
czynę usterki, jaką jest rozłado-
wanie akumulatora. Brak energii 
może być spowodowany przez 

różne uszkodzenia. Jednym 
z nich może być oczywiście wa-
dliwy akumulator, jednak rów-
nie dobrze winowajcy można 
szukać w źle zamontowanym 
systemie car-audio lub niepra-
widłowo działającym układzie 
ładowania.
Jednak, żeby sprawdzić te waż-
ne parametry, trzeba posiadać 
odpowiedni sprzęt i oczywiście 
wiedzę, której nie sposób wy-
magać od kierowcy. Dlatego 
samodzielny montaż akumula-
tora bez kontroli może być tylko 
pozorną oszczędnością. Spraw-
ny akumulator zamontowany 
w nieprawidłowo działającym 
samochodzie może ulec przed-
wczesnemu uszkodzeniu. Sama 
jego wymiana, bez niezbędnej 
kontroli osprzętu i zdiagnozo-
wania przyczyny usterki, może 
narazić nas na niepotrzebne 
nerwy, a także koszty.
Warto również pamiętać, że 
w przypadku, kiedy akumulator 
zostanie uszkodzony w wyniku 
złej eksploatacji, jego produ-
cent zastrzega sobie prawo do 
nieprzyjęcia reklamacji i odmo-
wy zwrotu pieniędzy. Jeśli więc 
mamy do czynienia z rozłado-
wanym akumulatorem, najlep-
szym wyjściem jest zlecenie tej 
pozornie prostej naprawy spe-
cjaliście.
JERZY JANUŚ

TAURON Ekoenergia
ANNA CISZEWSKA-SWAT

Produkcja SKOPIA FILM 
przystępuje do realizacji 
zdjęć do nowego filmu fa-
bularnego w reżyserii wy-

bitnego polskiego reżysera i scena-
rzysty – Jerzego Skolimowskiego.
„EO” to parafraza filmu drogi, pełna 
ciepłego humanizmu, ale też gory-
czy, której głównym bohaterem jest 
szary osiołek. Panoptikum ludzkich 
zachowań wobec bezbronnego 
zwierzęcia przełoży się na suge-
stywny obraz relacji społecznych 
i przemian kulturowych zachodzą-
cych we współczesnym świecie.
Zdjęcia do filmu realizowane są 
w różnych wyjątkowych zakątkach 
Polski – Lubachowie i okolicach, na 
Warmii i Mazurach, Podkarpaciu  
– a także we Włoszech. Jedna ze 
scen została nakręcona przy zaporze 
wodnej w Lubachowie.
– To piękny, unikatowy obiekt. Jego 
monumentalna skala zachwyca, a jed-
nocześnie wzbudza respekt. Wspaniała 
architektura doskonale wkomponowu-
je się w otaczający krajobraz. I jeszcze 
ten mały, wręcz baśniowy mostek pod 
zaporą… Byliśmy pewni, że to miejsce 
jest idealne do nagrania jednej ze scen 
z naszym osiołkiem – mówi Kata-

rzyna Kędzior, II kierownik produkcji 
filmu ds. obiektów. – Wprawdzie na 
miejscu okazało się, że nasz osiołek 
jest uparty i waha się, czy przejść przez 
mostek bez asysty swojego właścicie-
la, ale w końcu udało się go przekonać. 
Powstały piękne zdjęcia ze scenerią 
zapory, którą będziecie Państwo mogli 
podziwiać w filmie – dodaje. 
Zapora wodna została wybudowana 
na rzece Bystrzyca na początku XX 
wieku. Powstała jako jedna z wielu 
zapór wodnych budowanych w tam-
tych czasach w Sudetach, głównie 
w celu ochrony przed powodziami. 
Sama budowla ma 44 metry wyso-
kości i 230 m długości korony.
U podstawy kamienna zapora ma 
29 m grubości. W wyniku budowy 
zapory powstał sztuczny zbiornik 
wodny zwany Jeziorem Bystrzyckim. 
Zbiornik ma powierzchnię 51 ha i po-
trafi pomieścić około 8 mln m3 wody. 
Woda do turbin dostarczana jest ze 
zbiornika podziemnym rurociągiem 
o średnicy 180 cm. Choć zapora 
i zbiornik były budowane głównie 
w celach przeciwpowodziowych, 
dziś pełnią aż cztery funkcje: hydro-
techniczną, przeciwpowodziową, 
retencyjną (jest zbiornikiem wody 
pitnej dla Dzierżoniowa, Bielawy 
i okolic) oraz rekreacyjną. 
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Zapora wodna 
w Lubachowie 
w świetle obiektywu 

Grupa TAURON 
MIROSŁAWA KARPIŃSKA

Ponad dwa tysiące bo-
cianich gniazd znajduje 
się na słupach energe-
tycznych należących do 

TAURON Dystrybucji. Energetycy 
dbają o nie szczególnie zimą, kie-
dy ptaków nie ma w Polsce, a przy 
gniazdach można wykonywać 
z a b i e g i 
p i e l ę -
gnacyjne 
i oczysz-
c z a j ą c e . 
Bociany powoli 
pojawiają się w kraju, jed-
nak panujące w ostatnich dniach 
warunki pogodowe mogą być dla 
nich zabójcze.
Panująca obecnie aura zdecydowa-
nie nie sprzyja bocianom. W niektó-
rych wypadkach ptaki, by przeżyć, 
będą wymagały interwencji czło-
wieka.

– Energetycy z TAURONA pomagają 
ptakom cały rok, dbając o ich gniazda 
i bezpieczeństwo linii energetycznych, 
na których są zbudowane. Teraz jednak 
może być potrzebna pomoc ptakom 
w przetrwaniu nawrotu zimy. Może 
w tym uczestniczyć każdy, ważne 
jednak, żeby to robić mądrze i nie za-
szkodzić przy tym niechcący ptakom. 
Pomogą w tym nasze porady przygo-

towane we współpracy z ornitologami  
– mówi Ewa Groń, rzecznik prasowy  
TAURON Dystrybucji.
JAK MOŻESZ POMÓC?
  OBSERWUJ KILKA DNI ZACHO-

WANIE BOCIANA – nie reaguj po-
chopnie, bo może to zaważyć na 
całym jego życiu; bardzo trudno 
przywracać te ptaki do naturalne-
go środowiska po zabraniu ich np. 
do domu.

  NIE ŁAP – bocian będzie ucie-
kał, tracąc energię niezbędną do 
ogrzania ciała i zdobycia pożywie-

Pomoc bocianom  
w trakcie mrozów 

 Panująca obecnie aura 
zdecydowanie nie 
sprzyja bocianom

Sprawny akumulator 
zamontowany 

w nieprawidłowo 
działającym 

samochodzie może 
ulec przedwczesnemu 

uszkodzeniu

Na zaporze Jeziora Bystrzyckiego w Lubachowie ruszyły zdjęcia 
do filmu pod tytułem „EO” w reżyserii Jerzego Skolimowskiego. 

Na słupach energetycznych należących do TAURONA znajduje się ponad 2200 bocianich 
gniazd. Firma od lat pomaga przetrwać tym chronionym ptakom. Teraz TAURON 
przygotował poradnik z informacjami, jak pomóc bocianom, gdy wiosną zaatakuje zima. 
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Bądź eko z Bioeko 
– jak wybrać dobry chleb?
BIOEKO Grupa TAURON • Na co 
zwrócić uwagę przy wyborze 
chleba? Co powinno znaleźć 
się w składzie, a czego unikać? 
Poniżej przedstawiamy 
8 praktycznych wskazówek.

Etykieta
W tym przypadku warto kierować 
się zasadą „im krótszy skład, tym 
zdrowszy produkt”. Na etykiecie po-
winna widnieć tylko mąka (najlepiej 
żytnia), woda, zakwas i sól (ewen-
tualnie dodatek nasion i/lub pestek).

Rodzaj mąki
Chleb powinien być wypiekany 
z mąki żytniej. W składzie nie po-
winna pojawiać się mąka pszenna, 
chyba że jest to po prostu chleb 
pszenno-żytni albo typu Graham 
(wypiekany z mąki pszennej z peł-
nego przemiału). Przy rodzaju mąki 
mogą się pojawić liczby – jest to typ 
mąki. Tu obowiązuje zasada – im 
wyższa liczba, tym lepiej. Przez to, 
że ziarno zostało zmielone wraz 
z otoczką i bielmem, pieczywo za-
wiera więcej błonnika, witamin 
z grupy B oraz magnezu i cynku. 
Oczywiście osoby z chorobami 
przewodu pokarmowego powin-
ny wybierać delikatniejsze chleby 
z mniejszą zawartością błonnika.

Nazwy i hasła
Nie warto sugerować się nazwami 
typu „staropolski”, „wiejski”, „fit-
ness”, „dla zdrowia”, „naturalny”. 

Zdecydowanie lepszym rozwiąza-
niem będzie zapoznanie się z ety-
kietą i samodzielna ocena, czy jest 
to chleb, który chcemy zjeść. Warto 
zwrócić również uwagę na hasła 
typu – „bez konserwantów”. To 
żadne wyróżnienie – żaden chleb 
nie powinien ich zawierać.

Kolor
Chleb powinien być po prostu szary. 
Jego złotawy odcień od razu suge-
ruje dodatek barwników – karmelu 
czy słodu jęczmiennego.

Skórka
Chleb powinien mieć twardą i spę-
kaną skórkę. Kiedy ugina się pod 
naciskiem dłoni jak gąbka i później 
wraca do swojego pierwotnego 
kształtu, możemy mieć pewność, 
że nie jest to prawdziwy chleb.

Posypka z ziaren
Warto upewnić się, czy pieczy-
wo posypane ziarnami i nasiona-
mi rzeczywiście ma dobry skład 
i czy te dodatki również znajdują się 
w środku chleba.

Forma i konsystencja
Prawdziwy chleb na 
zakwasie nie kruszy 
się, jest zbity. 
A więc jeśli 
chleb kru-
szy się pod 
naciskiem 
noża ,  t o 

znak, aby poszukać jego zamien-
nika. Chleb, na którego etykiecie 
widnieje słowo „razowy”, powinien 
mieć kształt foremki, bo musi być 
wypiekany w formach. Dlaczego? 
Otóż zawarty w cieście błonnik 
osłabia strukturę glutenu i takie cia-
sto po prostu rozlałoby się, tworząc 
kształt placka.

Świeżość
Termin przydatności pieczywa, o ile 
nie jest ono szczelnie pakowane, 
wynosi zwykle około 3 dni. W prak-
tyce dobre jakościowo pieczywo 
poleży w chlebaku co najmniej ty-
dzień i nie będzie czerstwe; oczy-
wiście jego konsystencja i smak ciut 
się pogorszą, ale z pewnością bę-
dzie nadawało się do jedzenia.
MONIKA REJDAK

Kupując chleb, warto 
sprawdzić, czy na etykiecie 
nie znajdują się m.in. 
substancje zakwaszające, 
emulgatory, konserwanty 
czy barwniki 
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W niektórych 
wypadkach ptaki, 

by przeżyć, będą 
wymagały interwencji 

człowieka

TAURON Nowe Technologie • 
Wielkanocne potrawy trafiły do 
czterech tysięcy mieszkańców 
Metropolii Górnośląsko-Zagłę-
biowskiej dzięki elektrycznym 
pojazdom od TAURONA.
Święta wielkanocne w tym roku 
również spędziliśmy na zasadach 
podyktowanych przez pande-
mię koronawirusa. Ta sytuacja 
w szczególny sposób dotyka oso-
by samotne i doświadczone przez 
los. Dlatego w okresie wielkanoc-
nym katowicka fundacja Wolne 
Miejsce przekazała potrzebującym 
mieszkańcom Metropolii Górno-
śląsko-Zagłębiowskiej świąteczne 
paczki. Ich zawartość posłużyła do 
przygotowania świątecznego śnia-
dania. Paczki zostały dostarczo-
ne potrzebującym samochodami 
elektrycznymi.
– Mamy nadzieję, że dzięki naszej 
akcji osoby samotne poczuły choć 
przez chwilę nastrój i ciepło świąt 
wielkanocnych. Z naszych samo-
chodów skorzystali wolontariusze, 

którzy rozwieźli świąteczne wsparcie 
do czterech tysięcy domów. TAURON 
w przypadku inicjatyw prospołecz-
nych udostępnia auta nieodpłatnie, 
to nasz wkład w to dzieło – mówi 
Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy 
TAURON Polska Energia.
Tegoroczna akcja fundacji Wolne 
Miejsce koordynowana była z ka-
towickiego Spodka. Tam wolonta-
riusze przygotowali świąteczne 
potrawy, z których powstały czte-

ry tysiące paczek. Co obdarowani 
znaleźli w środku?
– Wszystko to, co na wielkanocnym 
stole być powinno – powiedział 
Krzysztof Kozioł z fundacji Wolne 
Miejsce. – Żurek, kiełbaska, pyszna 
wędlina i świąteczne ciasto. Do tego 
ciastka, przekąski i napoje. W paczce 
osoba obdarowana znalazła też ży-
czenia i drobny upominek – dodaje.
W organizację tegorocznej akcji 
włączyło się pół tysiąca wolonta-
riuszy. Organizacji udało się tak-
że zaangażować do współpracy 
przedszkola i szkoły z terenu Me-
tropolii. Najmłodsi przygotowali 
kartki wielkanocne, papierowe 
zajączki i pisanki, które także tra-
fiły do świątecznych podarunków. 
Z uwagi na panującą pandemię 
produkty pakowane były z zacho-
waniem rygorystycznych zasad 
sanitarnych. Do adresata wielka-
nocna paczka dotarła w bezpiecz-
nym opakowaniu oraz starannie 
zdezynfekowana.  
GRACJAN RESPONDEK

Elektryki zawiozły wielkanocne
śniadanie potrzebującym

Tegoroczna akcja 
fundacji Wolne Miejsce 
koordynowana była  
z katowickiego Spodka 

nia, a spłoszony może nawet po-
rzucić miejsce, które wybrał.

  WEZWIJ POMOC – gdy bocian 
jest ranny lub chory, widać na nim 
krew, ma obwisłe skrzydło, jest 
wyraźne osowiały, przesiaduje 
w jednym miejscu długi czas, po-
dejmuje nieudane próby podry-
wania do lotu, utyka.

Jeśli zaobserwujesz którąś z wymie-
nionych powyżej sytuacji, skontaktuj 
się z lokalnymi władzami (gminy), 
które odpowiadają za sprawy ochro-
ny środowiska, lub ośrodkami le-
czenia dzikich zwierząt. Informacje 
o sposobie i miejscach pomocy moż-
na także uzyskać, kontaktując się 
z Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony 

Środowiska czy działającymi lokalnie 
towarzystwami ornitologicznymi.
Gdy niesprzyjająca aura przedłuża 
się, a na zewnątrz zalega grubsza 
warstwa śniegu lub lodu, warto roz-
ważyć dokarmienie ptaków. Dobrym 
wyborem będą słodkowodne ryby 
o długości 10-15 cm, serca drobiowe 
lub pokrojone wołowe czy tłuczone 
skrzydełka kurze. Pokarm zostaw 
w pobliżu bociana, jednak w miej-
scach bezpiecznych, łatwych do ob-
serwacji i trudno dostępnych dla np. 
kotów, psów, lisów. Nie karm ptaków 
resztkami ze stołu, w tym wędli-
nami, produktami zbożowymi, sło-
dyczami oraz rybami morskimi czy 
gryzoniami, które zginęły od trutki. 
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 43

CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI OD PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON.
Rozwiązania należy przesyłać do 31 maja 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 42: Rafał Paks, TAURON Serwis, Zespoły Wykonawcze; Jan Kozłowski, TAURON Dystrybucja, Wydział Przyłączeń; Ewelina 
Hołda, TAURON Obsługa Klienta, Punkt Obsługi Klienta; Anna Durał, TAURON Wytwarzanie, Biuro Obsługi Biznesu; Mariola Burzec, TAURON Wydo-
bycie, Zespół Markownia

Hasło

 Wiatr w żagle 
TAURON Ciepło
MARTA MROZEK

Co ciekawe, początków żeglarskiej 
przygody naszej bohaterki należy 
szukać w tyskiej elektrociepłowni. 
– Gdy miałam 20 lat, pasją żeglar-

stwa zaraził mnie mistrz ruchu, pan Gołę-
biowski – „Gołąb”. Muszę przyznać, że miał 
dar przekonywania. Moja pierwsza wyprawa 
odbyła się na łajbie „Zulu Whisky” – nazwa 
nawiązywała do pierwszych liter imienia i na-
zwiska ówczesnego dyrektora. Ten pierwszy 
mazurski rejs tak mi się spodobał, że żegluję 
tam do teraz! – wspomina pani Sylwia.
Gdy tylko pogoda dopisuje, nasza boha-
terka żegluje po tyskim jeziorze Paproca-
ny. Była zresztą właścicielką jednej z łodzi 
typu omega i jak sama nieśmiało przyzna-
je, miała całkiem niezłe wyniki w regatach. 
Jeśli natomiast wolnego czasu jest więcej 
– wybiera Mazury i Kaszuby. Co roku stara 
się również poszerzać swoje podróżnicze 
portfolio o kolejne miejsca.
Znakomitym potwierdzeniem tych słów 
są zresztą podróże, które pani Sylwia od-
była do tej pory. Nasza bohaterka aż sie-
dem razy odwiedziła Chorwację, dwa razy 
Grecję, opłynęła Sycylię, czynny wulkan 
Stromboli we Włoszech oraz wyspę Vul-
kano, gdzie wciąż dymią jej szczyty.
– Bawię się z wia-
trem i wodą, bo 
kocham 

te żywioły. Mimo paru wywrotek, nigdy nie 
zraziłam się do tego sportu. Zrobiłam kurs SRC 
i nadal rozwijam się w tej dziedzinie. Obecnie 
czekam na wiatr, by poszusować po lodzie 
na naszych klubowych bojerach z Paprocan 
(bojery to łajby z żaglami – przyp. 
red.) – zaznacza pani Sylwia.
Nasza bohaterka żaglo-
waniem zaraziła rów-
nież swoje dzieci. Jed-
na z córek ma nawet 
męża kapitana, z ko-
lei druga kilka pucha-
rów w lidze dzie-
cięcej. – Zapraszam 
wszystkich chętnych 
na wspólny rejs! To 
niezapomniana 
przygoda i klucz 
do pełni szczę-
ścia, obiecuję 
– mówi pani 
Sylwia. 

Sylwia Cieszkowska na co dzień pracuje jako operator nastawni nawęglania w elektrociepłowni 
TAURON Ciepło. W wolnym czasie oddaje się swojej pasji. Od niemal 30 lat uprawia żeglarstwo. 

Ze strony redakcji 
życzymy pani Sylwii 

szerokich wód  
i podbijania dalszych 

zakątków świata

”�
Bawię się z wiatrem  
i wodą, bo kocham te żywioły. 
Mimo paru wywrotek nigdy 
nie zraziłam się do tego 
sportu  
– zaznacza pani Sylwia
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