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TAURON Ciepło
MAŁGORZATA KUŚ

Formuła pod klucz, czyli 
umowa podpisana przez 
TAURON Ciepło i Mosto-
stal w Warszawie, prze-

widuje budowę kotła gazowego 
o mocy 140 MWt. Wartość kon-
traktu to ponad 100 mln złotych 
brutto. Inwestycja zostanie wyko-
nana w technologii wodnorurowej, 
wraz z niezbędnymi budynkami, 
instalacjami i urządzeniami bu-
dowlanymi oraz pomocniczymi, co 
w rezultacie zwiększy dotychcza-
sową moc elektrociepłowni.
Wcześniej TAURON Ciepło za-
warł umowę na budowę nowo-
czesnej kotłowni wyposażonej 
w wysokosprawne kotły 
wodne gazowo-olejowe 
w elektrociepłowni w Cze-
chowicach-Dziedzicach. 
Pomieszczenie składa-
jące się z dwóch kotłów 
wodnych o łącznej 
mocy 76 MW dostar-
czy ciepło mieszkań-
com Czechowic-Dzie-
dzic i Bielska-Białej. 
Wartość tej inwesty- 
cji, zgodnie z kontrak-

tem, wynosi prawie 52 miliony zło- 
tych.
Inwestycje, zaplanowane w elektro-
ciepłowniach w Katowicach i Cze-
chowicach-Dziedzicach, wpisują się 
w założenia Polityki Energetycznej 
Polski do 2040 roku, uwzględnia-
jącej cele klimatyczne Unii Euro-
pejskiej związane ze zmianą miksu 
paliwowego i transformacji źródeł 
wytwarzania w ciepłownictwie. 
Inwestycje zwiększą również bez-
pieczeństwo dostaw ciepła oraz 
poprawią jakość powietrza w tych 
miastach.
d

W elektrociepłowni 
TAURONA  
powstanie nowy  
kocioł gazowy 

#WeźNieSmoguj!
Z ciepła wytwarzanego w kato-
wickiej elektrociepłowni korzy-
stają mieszkańcy Katowic, części 
Sosnowca, Siemianowic oraz 
częściowo Chorzowa. Budowa 
nowego kotła gazowego po-
zwoli na zwiększenie tzw. mocy 
zainstalowanej, co poprawi bez-
pieczeństwo dostaw ciepła oraz 
stworzy warunki dla przyłączania 
nowych klientów na terenie Cho-
rzowa i Katowic.
TAURON Ciepło przyłączy w tym 
roku do sieci ciepłowniczej 78 
nowych budynków mieszkal-
nych i biurowych w aglomeracji 
śląsko-dąbrowskiej. Na 2022 
rok zaplanowano przyłączenie 
kolejnych 76 nowo powstających 
inwestycji. W oparciu o podpisane 
z odbiorcami umowy w ciągu naj-
bliższych pięciu lat zaplanowano 
rozbudowę sieci o łącznej mocy 
prawie 122 MWt.
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TAURON Ciepło 
przyłączy 

w tym roku do sieci 
ciepłowniczej 

78 nowych 
budynków 

mieszkalnych 
i biurowych 

w aglomeracji 
śląsko-dąbrowskiej 

TAURON Nowe Technologie • 
Spółka zainstaluje panele fotowol-
taiczne na dachach 14 budynków 
należących do Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Górnik” w Jaworznie. 
Instalacje o łącznej mocy 509 kWp 
będą produkować ekologiczną 
energię ze słońca.
Instalacje fotowoltaiczne szturmem 
wchodzą na dachy polskich domów. 
TAURON Nowe Technologie roz-
począł budowę systemów PV na 
budynkach wielorodzinnych admi-
nistrowanych przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową „Górnik” w Jaworz-
nie. To pierwsza część trzyetapowej 
inwestycji, dzięki której na blokach 

pojawią się panele o łącznej mocy 
509 kWp. Każdego roku wyprodu-
kują one około 517 tys. kWh ekolo-
gicznej energii elektrycznej.  
– Odnawialne źródła energii to już 
nie jest moda, a konieczność. Po 
nowoczesne rozwiązania sięgają 
nie tylko gospodarstwa domowe, 
ale też firmy i samorządy. Warto 
już dziś przestawić się na „czyste” 
technologie, bo w przyszłości prze-
pisy krajowe oraz wspólnotowe i tak 
wymuszą na nas zmianę sposobu 
produkowania energii. Najlepiej ten 
proces rozłożyć w czasie i stopnio-
wo przygotować się do energetycz-
nej transformacji. Nasza spółka ma 

w tym duże doświadczenie, bo po-
dobnych instalacji wybudowaliśmy 
już sporo – mówi Piotr Apollo, wi-
ceprezes zarządu TAURON Nowe 
Technologie.  
Zastosowane w Jaworznie panele 
wykonane są z ogniw monokrysta-
licznych – to obecnie najbardziej za-
awansowane technologicznie pro-
dukty PV, których sprawność sięga 
niemal 21%. Zastosowanie kosz-
towniejszej technologii ma uzasad-
nienie praktyczne – przy podobnej 
wielkości paneli mono- i polikry-
stalicznych wybór tych pierwszych 
pozwoli wykonawcy umieścić na 
dachach spółdzielczych budynków 

instalacje o wyższej mocy: od 30 do 
50 kWp.
Inteligentny system sterowania 
instalacją, która powstaje na bu-
dynkach SM „Górnik” w Jaworznie, 
pozwoli na kompleksowe zarzą-
dzanie produkcją energii elektrycz-
nej. W ubiegłym roku TAURON 
przyłączył aż 97,7 tys. mikroelek-
trowni słonecznych o łącznej mocy  
658 MW. W pierwszym półroczu 
br. było to już 44 tys. mikroinstalacji 
o łącznej mocy ok. 317 MW. W su-
mie spółka przyłączyła już ponad 
145 tys. takich instalacji do swojej 
sieci dystrybucyjnej.
GRACJAN RESPONDEK

TAURON buduje elektrownie na dachach bloków

W Katowicach zostanie wybudowany nowy kocioł gazowy 
o mocy 140 MWt. Umowę na realizację przedsięwzięcia 
TAURON Ciepło podpisał z Mostostalem Warszawa. 
Rozpoczęcie inwestycji zaplanowane jest na 2021 rok. 
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Z GRUPY
ORKIESTRA ZAGRAŁA DLA ENERGETYKÓW

Grupa TAURON
W TAURONIE to już tradycja. Podobnie jak w ubiegłych la-
tach, orkiestra TAURONA z okazji obchodów Dnia Energetyka 
zagrała przed siedzibą TPE.
Chociaż tegoroczne święto energetyków wyjątkowo przypa-
dło na sobotę, już w piątek poprzedził je wyjątkowy koncert 
w wykonaniu orkiestry górniczej TAURON Wydobycie. Muzycy 
pod batutą Jana Ostrowskiego zaprezentowali pracownikom  
TAURONA przekrój motywów muzycznych, umilając tym sa-
mym piątkowe południe. Muzyków powitał Artur Michałowski, 
p.o. prezes zarządu TPE. 
GRZEGORZ PIKULIŃSKI

Fo
to

: A
rc

hi
w

um
 T

PE

Orkiestrą 
dyrygował Jan 

Ostrowski

TAURON Wytwarzanie
PATRYCJA HAMERA

Z początkiem maja br. 
w Elektrowni Łagisza 
rozpoczął się 90-dniowy, 
tzw. średni, planowy re-

mont bloku o mocy 460 MW. Jego 
zakres podyktowany był standar-
dowym zużyciem eksploatacyj-
nym, a czas trwania prac wynikał 
z potrzeby remontu chłodnicy 
spalin. Jest ona jednym z kluczo-
wych urządzeń ciągu technolo-
gicznego, którego praca znacząco 
wpływa na zwiększenie spraw-
ności bloku. Jednocześnie prowa-
dzony był remont samego kotła. 
Przeprowadzono również prze-
gląd i częściową wymianę poszy-
cia zasobników węgla, wynikającą 
z ich naturalnego zużycia.
– Działania zapobiegawcze, pole- 
gające na kompleksowym prze-
glądzie urządzeń blokowych, po-
zwalają na wykrycie ewentualnych 
ognisk potencjalnych awarii – mówi 
Sebastian Gola, prezes zarządu 
TAURON Wytwarzanie. – Dzięki 
takiemu podejściu maksymalnie 
ograniczamy ryzyko przerw w do-
stawach energii elektrycznej i ciepła 

do naszych odbiorców – dodaje Se-
bastian Gola.
Od uruchomienia w 2009 roku 
łagiski blok 460 MW przepraco-
wał ponad 65 tys. godzin. Ener-
gia elektryczna wyprodukowana 
w tym czasie odpowiada roczne-
mu zapotrzebowaniu blisko 750 
tys. gospodarstw domowych.

Elektrownia Łagisza  
stabilnym źródłem ciepła
W ub.r. TAURON zakończył projekt 
uciepłownienia Elektrowni Łagi-
sza. Łącznie na ten proces złożyły 
się trzy zadania. Pierwszym było 
dostosowanie turbiny bloku 460 
MWe do pracy w kogeneracji (pro-
ces równoczesnego wytwarzania 
energii elektrycznej i ciepła grzew-
czego). Drugim zadaniem była za-
budowa podgrzewaczy ciepłow-
niczych oraz modernizacja stacji 
ciepłowniczej, a trzecim zabezpie-
czenie dostaw ciepła polegające 
na budowie szczytowo-rezerwo-
wego źródła ciepła, składającego 
się z czterech kotłów olejowych. 
Dzięki inwestycjom powstał kom-
pletny układ do wytwarzania cie-
pła sieciowego o mocy 150 MWt 

w źródle podstawowym i 144 MWt 
w źródle rezerwowo-szczytowym.
Modernizacja bloku 460 MWe prze-
łożyła się na zwiększenie spraw-
ności energetycznej netto (dzięki 
wytwarzaniu energii elektrycznej 

Blok w Łagiszy gotowy  
do sezonu grzewczego 
Kogeneracyjny blok 460 MW w elektrowni Łagisza, który od dwóch sezonów pełni 
rolę podstawowego źródła ciepła dla 20 tysięcy mieszkań w Będzinie, Sosnowcu 
i Dąbrowie Górniczej, jest już gotowy na kolejny sezon grzewczy. TAURON 
Wytwarzanie zakończył na terenie zakładu bieżące prace modernizacyjne. 

WIĘCEJ CIEPŁA SIECIOWEGO W KATOWICACH

TAURON Ciepło
Do końca roku TAURON Ciepło planuje przeznaczyć łącznie 
blisko 40 milionów złotych na przyłączenia do sieci ciepłow-
niczej. Ponad połowa tej puli zostanie przeznaczona na inwe-
stycje przyłączeniowe tylko w Katowicach. Przełożą się one na  
36 dodatkowych megawatów ciepła sieciowego dostarczane-
go mieszkańcom stolicy aglomeracji śląsko-dąbrowskiej.
Do końca września w śródmieściu Katowic zostaną zakończone 
dwie duże inwestycje związane z wymianą sieci ciepłowniczej 
wzdłuż ulicy Staromiejskiej i z przyłączeniem budynków przy pla-
cu Wolności oraz ulicy Sokolskiej i Opolskiej. Roboty realizowane 
są w ścisłym centrum miasta, w trudnych warunkach, zostały 
więc zaplanowane etapowo. Zakończenie prac w okolicach Ryn-
ku zaplanowano jeszcze przed sezonem grzewczym z końcem 
września.
– Mamy na uwadze dobro mieszkańców i restauratorów, dlatego 
staramy się tak planować prace związane z wykopem, aby skró-
cić do minimum wszelkie uciążliwości. W związku z newralgicznym 
charakterem miejsc, gdzie prowadzone są roboty, aby ograniczyć do 
minimum  uciążliwości dla mieszkańców, stosujemy tu w większo-
ści zaawansowaną technologicznie, małoinwazyjną bezwykopową 
metodę przecisku – mówi Sławomir Gibała, wiceprezes zarządu 
TAURON Ciepło.
Technologia przewiertu sterowanego (przecisku) umożliwia 
układanie sieci ciepłowniczej metodą bezwykopową. W tej me-
todzie wykorzystywany jest kabel ciepłowniczy, który różni się 
od standardowej rury ciepłowniczej. Jest bardziej elastyczny 
i posiada bardzo ważną cechę samokompensacji, co umożliwia 
budowę sieci ciepłowniczej metodą przewiertu sterowanego. 
Zakres inwestycji w pobliżu katowickiego Rynku obejmuje wy-
konanie trzech przecisków rur ciepłowniczych: pod ul. Pocztową,  
ul. św. Jana i ul. Młyńską, a przy placu Wolności wykonano prze-
wiert dwoma kablami ciepłowniczymi łączącymi sieci przy ulicy 
Sokolskiej i Opolskiej.
MAŁGORZATA KUŚ

Grupa TAURON
MIROSŁAWA KARPIŃSKA

Do Technikum nr 4, będące-
go częścią Zespołu Szkół 
Technicznych i Ogólno-
kształcących w Tarnow-

skich Górach, trafiło nowoczesne 
laboratorium. W jego skład weszło 
pięć kompletnych zestawów trena-
żerów do ćwiczeń elektroniki cyfro-
wej oraz tablica multimedialna wraz 
z oprzyrządowaniem. Sprzęt ufun-
dował TAURON.
– Przyszłość energetyki, a szerzej 
przemysłu, zależy od kompetencji 
fachowców. Transformacja ener-
getyki musi iść w parze z nowymi 
kompetencjami nabywanymi przez 
uczniów. TAURON, jako firma od-
powiedzialna społecznie, stara się 
wspierać i wzbogacać proces edu-
kacyjny, wzmacniając długofalową 
transformację polskiej gospodarki 

– mówi Artur Michałowski, p.o. 
prezes zarządu TAURON Polska 
Energia.

Zielone Laboratorium  
TAURONA ruszy w trasę
Projekt Zielone Laboratorium  
TAURONA to działania skierowane 
do szkół z południa Polski, stwo-
rzone przez TAURON i Stowa-
rzyszenie Robisz.to, łączące dwa 
projekty: Laboratoriów TAURONA 
oraz Mobilnego FabLabu „Fablika”.
Projekt ma na celu umożliwić na-
uczycielom i uczniom bezpłatny 
dostęp do najnowszych technolo-
gii służących wyzwalaniu kreatyw-
ności. W pierwszym etapie ucznio-
wie i nauczyciele uczą się przy 
wsparciu specjalistów, jak używać 
maszyn i otwartego oprogramo-
wania. Dzięki temu w następnym 
kroku mogą już sami korzystać 

z Laboratorium i samodzielnie wy-
korzystywać zdobytą wiedzę.
W mobi lnym laborator ium  
TAURONA znajdą się m.in.: dru-
karka 3D, ploter laserowy, mini-

TAURON wspiera szkoły  
na południu Polski. 
Rusza nowy program 

Zielone Laboratoria 
TAURONA odwiedzą  

co najmniej 

8 
SZKÓŁ 

w województwie śląskim

Dzięki wsparciu TAURONA, nowoczesne wyposażenie laboratorium 
trafiło do Technikum Elektronicznego nr 4 w Tarnowskich Górach. 
Z kolei już jesienią rusza mobilne Zielone Laboratorium TAURONA, 
które odwiedzi szkoły z południowej Polski.

TAURON Ciepło 
przyłączy do sieci 

ciepłowniczej  
ok. 80 budynków 

mieszkalnych 
i biurowych  

w Katowicach
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  � Produkcja energii 
elektrycznej i ciepła  
w kogeneracji jest 
najbardziej efektywnym 
sposobem wykorzystania 
energii chemicznej paliw

TAURON Nowe Technologie •  
Spółka wybuduje magazyn 
energii i instalację fotowoltaiczną 
w Centrum Formacyjno-Szkole-
niowym „Księżówka” w Zako-
panem. Dzięki nowoczesnej 
technologii Centrum osiągnie nie-
zależność energetyczną. To jedna 
z pierwszych tego typu inwestycji 
na południu Polski.
Centrum Formacyjno-Szkoleniowe 
„Księżówka” w Zakopanem pozyska 
dzięki umowie nowoczesną instala-
cję PV wraz z systemem magazyno-
wania energii. Instalacja powstająca 
w „Księżówce” zostanie posadowio-
na na dachu carportu, który stanowi 
integralną część projektu. 135 paneli 
monokrystalicznych o łącznej mocy 
niemal 50 kWp wyprodukuje nieco 
ponad 36 MWh rocznie. Wpływ na 
efektywność instalacji ma położe-
nie obiektu w otulinie lasu będącego 
fragmentem Tatrzańskiego Parku 
Narodowego. 
– Zastosowanie przemysłowego ma-
gazynu energii ma służyć optymalizacji 
zużycia energii z ogniw fotowoltaicz-
nych zainstalowanych na terenie za-
kopiańskiego ośrodka. W większości 
obiektów przemysłowych zużycie 
energii elektrycznej podlega rytmowi 
dziennemu związanemu ze specyfiką 
działalności. Ten rytm zużycia energii nie 
zawsze pokrywa się jednak z profilem 
czasowym produkcji ze źródeł odna-
wialnych. Aby zapewnić możliwie naj-
efektywniejsze wykorzystanie prądu, 

nadwyżka jest magazynowana w okre-
sie najmniejszego zużycia i oddawana 
w szczytach zapotrzebowania – mówi 
Artur Warzocha, prezes TAURONA 
Nowych Technologii.
Część wyprodukowanej w tym miej-
scu energii będzie trafiać do akumu-
latora o pojemności 40 kWh z opcją 
rozbudowy do 140 kWh. Producent 
urządzenia gwarantuje jego pra-
widłową pracę przez co najmniej  
22 lata.
– To inwestycja, która ma dać pewien 
impuls dla inwestorów zainteresowa-
nych produkcją zielonej energii. Wska-
zuje pewną konieczność – chcesz efek-
tywnie korzystać z tańszej, ekologicznej 
energii, zaopatrz się w urządzenie do jej 
gromadzenia. Projekt ten ma kolosal-
ne znaczenie w takich miejscach, jak 

Zakopane, do którego ciągną turyści 
spragnieni kontaktu z naturą i miłośnicy 
aktywnego spędzania wolnego czasu. 
Czyste powietrze i nieskażone ludzką 
działalnością środowisko są dla nich tak 
samo ważne, jak wygodny i czysty pokój 
czy smaczne, regionalne jedzenie – do-
daje Artur Warzocha. 
Także krótkotrwałe zwiększenie po-
boru, np. w czasie szybkiego ładowa-
nia pojazdów elektrycznych, jest po-
krywane ze zmagazynowanej energii 
bez powstawania tak zwanych pików 
poboru mocy szczytowej. Zastoso-
wanie przemysłowych magazynów 
energii zabezpiecza też użytkownika 
przed negatywnym wpływem innych 
instalacji fotowoltaicznych na sieć 
energetyczną.
GRACJAN RESPONDEK

i ciepła w skojarzeniu) z niespełna 
43% (wyłącznie w kondensacji) do 
54% (w trybie maksymalnej koge-
neracji), a także na zmniejszenie jed-
nostkowego zużycia spalanego pali-
wa i redukcję emisji zanieczyszczeń 

do środowiska na jednostkę wypro-
dukowanej energii i ciepła. Obecnie 
blok 460 MW plasuje się w czołówce 
najefektywniejszych węglowych 
jednostek krajowego systemu elek-
troenergetycznego.  d

Kogeneracyjny blok 460 MW w elektrowni Łagisza, który od dwóch sezonów pełni 
rolę podstawowego źródła ciepła dla 20 tysięcy mieszkań w Będzinie, Sosnowcu 
i Dąbrowie Górniczej, jest już gotowy na kolejny sezon grzewczy. TAURON 
Wytwarzanie zakończył na terenie zakładu bieżące prace modernizacyjne. 
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TAURON wybuduje pierwszy
magazyn energii na Podhalu

Centrum Formacyjno- 
-Szkoleniowe Konferencji 
Episkopatu Polski jest 
jednym z najbardziej 
charakterystycznych obiektów 
w Zakopanem. Historia tego 
miejsca sięga 1910 roku. Z tego 
okresu pochodzi zachowana do 
dziś drewniana część obiektu 
nawiązująca swoją architekturą 
do stylu zakopiańskiego Fo
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Pomagamy do kwadratu! 
Ruszyła kolejna edycja!
Grupa TAURON • W ubiegłym 
roku podczas zbiórek artykułów 
papierniczych, chemicznych, le-
ków i zabawek dla dzieci z placó-
wek Stowarzyszenia Domu Anio-
łów Stróżów uzbieraliśmy ich 
wspólnie ponad tonę! Była to re-
kordowa zbiórka w historii Grupy 
TAURON! 
Mamy nadzieję, że i w tym roku po-
każemy, że pracownicy TAURONA 
mają serce do pomagania!

Jak wziąć udział w akcji? 
Możesz to zrobić na dwa 
sposoby:
  zorganizować w swojej spół-

ce/oddziale zbiórkę potrzeb-
nych artykułów (skontaktuj 
się z nami – dostarczymy Ci 
plakaty, które pomogą wypro-
mować akcję w konkretnym 
miejscu);

  dołączyć do już prowadzonej 
zbiórki w Twojej spółce/od-
dziale (wystarczy, że podczas 
codziennych zakupów dołożysz 
do koszyka coś dla dzieci i przy-
niesiesz we wskazane miejsce 
zbiórki).

Wszystkie uzbierane materiały 
już w październiku br. przekaże-
my do placówek działających pod 
szyldem Domu Aniołów Stróżów. 
Trafią do wykluczonych społecz-
nie dzieci z pogórniczych i pohut-
niczych dzielnic biedy. Paczki ze 
spółek Grupy dotrą do świetlic 

środowiskowych i klubów ma-
lucha zrzeszających ponad 130 
dzieci w wieku od 2,5 do 18 lat. 

Listę potrzebnych rzeczy znaj-
dziesz na Tauronecie.  
PATRYCJA KLAKUS

Chcesz zorganizować zbiórkę w swojej lokalizacji?
Napisz do nas na adres patrycja.klakus@tauron.pl lub zgłoś się
do koordynatora w swojej lokalizacji!
ZBIÓRKA TRWA DO 30 WRZEŚNIA BR.
Zbiórkę w Twojej spółce prowadzi:
  TAURON Ekoenergia   – Anna Ciszewska-Swat 
  TAURON Wytwarzanie   – Elżbieta Guzikowska 
  TAURON Wydobycie   – Daniel Iwan 
  Kopalnia Wapienia „Czatkowice”  – Anna Maria Jurczyk 
  BIOEKO Grupa TAURON   – Dorota Kalisz 
  TAURON Ciepło   – Małgorzata Kuś 
  TAURON Obsługa Klienta  – Katarzyna Sierszuła 
  TAURON Polska Energia   – Patrycja Klakus 
  TAURON Sprzedaż   – Natalia Paluch 
  TAURON Serwis   – Monika Czerniak-Lniak 
  Wsparcie Grupa TAURON  – Anna Ptak 
  TAURON Dystrybucja   – Joanna Brelińska
 TAURON Nowe Technologie  - Aleksandra Szymańska 

frezarka CNC, długopisy 3D, lu-
townice i zestawy elektroniczne, 
a także laptopy i zestaw fix-it. Są 
to narzędzia i maszyny pozwala-
jące przeprowadzić zajęcia z pro-
jektowania, cyfrowej fabrykacji, 
prototypowania, lutowania czy 
programowania.
Drugim typem warsztatów są za-
jęcia dla nauczycieli z komplekso-

wego przeszkolenia w zakresie 
obsługi maszyn i programów do 
projektowania. Nauczyciele wraz 
ze specjalistami przerobią scena-
riusze zajęć przygotowanych przez 
Stowarzyszenie, które będą mogli 
realizować ze swoimi uczniami. 
Wszystkie maszyny i narzędzia 
zostaną udostępnione szkole na 
miesiąc. d

TAURON wspiera szkoły  
na południu Polski. 
Rusza nowy program 
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 O TYM SIĘ MÓWI

TAURON CIEPŁO DBA O STANDARDY
TAURON Ciepło
W spółce od dwóch lat prowadzimy projekt pod nazwą „Mapa 
drogowa w kierunku klienta”. Skupiamy się w nim na wzroście 
satysfakcji klientów w obszarach dotyczących jakości obsługi, 
oferty oraz innowacyjności. W ostatnich tygodniach osiągnęli-
śmy kolejny kamień milowy projektu – stworzyliśmy kompen-
dia standardów obsługi klienta oraz sprzedaży.
Standaryzacja powyższych wskaźników była jednym z istot-
niejszych elementów, jakie wskazywali kluczowi klienci spółki 
w trakcie badań, wspólnych warsztatów i rozmów. W ramach 
„Mapy drogowej” powstała więc inicjatywa, by te standardy ze-
brać, usystematyzować i opracować w sposób spójny, przejrzy-
sty i zrozumiały w odbiorze. Efektem prac są dwa przewodniki: 
„Przewodnik standaryzacji obsługi klienta” oraz „Przewodnik 
standaryzacji sprzedaży”. Oba materiały zostały wydane w wersji 
papierowej oraz elektronicznej – jako e-book.
W pierwszym kompendium znalazły się informacje o spółce, 
klientach oraz istotnych elementach związanych z ich obsługą. 
Publikacja trafiła do wszystkich (ponad 1400) pracowników spół-
ki, w myśl zasady, że każdy z nich, niezależnie od zajmowanego 
stanowiska oraz obszaru, pośrednio lub bezpośrednio ma kon-
takt z klientem. 
„Przewodnik standaryzacji sprzedaży” otrzymali z kolei pracow-
nicy, którzy współtworzą proces sprzedaży. W opracowaniu zna-
lazły się kluczowe informacje dotyczące spółki, oferty i klientów, 
modelowy proces sprzedaży oraz procedury związane z podłą-
czeniem do ciepła.
Powstanie podręczników było istotnym krokiem w kierunku 
wypracowania spójnych i zgodnych z oczekiwaniami klientów 
standardów w spółce. Przewodniki będą także stanowić kluczo-
wy materiał do prowadzenia wewnętrznych szkoleń w zakresie 
obsługi klienta i sprzedaży.
PIOTR KLIMKIEWICZ

WIELKIE SPRZĄTANIE JEZIORA ROŻNOWSKIEGO

TAURON Ekoenergia
TAURON przyłączył się do społecznej akcji sprzątania brze-
gów Jeziora Rożnowskiego przy Elektrowni Wodnej Rożnów. 
W piątek i sobotę ochotnicy zbierali śmieci z brzegów oraz 
tafli zbiornika.
Do organizowanej przez Gminę Gródek nad Dunajcem akcji, 
oprócz mieszkańców, przyłączyli się także pracownicy spółki 
TAURON Ekoserwis. Spółka zapewniła wszystkim rękawice 
i worki oraz użyczyła ciężkiego sprzętu.
– Zalegające na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego śmieci, które 
spływają tam Popradem i Dunajcem, nie tylko z terenu całej Są-
decczyzny, ale również ze Słowacji, to poważny problem. Niemal 
każdego dnia pracownicy TAURONA zmagają się z napływający-
mi śmieciami do zapory przy elektrowniach wodnych w Rożnowie 
i w Czchowie. Niestety, duża część tych odpadów niesiona przez 
wodę pozostaje na brzegach jeziora, zanieczyszczając okoliczne 
plaże – mówi Zygmunt Paruch, prezes TAURON Ekoserwis.  
– Śmieci w dużej mierze nie są wytworzone ani przez mieszkań-
ców gminy, ani bezpośrednio przy zaporze. Jest to bardzo ważny 
wątek edukacyjny, uświadamiający, że zaśmiecony zbiornik i brud-
ne plaże to efekt codziennych zaniedbań i niefrasobliwości przy 
wyrzucaniu śmieci na dużym obszarze – dodaje.
Tylko w tym roku od stycznia do lipca pracownicy TAURON 
Ekoenergii na obiektach hydrotechnicznych odłowili około 100 
ton różnych odpadów, a spółka na zbieranie z wody śmieci i ich 
utylizację wydała prawie 90 tysięcy złotych.
ANNA CISZEWSKA-SWAT

TAURON Ekoenergia
STANISŁAW WITLIB

Susza hydrologiczna jest 
długotrwałe obniżenie 
ilości wody w rzekach 
i jeziorach. Zwana jest 

również „niżówką hydrologiczną”. 
Dotyczy wód powierzchniowych, 
ale wpływa również na obniżenie 
wód gruntowych, np. w studniach. 
Występuje wtedy, kiedy przez 
dłuższy czas przepływ w rzekach 
spada poniżej przepływu średniej 
wartości wieloletniej. Susza hydro-
logiczna jest konsekwencją suszy 
atmosferycznej i rolniczej. 

Elektrownie wodne  
przy zbiornikach  
z retencją powodziową
W czasie suszy hydrologicznej ob-
niża się poziom piętrzenia wody 
w zbiornikach retencyjnych. Dzieje 
się tak, ponieważ odpływ ze zbior-
nika jest wyższy niż dopływ do nie-
go. Wówczas operowanie zrzutami 
wody koncentruje się na utrzymaniu 
bezpiecznego minimum, które za-
bezpiecza życie biologiczne w rzece. 
Konsekwencją suszy hydrologicz-
nej jest zmniejszenie wolumenu 
wytworzonej energii elektrycznej. 
W czasie suszy zmniejsza się też 
różnica między poziomem wody 
górnej i wody dolnej, zwanej spa-

dem. Powoduje to w istotny sposób 
obniżenie sprawności turbozespo-
łów przez bezpośredni wpływ na 
maksymalną możliwą do uzyskania 
moc generatora. Może się to wiązać 
z 30-procentowym spadkiem mocy. 
Incydentalnie zdarzało się już, że 
elektrownie zbiornikowe były wy-
łączane czasowo z eksploatacji ze 
względu na brak możliwości pracy 
turbiny.
Niektóre z elektrowni zbiornikowych 
TAURONA – np. Rożnów, Pilchowice 
I, Złotniki, Leśna – zbudowane są 
na rzekach o bardzo gwałtownym 
charakterze. Cechuje je bardzo wy-
soka zmienność. Gwałtowny opad 
atmosferyczny na całym obszarze 
zlewni powoduje wręcz nieprawdo-
podobny wzrost dopływu do zbior-
nika. Dla przykładu – w przypadku 

rzeki Bóbr mówimy o wzroście z po-
ziomu 5 m3/s do 150 m3/s w ciągu 
zaledwie kilku godzin. Na rzekach  
Dunajec i Kwisa wezbrania są jesz-
cze bardziej gwałtowne. Tego typu 
zjawiska występują z reguły w II i III 
kwartale roku. W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa ludzi i mienia pra-
cownicy kadry inżynieryjno-tech-
niczne pełnią po godzinach pracy 
pogotowie domowe.

Elektrownie wodne  
przepływowe
Prawie 70% elektrowni wodnych 
TAURONA to elektrownie przepły-
wowe, zasilane z kanału derywa-
cyjnego lub rurociągu.  Elektrownia 
przepływowa, w przeciwieństwie 
do elektrowni przy zbiorniku re-
tencyjnym, pracuje na stałym po-

TAURON Sprzedaż • Choć foto-
woltaika staje się coraz bardziej 
popularna wśród gospodarstw 
domowych w Polsce, to wciąż 
funkcjonuje wiele mitów na jej 
temat. Wśród nich pojawiają się 
opinie, że panele nie produkują 
prądu przy niskich temperatu-
rach czy też wyłącznie w sło-
neczne dni. 
 Czy to prawda, że instalacje 
fotowoltaiczne produkują prąd 
wyłącznie w całkowicie słonecz-
ne dni?
 Instalacja fotowoltaiczna będzie 
wytwarzać energię nie tylko w cał-
kowicie słoneczne, letnie dni. Pa-
nele są przystosowane do tego, by 
produkować ją również wtedy, gdy 
światło jest rozproszone – m.in. 
w pochmurne dni. Oczywiście przy 
mniejszym nasłonecznieniu in-
stalacja jest mniej efektywna, co 
w praktyce oznacza, że produkuje 
mniej energii. Okresami „przestoju” 
instalacji są też noce – wtedy na-
sza instalacja nie produkuje energii. 
Niemniej jednak i wtedy możemy 
wykorzystywać wyprodukowaną 
przez nią energię. Jest to możliwe, 
ponieważ w takich momentach po-

bierana jest ona z sieci, która pełni 
funkcję magazynu. System rozli-
czeń sprawia, że nadmiar energii 
wyprodukowanej latem (kiedy in-
stalacja produkuje najwięcej) moż-
na wykorzystywać w dni, podczas 
których panele produkują mniej lub 
w ogóle nie produkują energii. Dzięki 
temu każde gospodarstwo domo-
we może zapewnić sobie energię ze 
słońca przez cały rok.

 Zimą, przy niskich temperatu-
rach – jak wtedy będzie działać 
instalacja?
 Analizując, czy nasza instalacja 
fotowoltaiczna będzie pracować 
efektywnie w różnych warunkach 
atmosferycznych, pamiętajmy 
o tym, że na jej działanie wpływ 
ma nie tylko ilość światła słonecz-
nego padająca na panele, ale także 
temperatura powietrza. Wbrew 

Obalamy mity na temat fotowoltaiki

Foto: Archiwum TS

Elektrownie wodne TAURONA wytwarzają zieloną energię 
dzięki wodzie płynącej ze zlewni rzek: Bóbr, Kwisa, 
Bystrzyca, Nysa Kłodzka, Wisła, Dunajec, Odra  
oraz Mała Panew. Zdarza się jednak, że to naturalne 
„paliwo” dla elektrowni blokuje susza hydrologiczna. 

Elektrownie wodne  
a susza hydrologiczna  Nowe śmieci 

uniemożliwiają 
doprowadzenie do 
porządku zarówno 

brzegów,  
jak i tafli wody
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temu, co może się nam wydawać, 
nie sprawdzi się tu zasada, że im 
wyższa temperatura powietrza, 
tym lepiej.
Dzieje się tak, ponieważ panele 
zbudowane są z krzemu, który pod 
wpływem temperatury zmienia 
swoje właściwości, wśród których 
wymienić należy m.in. stopień ab-
sorbowania promieni słonecznych. 
Bardzo nagrzane panele fotowol-
taiczne będą mniej efektywne, bo 
wraz ze wzrostem temperatury 
spadać będzie napięcie. Choć pod 
względem ilości promieni sło-
necznych najlepszym okresem do 
działania fotowoltaiki będzie lato, 
tak pod względem temperatury  
wiosna oraz jesień. 
JOANNA WILIŃSKA

Wybierając panele 
fotowoltaiczne, powinniśmy 

zwrócić uwagę na temperaturowy 
współczynnik mocy – określa on 
straty wydajności paneli, gdy ich 

temperatura wzrasta powyżej 

25 °C

ziomie piętrzenia wody w kanale. 
W elektrowni zbiornikowej na wo-
lumen produkcji wpływa poziom 
wody w zbiorniku i kubatura wody 
przepuszczanej przez turbinę. 
Z kolei w elektrowni przepływowej 
ilość wyprodukowanej energii elek-
trycznej jest uzależniona wyłącznie 
od kubatury wody przepuszczanej 
przez turbinę. Aby więc uzyskać 
większy wolumen, woda przez ka-
nał na stałym poziomie piętrzenia 
musi przepłynąć z odpowiednio 
większą prędkością. 
Obecnie wszystkie elektrownie 
wodne spółki pracują bez zakłóceń 
powodowanych brakiem „paliwa”. 
Obserwując jednak zmieniające się 
stale warunki pogodowe, pracow-
nicy spółki pozostają w nieustan-
nej gotowości. d

Zasięg geograficzny zlewni 
rzek, na których zbudowane 

są elektrownie TAURONA, jest 
szeroki, a susza hydrologiczna 
nie była dotychczas notowana 
jednocześnie na obszarze całej 

Polski, więc zielona energia  
z wody wytwarzana jest  

bez przeszkód

Grupa TAURON
ŁUKASZ CIUBA

Fundacja przy wsparciu 
TAURONA przeprowadziła 
kolejny etap prac moderni-
zacyjnych, poprawiających 

funkcjonalność na Oddziale On-
kologii, Hematologii i Chemiotera-
pii. Zaaranżowano nową, większą 
i bardziej funkcjonalną kuchnię dla 
rodziców. Utworzono gabinet USG, 
a także pokój rehabilitacji. Dodatko-
wo powiększono świetlicę i zreor-
ganizowano nowe pomieszczenie 
na sprzęt medyczny, zaś w miejscu 
dawnej pracowni przygotowywania 
cytostatyków utworzone zostały 
nowy pokój psychologa i aneks pie-
lęgniarski. W łazienkę dostosowaną 
do potrzeb osób z niepełnospraw-
nościami doposażona została też 
nowa sala pobytu dziennego. Do-
datkowo rozbudowano apteczkę 
oddziałową i zmodernizowano 
punkt wydawania wypisów i roz-
mów z rodzicami.
– Dzięki otwartym sercom i pomoc-
nym dłoniom, wspólnie z dyrekcjami 
szpitali, udało się nam, mimo trudno-
ści wynikających z pandemii, znaleźć 
sposób na poprawę warunków ho-
spitalizacji, jak i diagnostyki w pro-
cesie leczenia onkologicznego dzieci. 
Wprowadzone zmiany pomagają 

dzieciom i rodzicom, których obec-
ność jest ważna w trakcie leczenia. 
Dzieło to stało się możliwe dzięki po-
święceniu i hojności naszych partne-
rów – podsumowuje zrealizowane 
inwestycje Jolanta Czernicka-Si-
wecka, prezes Fundacji ISKIERKA.
W drugim skrzydle IV piętra Gór-
nośląskiego Centrum Zdrowia 
Dziecka zmodernizowano salę dla 
pacjentów z pełnym węzłem sani-
tarnym, wyremontowano łazien-
kę dla pacjentów, 
zorganizowano 
apteczkę dla Od-
działu Neurochi-
rurgii w miejscu 
dawnego kory-
tarza, udało się 
również zmoder-
nizować pomiesz-
czenie socjalne dla 
pielęgniarek Od-
działu Neurochirurgii, wyremonto-
wano też łazienkę przystosowaną 
dla osób niepełnosprawnych, do-
posażono gabinety lekarskie.
– W najbliższym czasie sale pacjentów 
oraz korytarze na Oddziale Onkologii, 
Hematologii i Chemioterapii zostaną 
pomalowane. Stanie się to w najbliż-
szych miesiącach po wymianie drzwi, 
w zależności od możliwości wynika-
jących z ograniczeń covidowych. Od-

malowane zostaną również gabinety 
lekarskie i pozostałe pomieszczenia 
– zapowiada kolejne etapy moderni-
zacji dr n. med. Agnieszka Mizia-Ma-
larz, kierownik Oddziału Onkologii, 
Hematologii i Chemioterapii.
W Gliwicach w Zakładzie Radiote-
rapii Narodowego Instytutu On-
kologii przeprowadzono adaptację 
pomieszczenia po dawnym punkcie 
rejestracji na potrzeby poczekalni 

pod nazwą „Świat Dziecka”, dla dzie-
ci przyjeżdżających do Instytutu na 
naświetlania. Wydzielenie pomiesz-
czenia dla dzieci oraz jego bliskie są-
siedztwo z gabinetami zapewni lep-
szy komfort oczekiwania, zmniejszy 
stres małych pacjentów i podniesie 
bezpieczeństwo w Zakładzie Radio-
terapii, który jest obecnie największą 
i najnowocześniejszą tego typu jed-
nostką w Polsce. d

Wsparcie dla Górnośląskiego 
Centrum Zdrowia Dziecka 

Grupa TAURON • W zapomnienie 
odeszły czasy, kiedy rozpoczęcie 
i zakończenie sezonu grzewcze-
go było ściśle określone datą. 
Dzisiaj sezon grzewczy trwa cały 
rok, a Spółka Ciepłowniczo Ener-
getyczna Jaworzno III utrzymuje 
gotowość do dostarczenia ciepła 
w dowolnym momencie. To do 
odbiorcy ciepła należy decyzja 
o tym, kiedy uruchomić ogrzewa-
nie w budynku.
Wczesna jesień lub późna wiosna 
to czas, kiedy często skarżymy 
się na chłód panujący w naszych 
mieszkaniach. Czasami nawet 
w lecie, przy długo utrzymujących 
się opadach, w mieszkaniach zbie-
ra się wilgoć pogarszająca komfort 
ich mieszkańców. Na szczęście 
nie musimy już czekać na oficjalne 
rozpoczęcie sezonu grzewczego. 
Spółka Ciepłowniczo-Energetycz-
na Jaworzno III od wielu lat prowa-
dzi program likwidacji grupowych 
stacji wymienników ciepła, w wy-
niku czego obecnie prawie wszyscy 
odbiorcy mają w swoich budynkach 
tzw. wysoki parametr. Oznacza to, 
że w dowolnej chwili można uru-

chomić ogrzewanie i poprawić 
komfort mieszkańców budynku.

Co zrobić, aby uruchomić 
ogrzewanie?
W okresach przejściowych dyspozy-
torzy i Dział Obsługi Klienta często 
spotykają się z pytaniami odbiorców 
o początek sezonu grzewczego. Dzi-
siaj to jednak nie spółka ciepłowni-
cza decyduje o włączeniu ciepła. Aby 
uruchomić ogrzewanie w budynkach 
wielorodzinnych i spółdzielczych, 

wystarczy skontaktować się z ad-
ministratorem lub zarządcą budyn-
ku i zgłosić potrzebę uruchomienia 
ogrzewania. W budynkach indywi-
dualnych, w większości przypadków, 
odbiorca sam może uruchomić 
ogrzewanie.

Jak zapewnić komfort,  
a równocześnie oszczędzać?
Najbardziej opłacalnym rozwiąza-
niem z punktu widzenia odbiorcy jest 
stosowana obecnie w budynkach 

automatyka pogodowa, uruchamia-
jąca ogrzewanie, kiedy temperatura 
zewnętrzna spada poniżej ustalo-
nej wartości. Takie rozwiązanie daje 
pewność, że nasze mieszkania będą 
ogrzewane tylko wtedy, kiedy tego 
oczekujemy, a w ciepłe dni ogrzewa-
nie pozostanie wyłączone. Ogrze-
wanie pomieszczeń w chłodne dni 
lub w przypadku długotrwałych opa-
dów, oprócz komfortu mieszkańców, 
ma istotny wpływ na stan technicz-
ny budynków. Wychładzanie ścian 
oraz wilgoć panująca w pomieszcze-
niach ma wpływ nie tylko na często-
tliwość wykonywania remontów, ale 
również na stan naszego zdrowia. 
Z kolei dogrzewanie mieszkań tzw. 
farelkami znacznie zwiększa koszty 
ogrzewania i ryzyko pożaru.

Opłaty za dostawę ciepła
Obecnie wszystkie budynki przy-
łączone do Spółki Ciepłowniczo-
-Energetycznej Jaworzno III są 
indywidualnie opomiarowane. 
W każdym z nich znajduje się licz-
nik ciepła. Odbiorca płaci wyłącznie 
za faktycznie zużyte ciepło.
PIOTR ZIĘTEK

Fundacja ISKIERKA wspólnie z TAURONEM 
wyremontowali Oddział Onkologii, Hematologii 
i Chemioterapii na Oddziale Neurochirurgii Dziecięcej 
Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka, a także 
poczekalnię dla dzieci przyjeżdżających na naświetlania 
w Zakładzie Radioterapii Narodowego Instytutu 
Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego 
Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach. 

Ciepło przez cały rok

Wszystkich 
zainteresowanych 

ofertą spółki 
serdecznie 

zapraszamy do 
kontaktu z Działem 

Obsługi Klienta 
lub przez stronę 

internetową  
www.sce.jaworzno.pl
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Dobry warsztat – czyli jaki? 
Wsparcie Grupa TAURON • Po-
trzebujesz skorzystać z usług 
warsztatu samochodowego, ale 
nie wiesz, na co zwrócić uwagę 
przy jego wyborze? Przedstawia-
my kilka porad, które mogą Cię 
uchronić przed niepotrzebnymi 
problemami.
Naprawa samochodu to wcale 
nie taka łatwa sprawa – nawet 
dla doświadczonych mechani-
ków. Rynek motoryzacyjny prze-
siąknięty jest ofertami warsz-
tatów, nie oznacza to jednak, że 
wszędzie jakość usługi będzie 
zadowalająca.
Obecnie naprawa samochodu 
polega na znajdowaniu błędów 
po podpięciu pojazdu do kom-
putera i skorzystaniu z dedyko-
wanego oprogramowania. A co 
dzieje się wtedy, gdy system nas 
zawiedzie i nie wskaże konkret-
nego miejsca? Pozostajemy 
z problemem i zaczynamy naszą 
wycieczkę „po mechanikach”. Za-
tem co zrobić, aby zaoszczędzić 
czas i pieniądze?
  Jeżeli w samochodzie wystę-

puje problem z silnikiem, po-
szukaj warsztatu, który spe-
cjalizuje się w naprawie tego 
typu usterek.

  Jeżeli nie jesteś pewny posta-
wionej diagnozy, skonsultuj 
problem z kilkoma mechani-
kami.

  Poproś, aby mechanik, który 
pracował przy Twoim samo-
chodzie, pokazał Ci wymienio-
ne części.

  Przed pozostawieniem sa-
mochodu w warsztacie zwróć 
uwagę na to, czy zostanie spi-
sany protokół zdania samo-
chodu. Pozwoli Ci to uniknąć 
zbędnych sporów i nieprzy-
jemnych sytuacji.

  Poproś o szczegółowy opis 
usterki, która została zlikwi-
dowana.

  Cena usługi, nie zawsze idzie 
z jej jakością. Stawiaj na jasne 
rozliczenia za wykonaną usłu-
gę.

Wybór odpowiedniego warszta-
tu nie należy do łatwych zadań, 
tym bardziej wtedy, kiedy me-
chanika samochodowa nie jest 
naszą mocną stroną. Dlatego 
warto kierować się opisanymi 
zasadami, które mogą pomóc 
w selekcji najlepszego dla nas 
serwisu samochodowego.
ANNA PTAK
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Znane i nieznane  
– elektrownia wodna 
Wrocław II (Północna) 
Elektrownia została wybudowana w latach 1924-1925, 
czyli bezpośrednio po oddaniu do użytku Elektrowni 
Wodnej Wrocław I (Południowej), w miejscu istniejącego 
wcześniej młyna Werdermühle. 

TAURON Ekoenergia
ANNA CISZEWSKA-SWAT

Znajduje się na lewym brze-
gu rzeki Odry, na północnym 
krańcu wyspy Kępa Miesz-
czańska. Na północ od elek-

trowni, w korycie rzeki, położony jest 
jaz piętrzący wodę między innymi na 
potrzeby elektrowni. Przy elektrowni 
przebiega ulica Pomorska, a w jej cią-
gu położone są mosty Pomorskie.
Budowę Elektrowni Wrocław II, zwa-
nej również Elektrownią Północną, 
rozpoczęto 15 marca 1924 r., po roze-
braniu pozostałości spalonego młyna 
Na Kępie i usunięciu z dna rzeki około 
1000 drewnianych pali pozostałych 
po starszych budowlach. Budowę 
obiektu zakończono w 1925 r., a do 

użytku oddano go 26 stycznia 1926 r.  
Elektrownię wyposażono w dwie 
turbiny Francisa o osiach pionowych 
z generatorami Siemensa o mocy 500 
kVA z 1924 r. Łączna moc zainstalo-
wana elektrowni to 1,0 MW.
Prace budowlane Elektrowni Północ-
nej nadzorował ten sam zespół, który 
pracował przy budowie Elektrowni 
Południowej. Projekty techniczne wy-
konał główny inżynier dyplomowany 
– Kirchner. Powierzono mu również 
kierowanie pracami. Autorem projektu 
architektonicznego był Max Berg, któ-
ry był zwolennikiem „czystej tekto-
niczności”, stosowania prostych, ma-
tematycznych brył, bez jakichkolwiek 
odwołań do architektury historycznej. 
Budowla jest więc bardzo prosta, eks-

ponuje fakturę muru z licowej cegły. 
Nie pozbawiono jej jednak oszczęd-
nej dekoracji na wysokim poziomie 
artystycznym. Autorem kutych, że-
laznych wrót w portalu wejściowym 
jest profesor wrocławskiej Akademii 
Sztuki Jaroslav Vonka. Skrzydła są 
zestawione z nitowanych płatów bla-
chy. Na nich umieszczono postacie 
półnagich, muskularnych bogów: 
Jowisza-Thora, trzymającego pęk 
piorunów, i Neptuna-Grendela, 
wspartego na trójzębie. To ze-
stawienie jest nawiązaniem do 
zespolenia w elektrowni sił na-
tury i sił techniki – wody i elek-
tryczności. 
W 2015 roku dekoracje rzeź-
biarskie zostały zdemontowane 

Rynek motoryzacyjny 
przesiąknięty jest 

ofertami warsztatów. 
Nie oznacza to 

jednak, że wszędzie 
jakość usługi będzie 

zadowalająca

TAURON Dystrybucja
MARCIN MARZYŃSKI

Jeszcze przed końcem roku 
szkolnego doszło do kilku bar-
dzo groźnych wypadków po-
rażenia prądem. Ofiary tych 

wypadków to najczęściej młodzi lu-
dzie w wieku 14-18 lat. Okoliczności 
od lat pozostają te same: impreza, 
ognisko, brawura, chęć zaimpono-
wania znajomym i w konsekwencji 
wspinanie się na słupy energetyczne 
lub włamania i wchodzenie do stacji 
transformatorowych. Tragiczny finał 
to bolesne poparzenia, które leczy 
się latami, obrażenia wielonarządo-
we, złamania, a nawet, niestety, wy-
padki ze skutkiem śmiertelnym.

– W TAURONIE nigdy nie lekcewa-
żymy takich informacji. Od wielu lat 
prowadzimy program edukacyjny 
„Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla do-
bra dziecka”, którego głównym celem 
jest przekazanie dzieciom i młodzieży 
podstawowych zasad bezpiecznego 
korzystania z urządzeń elektrycznych 
w domu, a także bezpiecznego zacho-
wania w pobliżu urządzeń infrastruk-
tury energetycznej – wyjaśnia Ewa 
Groń, rzecznik prasowy TAURON 
Dystrybucja. – Dlatego, reagując na 
doniesienia mediów, jeszcze przed koń-
cem roku szkolnego zamieściliśmy na 
platformie edukacyjnej programu infor-
macje o wypadkach z przypomnieniem 
zasad bezpieczeństwa. Do wszyst-

ABC bezpieczeństwa  
od TAURONA nie tylko w wakacje 
Statystyki potwierdzają, że w okresie letnim dochodzi do wielu wypadków porażenia  
prądem dzieci i młodzieży. Lekceważenie zasad bezpieczeństwa może mieć, 
niestety, tragiczny finał. „Bezpieczniki TAURONA” od wielu lat uczą i przypominają, 
jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w pobliżu urządzeń energetycznych. 
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Bezpieczeństwo w górach
BIOEKO Grupa TAURON • Przygo-
towując się do pieszych, górskich 
wędrówek, pamiętaj o prze-
strzeganiu podstawowych zasad 
bezpieczeństwa.
Przed każdą wycieczką należy się 
dobrze przygotować. Plan wę-
drówki górskiej powinien być do-
stosowany do warunków panu-
jących w górach, a także do liczby 
i wieku uczestników.

Zapoznaj się  
z podstawowymi zasadami 
odpowiedzialnego 
zachowania w górach:
  wybierz trasę turystyczną od-

powiednią do swoich możliwo-
ści i doświadczenia górskiego;

  przed wyprawą zapoznaj się 
z mapą terenu, dobierając 
długość i trudność szlaku tu-
rystycznego do możliwości 
najsłabszych uczestników wy-
cieczki;

  zaopatrz się w mapę, przewod-
nik lub inny opis trasy, który 
umożliwi Ci bieżącą orientację 
w terenie. Zwykły (analogowy) 
kompas również może okazać 
się bardzo przydatny;

  śledź na bieżąco prognozę po-
gody; zapoznaj się z warunkami 
i utrudnieniami na szlakach tu-
rystycznych oraz sposobem ich 
oznakowania;

  poinformuj zaufaną osobę 
o dniu i godzinie wyjścia, pla-
nowanej trasie, przewidywanej 
godzinie powrotu i ewentual-
nych zmianach trasy; zgłoś swój 
powrót;

  dostosuj obuwie i ubiór do pa-
nujących warunków atmosfe-

rycznych, zakładając, że pogoda 
w każdej chwili może się zmie-
nić;

  zabierz ze sobą lekkie, łatwo 
przyswajalne jedzenie o wyso-
kiej kaloryczności. Spakuj też 
owoce i słodkości, które szybko 
dodadzą energii. Pamiętaj też 
o nawodnieniu – uwzględnij mi-
nimum litr wody na osobę; 

  zabierz ze sobą podstawo-
wy sprzęt pierwszej pomocy, 
zwłaszcza do opatrywania ran, 
a także latarkę i gwizdek do sy-
gnalizacji miejsca pobytu;

  na szlaku przestrzegaj wskazó-
wek; nie zbaczaj z wytyczonych 
ścieżek i nie niszcz przyrody. Nie 
dokarmiaj napotkanych zwie-
rząt i nie zaśmiecaj środowiska 
górskiego;

  jeśli zaskoczy Cię burza, udaj 
się w bezpieczne miejsce, tzn. 
oddal się od drzew, zbiorni-
ków wodnych, metalowych 
konstrukcji. Zejdź ze szczytu, 
wyłącz telefon komórkowy, 
schowaj się w naturalnym za-
głębieniu terenu i usiądź na 
plecaku. Jeśli podróżujesz 
z większą l iczbą 
osób, rozprosz-
cie się, ale pozo-
stańcie w zasięgu 
wzroku;

  gdy pojawia się 
mgła, zawróć ze 
szlaku. Pamiętaj 
o tym, zwłaszcza 
gdy nie masz 
wprawy w cho-
dzeniu po gó-
rach i nie znasz 
terenu;

  nie wahaj się 

zawrócić w przypadku gor-
szego samopoczucia, zmiany 
pogody, nieprzewidzianego 
opóźnienia czy wątpliwości co 
do wybranej trasy;

  zaprogramuj w telefonie ko-
mórkowym numery najbliż-
szych placówek GOPR; nie licz 
na niezawodność telefonu ko-
mórkowego – w górach nie za-
wsze jest zasięg;

  nie wspinaj się po skałach bez 
asekuracji i odpowiedniego 
przygotowania, a także sprzę-
tu.

Pamiętaj – najważniejszą zasadą 
w górach jest zachowanie zdro-
wego rozsądku i rozwagi. Gdy 
będziemy trzymać się tej zasady, 
powinniśmy uniknąć większości 
zagrożeń!
MONIKA REJDAK
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i przewiezione do Pracowni Konser-
wacji Metali Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu, gdzie poddane zosta-
ły gruntownym pracom konserwa-

torskim. Odnowione płaskorzeźby 
można było zobaczyć m.in. na wysta-
wie czasowej „Stwórcze ręce – sztu-
ka metalu doby modernizmu” w Mu-
zeum Narodowym we Wrocławiu. 
Po zakończeniu wystawy bogowie 
Jaroslava Vonki wrócili na swoje pier-
wotne miejsca.
Zarówno Elektrownia Południowa, jak 
i Północna stanowią interesujący do-

kument stanu techniki w zakresie 
energetyki początków XX wieku. 
Z uwagi na typ budowli hydro-
technicznych, architektura oraz 
wyposażenie maszynowni mogą 
być traktowane jako modelowe 
rozwiązanie techniczno-funk-
cjonalne zawodowej elektrowni 

wodnej z tego okresu. d

kich nauczycieli zarejestrowanych 
w programie wysłaliśmy mejle z proś-
bą o przypomnienie uczniom zasad 
bezpieczeństwa, dołączając gotowe do 
wydruku lub rozesłania informacje na 
ten temat – dodaje.
Pamiętajmy, że urządzenia energe-
tyczne są oznakowane specjalnymi 
tabliczkami ostrzegawczymi, któ-
rych nie wolno lekceważyć. Dlacze-
go? Bo znajdują się na urządzeniach, 
na których mamy do czynienia z prą-

dem o napięciu nawet do kilkuset 
tysięcy woltów. A śmiertelne nie-
bezpieczeństwo to już 230 woltów. 
Przypomnijmy więc dzieciom, że nie 
powinny się bawić w pobliżu urzą-
dzeń energetycznych. 
– Wakacje to również czas, kiedy 
przygotowujemy się do nowego roku 
szkolnego. Pracujemy obecnie nad no-
wym scenariuszem interaktywnej lekcji 
i filmem dla uczniów klas 7-8. Będzie 
to materiał poświęcony pracy i mocy 
prądu elektrycznego oraz przemianom 
energii elektrycznej. Uzupełniliśmy też 
moduł dotyczący segregacji elektro-
śmieci i nowych etykiet energetycznych 
o dwie gry szkoleniowe. Gry, łącząc 
formę szkolenia i zadań do wykonania, 
utrwalają wcześniejsze wiadomości 
z naszej lekcji poświęconej temu te-
matowi – mówi rzecznik prasowy  
TAURON Dystrybucja. d

  � Platforma edukacyjna 
„Bezpieczniki TAURONA” 
dostępna jest pod adresem  
edukacja.bezpieczniki.
tauron.pl

WAŻNE NUMERY, KTÓRE NA PEWNO BĘDĄ PRZYDATNE  
W RAZIE NIEBEZPIECZEŃSTWA LUB ZGUBIENIA SIĘ:
  Numer alarmowy GOPR/TOPR – 985
  Numer ratunkowy GOPR/TOPR – 601 100 300

  Numer alarmowy – 112
  Aplikacja „Ratunek”

Zarówno Elektrownia 
Południowa, jak  

i Północna stanowią 
interesujący

dokument stanu  
techniki w zakresie

energetyki początków  
XX wieku

Budowę elektrowni 
zakończono

w 1925 r., a do użytku 
oddano ją  

26 stycznia 1926 r.
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 46

CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI OD PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON.
Rozwiązania należy przesyłać do 30 września 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 45: Edyta Kordyś, TAURON Obsługa Klienta, Biuro Obsługi Kancelaryjnej; Monika Szczepaniak, TAURON Dystrybucja Pomiary, 
Obszar Pomiarów; Krzysztof Cholewka, TAURON Obsługa Klienta, Biuro Help Desk; Mirosław Kopański, TAURON Wytwarzanie, Wydział Gospodarki 
Paliwami; Jacek Byrczek, TAURON Dystrybucja, Region SN i nN Gliwice.

Hasło

Energetyczny król szos 
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TAURON Ekoenergia
ANNA CISZEWSKA-SWAT

Przygoda Pana Roberta 
z kolarstwem zaczęła się 
przypadkowo. Począt-
kowo naszego bohate-

ra pasjonowało bieganie i udział 
w maratonach i półmaratonach. 
Niestety, kontuzja kolana nie po-
zwoliła na więcej i trzeba było 
znaleźć alternatywę. Żona Pana 
Roberta namówiła go na zakup 
roweru. Nie od razu była to kola-
rzówka, lecz rower trekkingowy. 
Żona dobrze jednak wiedziała, że 
jak mąż zacznie jeździć, to trudno 
go będzie zatrzymać. I tak właśnie 
swój pierwszy wyścig, podczas 
którego pokonał dystans 100 km, 
Pan Robert przejechał na rowerze 
„nie wyścigowym”. Po tych zawo-
dach kupił profesjonalny sprzęt, 
a crossa oddał żonie. Pracownik 
TAURONA Ekoenergii ma rów-
nież swoich osobistych trenerów: 
dziewięcioletniego Maksymiliana 

i jedenastoletniego Jasia. Synowie 
dbają o kondycję taty podczas ro-
dzinnych wycieczek rowerowych.
– Kolarstwo to sport, który wy-
maga nie tylko dobrej kondycji, ale 
także czasu potrzebnego na trenin-
gi – mówi Robert Góral. – Rowe-
rowa pasja niesamowicie wciąga 
i dostarcza mnóstwa pozytywnych 
wrażeń, ale jest również wymaga-
jąca, dlatego zapisałem się do klubu 
kolarskiego we Wrocławiu, gdzie 
wspólnie z kolegami od kwietnia do 
października szlifuję formę na kolej-
ne zawody. Przez cały sezon rowe-
rowy, łącznie z treningami, pokonuję 
ok. 10 tys. kilometrów – dodaje.
Jak podkreśla nasz bohater, ko-
larstwo szosowe jest niezwykle 
popularną dyscypliną kolarską, 
która nie ma ograniczeń wie-
kowych. Jeżdżą i ścigają się 
zarówno dwudziestolatko-
wie, jak i osiemdziesięciolat-
kowie. Z uznaniem również 
mówi o kobietach, które na 
zawodach niejednokrotnie 
osiągają lepsze wyniki od męż-
czyzn.

Pan Robert ma już na swoim 
koncie udział w maratonach 

Tatra Road Race (Zakopa-
ne), Grand Prix Amatorów 

(4 starty), no i oczywiście 
Tour de Pologne Ama-
torów. Bierze również 
udział w cyklicznych 
zawodach kolarskich 
Via Dolny Śląsk.

– Wszystkie moje sukcesy rowero-
we cieszą mnie tak samo, ale Tour 
de Pologne to zawsze dla mnie naj-
większe wyzwanie i wielkie emo-
cje. Przejechać trasę lub jej część 

i poczuć to, co czują zawodowcy. 
To naprawdę wspaniałe uczucie  
– zaznacza pracownik TAURONA 
Ekoenergii. – Trasa jest zawsze wy-
magająca. Wszystko jednak wydaje 

się do pokonania, kiedy jedzie się 
w grupie i każdy z nas ma ten sam 
cel – metę. A tam kibice, żona i dzie-
ci… – podkreśla Robert Góral.
Obecnie nasz bohater przygo-
towuje się do kolejnego wyścigu 
Tour de Pologne Amatorów Me-
moriał Ryszarda Szurkowskie-
go, który odbędzie się w sierpniu 
w Arłamowie. Wyścig kolarski 
zostanie rozegrany na 80-kilo-
metrowej trasie, gdzie suma prze-
wyższeń wynosi 1365 metrów. 
Jak celnie zauważa nasz bohater, 
aby móc podołać takiemu wyzwa-
niu kolarskiemu, trzeba trenować. 
W imieniu redakcji życzymy Panu 
Robertowi jak najwięcej sukcesów 
i mocno kibicujemy w pokonywa-
niu kolejnych przewyższeń. 

Robert Góral na co dzień wykonuje obowiązki dyżurnego elektrowni 
wodnej w Kopinie. Po pracy wsiada na rower i pokonuje codziennie 
około 100 km, szlifując swoją formę do kolejnych wyścigów kolarskich. 

Kolarstwo  
to dla Roberta 
Górala codzienne 
wyzwanie…

…i nowa siła  
w nogach 

…nowe trasy 
treningowe…


