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Grupa TAURON
MIROSŁAWA KARPIŃSKA

Po zakończeniu moder-
nizacji, pociągi jadące 
wspomnianym odcin-
kiem będą mogły po-

ruszać się z prędkością do 160 
km/h w przypadku składów oso-
bowych i 120 km/h dla pociągów 
towarowych. Szlak ten jest jednym 
z najważniejszych w wojewódz-
twie śląskim, łączącym Katowice 
z granicą z Czechami. Wartość ca-
łego kontraktu opiewa na kwotę 
blisko 1,5 miliarda złotych.
Biegnąca pod linią wysokiego 
napięcia trasa kolejowa to jeden 
z najpopularniejszych w woje-
wództwie szlaków. Pociągi po-
ruszają się tu z częstotliwością 
co 15 minut. Wstrzymanie ruchu 
i organizacja komunikacji zastęp-
czej doprowadziłyby do poważ-
nych utrudnień komunikacyjnych 
w regionie. Dlatego pracownicy 
TAURONA do przewieszania prze-
wodów nad torowiskiem wyko-
rzystali drona. Zasadniczą trudno-
ścią, z którą musieli się zmierzyć, 

był fakt, że praca odbywała się 
nad czynną linią kolejową. Dodat-
kowo, prace przebiegały na tere-
nie miasta, w sąsiedztwie gęstej 
zabudowy, gdzie nie ma miejsca 
na swobodne manewry. 
Żeby nie powodować kłopotli-
wych i długotrwałych wyłączeń 
zasilania (przerwy w pracy doty-
czyłyby strategicznych podmio-
tów, m.in. wodociągów), inżynie-
rowie TAURONA zdecydowali się 
na zastosowanie w tym miejscu 
łącznie dziewięciu słupów tym-
czasowych. To konstrukcje skła-
dane na ziemi z dostarczonych 
ciężarówkami elementów i za 
pomocą dźwigów rozstawiane 
w pobliżu przewidzianych do li-
kwidacji stalowych słupów. Dzię-
ki temu rozwiązaniu możliwe jest 
sprawne wykonanie tymczaso-
wej linii zasilającej.
– Sześciowirnikowa maszyna pora-
dziła sobie bez problemów, choć na 
wszelki wypadek cała operacja była 
zabezpieczana z ziemi za pomocą 
podnośników koszowych. Trudne 
technicznie zadanie przewieszenia 

przewodów linii tymczasowej udało 
się zrealizować w ciągu jednego dnia 
– mówi Artur Warzocha, prezes za-
rządu TNT.
Obecnie trwa kolejny etap projek-
tu, w którym konieczne było uży-
cie skomplikowanych rozwiązań 
technicznych: modułowych słupów 
tymczasowych oraz specjalistycz-
nych dronów służących do prze-
wieszania przewodów.
Realizacja kontraktu wymaga mo-
dernizacji linii wysokiego napięcia 
110 kV biegnącej nad szlakiem ko-
lejowym w rejonie ulic Legionów 
i Cmentarnej w Czechowicach-
-Dziedzicach. Konieczna jest wy-
miana starych słupów kratowych 
na nowe konstrukcje, które dodat-
kowo muszą być wyższe ze wzglę-
du na znaczne wyniesienie nowego 
torowiska. 

TAURON używa dronów do budowy  
linii wysokiego napięcia
Specjalistyczne drony przewiesiły przewody nad torowiskiem, dzięki 
czemu ruch kolejowy nie musiał zostać wstrzymany. W taki sposób 
TAURON przebudowuje linie wysokiego napięcia nad czynnym traktem 
kolejowym E65 na odcinku Most Wisła – Czechowice-Dziedzice 
– Zabrzeg. Prace na tej trasie prowadzone są od początku roku.
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Pracownicy 
TAURONA usunęli 

w sumie trzy kolizje 
i wymienili sześć 

słupów

 

TAURON Dystrybucja • Odda-
ny do użytku Główny Punkt 
Zasilania Olszowa to strate-
giczna dla rozwoju Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
inwestycja TAURONA. Energia 
z tego miejsca zasili kilkanaście 
firm funkcjonujących w Strefie 
Aktywności Gospodarczej Gminy 
Ujazd i KSSE oraz umożliwi ich 
dalszy rozwój.
Budowa Głównego Punktu Zasi-
lania Olszowa to jedna z najwięk-
szych inwestycji energetycznych  
w województwie opolskim.
– Infrastruktura sieciowa pozostaje 
naszym pierwszym wyborem inwe-
stycyjnym. Główny strumień inwesty-
cyjny kierowany jest na nowe przy-
łączenia i modernizacje sieci. Grupa 
TAURON wciąż rozwija najlepszą dys-
trybucję w kraju, najbardziej dochodo-
wą sprzedaż oraz portfel projektów 
OZE – mówi Artur Michałowski, p.o. 
prezes zarządu TPE. – Budowa GPZ-
-tu jest naszą odpowiedzią na wnioski 
o przyłączenie do sieci elektroener-
getycznej, składane przez duże firmy 

planujące działać i rozwijać się w Spe-
cjalnej Strefie Ekonomicznej. Jednak 
docelowo do GPZ Olszowa podłączo-
ne zostaną także istniejące pobliskie 
linie średniego napięcia zasilane do-
tychczas z innych, bardziej odległych 
GPZ-ów. Zrealizowana inwestycja po-
prawi stabilność dostaw energii elek-
trycznej dla odbiorców w wielu oko-
licznych miejscowościach – dodaje.

Strategiczna inwestycja
Szybka budowa stacji to efekt 
porozumienia, które TAURON 
Dystrybucja zawarł w 2016 r. 
z Katowicką Specjalną Strefą Eko-
nomiczną. Stworzyło ono warun-
ki do wyprzedzającego zlecenia 
opracowania dokumentacji tech-
nicznej oraz prawnej na budowę 
GPZ Olszowa.
– Ostatnie lata w Polsce charaktery-
zowały się znaczącym zwiększeniem 
zapotrzebowania na energię elektrycz-
ną, która od 2015 do 2018 r. kształto-
wała się na średniorocznym poziomie 
powyżej 2 procent. Na tle Europy był 
to duży wzrost, jednakże znacząco 

poniżej stopy wzrostu całej świato-
wej gospodarki. Świadczy to o sys-
tematycznej poprawie efektywności 
energetycznej w Polsce – powiedział 
podczas otwarcia stacji wojewoda 
opolski Sławomir Kłosowski.
Ze względu na usytuowanie GPZ 
Olszowa, dużym wyzwaniem logi-
stycznym okazał się przejazd cięż-
kiego transportu z transformatora-
mi o mocy 110/15 kV, których waga 

przekracza 60 ton. Dzięki ścisłej 
współpracy inwestora, wykonawcy 
i władz lokalnych droga dojazdo-
wa do stacji została podbudowana 
i utwardzona, co pozwoliło na bez-
pieczny przejazd specjalistycznym 
sprzętem z urządzeniami.

Szybkie tempo inwestycyjne
– Całe przedsięwzięcie zostało zre-
alizowane w latach 2019-2021, 

działania inwestycyjne prowadzili-
śmy więc w bardzo szybkim tempie. 
Również harmonogram prac przy 
budowie linii 110 kV, zasilającej 
GPZ Olszowa, był niezwykle wyma-
gający: przekazanie placu budowy 
odbyło się w marcu bieżącego roku, 
a odbiór końcowy wybudowanej 
linii już w lipcu – wyjaśnia Robert 
Zasina, prezes zarządu TAURON 
Dystrybucja. 
GPZ Olszowa stanowi kolejną sta-
cję elektroenergetyczną 110/15 kV 
zasilającą odbiorców spółki w ener-
gię elektryczną z terenu powiatu 
strzeleckiego. Stacja jest także po-
wiązana przez linie kablowe 15 kV 
z GPZ Strzelce Piastów. Od strony 
technicznej stacja została wybu-
dowana zgodnie z dokumentacją 
projektową, jako obiekt z 5-polową 
napowietrzną rozdzielnią 110 kV 
i wnętrzową 30-polową rozdziel-
nią 15 kV. Linia zasilająca 110 kV 
została wybudowana jako dwuto-
rowa na słupach rurowych pełno-
ściennych. 
EWA GROŃ

Strategiczna inwestycja TAURONA w strefie ekonomicznej
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Szybka budowa 
stacji to efekt 
porozumienia, które 
TAURON Dystrybucja 
zawarł w 2016 roku 
z Katowicką Specjalną 
Strefą Ekonomiczną
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Z GRUPY
TAURON WALCZY O BOHATERONY

Grupa TAURON
TAURON został nominowany do nagrody BohaterONy im. 
Powstańców Warszawskich. Nominacja jest wyróżnieniem 
za prowadzenie działań popularyzujących wiedzę o Po-
wstaniach Śląskich.
Nagroda BohaterONy im. Powstańców Warszawskich ma 
wyróżniać osoby i instytucje, których działania w szczegól-
ny sposób promowały wiedzę o historii Polski XX wieku (lata 
1918-1989) oraz edukację historyczno-patriotyczną – w roku 
obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości.
– Cieszy, że nasze prospołeczne działania są zauważane i doce-
niane. Mamy nadzieję, że objazdowa wystawa, która trafiła do 
Warszawy, Wrocławia, Gdańska, Krakowa i Katowic, zwiększyła 
świadomość Polaków na temat skomplikowanej historii Śląska, 
a szczególnie trzech zrywów z lat 1919-1920-1921, które przy-
niosły w efekcie przyłączenie części tego regionu do Polski – wy-
jaśnia Artur Michałowski, p.o. prezes zarządu TPE.
TAURON z okazji obchodów setnej rocznicy III Powstania Ślą-
skiego zorganizował wystawę przedstawiającą jego przebieg 
i bohaterów w nieoczywisty sposób. Zwiedzający mogli do-
wiedzieć się m.in. o udziale w nim kolejarzy, roli kobiet oraz 
o przywódcy powstania, który zasłynął jako genialny szpieg. 
Ekspozycja przypominała historię i bohaterów tamtych wy-
darzeń, by podkreślić potencjał regionu w zmieniającej się Eu-
ropie.
ŁUKASZ ZIMNOCH

POZYTYWNE TESTY INSTALACJI REALIZOWANEJ 
PRZEZ TAURON SERWIS W ZW KATOWICE

TAURON Serwis
W ostatnich miesiącach TAURON Serwis realizował w ZW 
Katowice prace związane z wykonaniem punktu czerpania 
wody do celów przeciwpożarowych. Testy instalacji z udzia-
łem Państwowej Straży Pożarnej z Siemianowic Śląskich 
zakończyły się sukcesem: punkt czerpania wody uzyskał 
pozytywną opinię.
Zainstalowany punkt ma umożliwić korzystanie z zapasowe-
go, uzupełniającego źródła wody, w przypadku gdy standar-
dowe rozwiązania są niewystarczające. Powstanie instalacji 
podniesie bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie za-
kładu oraz obiektów i terenów sąsiadujących z ZW Katowice.  
W zakresie prac TAURON Serwis było zarówno przygoto-
wanie dokumentacji projektowej, jak i sama instalacja. ZW 
Katowice wraz z Biurem Realizacji Remontów oraz Biurem 
BHP i Ppoż. w TAURON Ciepło wspomagał cały proces, mię-
dzy innymi organizując konsultacje z Jednostką Ratowniczo-
-Gaśniczą PSP w Siemianowicach Śląskich. Realizacja prac 
po stronie TAURON Serwis wymagała posadowienia dwóch 
fundamentów, na których oparł się stelaż podtrzymujący ru-
rociągi łączone w systemie rowkowym, wymaganym przez 
standardy instalacji przeciwpożarowych. Zamontowane zo-
stały trzy punkty poboru wody ze zbiornika chłodni wenty-
latorowej, wyposażone w profesjonalną armaturę, zawory 
zwrotne oraz kosze ssawne zabezpieczające przed uszko-
dzeniem sprzętu przeciwpożarowego, stosowanego przez 
jednostki gaśnicze. Instalacja posiada odpowiednie certyfi-
katy i spełnia warunki polskich norm dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej.
MONIKA CZERNIAK-LNIAK

Instalacja jest 
przykładem kolejnej 

inwestycji, która 
została zrealizowana 

przy współpracy 
spółek z Grupy 

TAURON
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TAURON Nowe Technologie
GRACJAN RESPONDEK

Oświetleniowcy TAURONA  
będą dysponować elek-
trykami nowej gene-
racj i  o zwiększonych 

zasięgach oraz usprawnionymi 
systemami odzysku energii pod-
czas jazdy. 15 samochodów elek-
trycznych, które trafiły do floty 
TAURONA, na jednym ładowaniu 
może przejechać około 350-400 
kilometrów, w zależności 
od stylu jazdy. Z danych 
producenta wynika, 
że na każde 100 km,  
pojazd będzie po-
trzebował śred-
n i o  1 5  k W h 
energii  elek-
trycznej.
–  Samocho-
dy elektrycz-
ne trafią do 
pracowników 
z  d e p a r t a -
mentu oświe-

tlenia, którzy na co dzień spotykają 
się z przedstawicielami samorządów, 
z którymi współpracujemy. To wyjątko-
wa okazja do promowania elektromo-
bilności. Chcemy pokazać, że pojazdy 
elektryczne mogą już doskonale służyć 
jako samochody flotowe, szczególnie 
w sytuacji codziennego ich użytkowa-
nia – wyjaśnia Patryk Demski, wice-
prezes zarządu TPE.

– Efektu środowiskowego 
w tym przypadku możemy 
być pewni. Przyjmijmy, że 
rocznie jeden pracownik 
podczas wyjazdów 
służbowych pokona 
20 tysięcy kilome-
trów. Poruszając 
się samochodem 
z silnikiem benzy-
nowym, przyczy-
niłby się do emisji 
około trzech ton 
dwutlenku węgla 

do atmosfery. 
Dzięki inwestycji 

we flotę samo-
chodów elektrycznych jeste-
śmy w stanie pozbyć się 15 
samochodów spalinowych 
i o 45 ton CO2 ograniczyć 
naszą emisyjność – tłu-
maczy Artur Warzocha, 
prezes zarządu TNT.
Warto przypomnieć, że 
to niejedyna inicjaty-
wa TAURONA związana 

Prąd napędzi 
flotę TAURONA
TAURON elektryfikuje flotę pojazdów służbowych. Piętnaście w pełni elektrycznych 
samochodów będzie służyło departamentowi oświetlenia w TAURON Nowe 
Technologie. To, obok sieci stacji ładowania, kolejny krok Grupy w kierunku 
upowszechniania elektromobilności i realizacji strategii Zielonego Zwrotu.
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Grupa TAURON
PATRYCJA KLAKUS

Dziękujemy wszystkim, 
którzy zaangażowali się 
w akcję. Dzięki Wam ze-
braliśmy ponad 1,5 tony 

darów, a wśród nich zabawki, ko-
smetyki, jedzenie, ubrania oraz 
artykuły chemiczne i papiernicze, 
niezbędne do codziennego funk-
cjonowania podopiecznych stowa-
rzyszenia „Dom Aniołów Stróżów”. 
Tegoroczna zbiórka pobiła swój 
rekord! 
- Chciałabym serdecznie podzięko-
wać za kolejną akcję „Pomagamy 
do kwadratu”. Ogrom otrzymanych 

darów jest imponujący! Kiedy 4 lata 
temu zaczynaliśmy akcję, było ich 
dużo i wydawało się, że więcej już się 
nie da. Jesteśmy niezmiernie wdzięcz-
ni wszystkim pracownikom Grupy 
TAURON, którzy zaangażowali się 
w pomoc. Dziękujemy za ich wielkie 
serca. Dziękujemy również zarządowi 

Zebraliśmy 
półtorej tony  
darów! 
Dziękujemy!
Akcja „Pomagamy do kwadratu” pobiła 
swój kolejny rekord! Tym razem dla 
podopiecznych stowarzyszenia „Dom 
Aniołów Stróżów” zebraliśmy 1,5 tony 
najpotrzebniejszych artykułów. Przekazanie darów 

odbyło się w jednej  
z „anielskich” siedzib 

Samochody,  
które trafiły  
do floty TAURONA,  
mogą przejechać  
ok. 350-400 km  
na jednym ładowaniu
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Grupa TAURON • Nowe Jaworzno 
Grupa TAURON podpisało list in-
tencyjny dotyczący potencjalnego 
zawiązania konsorcjum, które-
go celem będzie nabycie akcji 
RAFAKO przez PFR Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych oraz 
Polimex Mostostal.
Strategia Grupy nie przewiduje in-
westycji w firmy sektora budow-
nictwa energetycznego, dlatego 
TAURON nie zakłada aktywnego 
udziału w konsorcjum.
– Podpisany list intencyjny stanowi 
krok w kierunku zakończenia napra-
wy bloku o mocy 910 MW w Jaworz-
nie we współpracy z generalnym 
wykonawcą inwestycji. Nasze za-
angażowanie pozwoli potencjalnym 
uczestnikom konsorcjum na oszaco-
wanie ryzyk związanych z zaangażo-
waniem w RAFAKO przez uzyskanie 
kompletnych informacji dotyczących 

statusu prac naprawczych przy jed-
nostce – wyjaśnia Artur Micha-
łowski, p.o. prezes zarządu TPE.
Rola NJGT w konsorcjum polegać bę-
dzie na badaniu ryzyk dotyczących sy-
tuacji RAFAKO w kontekście naprawy 
bloku o mocy 910 MW w Jaworznie.
W czerwcu, podczas bieżącego po-
stoju bloku, zdiagnozowana zosta-
ła konieczność naprawy istotnych 
elementów kotła. Prace naprawcze, 
realizowane w rejonie komory pale-
niskowej, doprowadzą do ponowne-
go uruchomienia jednostki i trwałej 
poprawy działania bloku w dłuższej 
perspektywie czasowej.
Oddany do użytku w połowie 
listopada ub.r. blok o mocy 
910 MW w Elektrowni Ja-
worzno to najnowocześniej-

sza jednostka 
t e g o  t y p u 
w polskim sys-

temie energetycznym oraz ważny 
element rynku mocy. Blok dyspo-
nuje 15-letnim kontraktem moco-
wym, co znacznie poprawia eko-
nomikę jego funkcjonowania.
Zastosowane technologie i insta-
lacje ochrony środowiska pozwo-
lą wypełniać najbardziej rygory-
styczne normy. W porównaniu do 
wycofywanych z eksploatacji blo-
ków klasy 120 MW sprawność no-
wego bloku jest znacząco wyższa, 
emisje SO2 i NOx są niższe o ponad 
80 procent, zaś emisja CO2 mniej-
sza o ponad 30 proc.
MIROSŁAWA KARPIŃSKA

z elektryczną motoryzacją. W 2018 r.  
Grupa rozpoczęła budowę własnej 
sieci stacji ładowania liczącej dziś 
100 urządzeń – nie tylko w dużych 
miastach, ale również mniejszych, 
atrakcyjnych turystycznie miejsco-
wościach południowej Polski. Efekt 

jest taki, że dziś jeden punkt łado-
wania sieci TAURON w Katowicach 
przypada na 1,6 km2 powierzchni 
miasta. To najbardziej zagęszczona 
sieć w Polsce, która ma potencjał do 
obsłużenia znaczącej floty pojazdów 
firmowych. 

TAURON Ciepło • Reprezentacja 
Grupy TAURONA zagrała w XII 
Międzynarodowym Turnieju 
Charytatywnym TAURON Giganci 
Siatkówki 2021.
Trzydniowe sportowe święto do-
starczyło kibicom gigantycznych 
siatkarskich emocji. Pierwszego 
dnia reprezentacja gwiazd siat-
kówki Dolnego Śląska zagrała 
z zespołem TAURON Ciepło. Choć 
mecz zakończył się zwycięstwem 
mistrzów Dolnego Śląska, pra-
cownikom TAURONA należą się 
wielkie brawa za sportowego du-
cha walki!
Zwieńczeniem dnia było starcie 
mistrzów świata trenera Irene-
usza Mazura z mistrzami świata 
trenera Grzegorza Rysia. Z kolei 
w sobotę i niedzielę na boisku za-
meldowały się topowe drużyny 
z Polski i Turcji.

TAURON już po raz trzeci został 
strategicznym partnerem turnieju 
Gigantów Siatkówki. Mecze trans-
mitowane były przez telewizję Pol-
sat, a dochód ze sprzedaży biletów 
zostanie przeznaczony na cele cha-
rytatywne. TAURON i Giganci Siat-
kówki wspierają także wschodzące 
talenty polskiego sportu, razem 
pracując przy festiwalu TAURON 
Młodzi Giganci Siatkówki.
MAŁGORZATA KUŚ

Krok w kierunku naprawy bloku 910 MW

Pracując z pełną mocą, 
blok w Jaworznie może 

wytwarzać około 

6,5 
TERAWATOGODZIN 

energii elektrycznej 
rocznie, zużywając nawet 

2,5 mln 
TON WĘGLA.

TAURON Nowe Technologie 
ma spore doświadczenie 

w obsłudze i użytkowaniu 
elektrycznej floty.  

Na przełomie 2018 i 2019 r. 
spółka uruchomiła usługę 

carsharingu z wykorzystaniem 

20
 AUT ELEKTRYCZNYCH
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Drużyna TAURONA wśród Gigantów!

Skład reprezentacji  
Grupy TAURON:
1. Piotr Młynek
2. Paweł Sabak
3. Dariusz Kudła
4. Renata Białowąs
5. Jacek Misztal
6. Justyna Dydak-Banaś
7. Sebastian Kępa
8. Katarzyna Góra
9. Mieczysław Brzeziński
10. Andrzej Grabowski
11. Adam Skipiała
12. Bożena Piasecka
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TAURONA za otwartość oraz chęć nie-
sienia pomocy. Dzięki Wam otrzymali-
śmy magazyn rzeczy ważnych – rze-
czy potrzebnych w naszej codziennej 
działalności – podkreśliła Monika 
Bajka, prezes Stowarzyszenia Po-
mocy Dzieciom i Młodzieży „Dom 
Aniołów Stróżów”. 
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Podczas tegorocznej 
zbiórki pula 

przekazanych darów 
przekroczyła 1,5 tony

Drużyna TAURON 
Ciepło i reprezentacja 
gwiazd siatkówki 
Dolnego Śląska
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O TYM SIĘ MÓWI

TAURON SERWIS ZAKOŃCZYŁ PRACE 
REMONTOWE W KRAKOWSKIEJ EKOSPALARNI

TAURON Serwis
Spółka coraz częściej realizuje swoje usługi także dla klientów 
spoza Grupy. We wrześniu br. z sukcesem zakończyliśmy prace 
polegające na przeglądzie oraz naprawie urządzeń i instalacji 
w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów (Ekospa-
larni) w Krakowie. W zakres naszych prac wchodził przegląd 
transportu żużla i popiołów oraz serwis pomp.
Podczas przeglądu poddano ocenie ponad 30 pomp wraz z prze-
prowadzeniem diagnostyki drgań, wyremontowano dwa odżuż-
lacze. Przeglądnięto również dwie linie transportu pneumatycz-
nego popiołu, poddano też diagnostyce układy przenośników 
zgrzebłowych i ślimakowych.
Każdorazowo realizacja prac dla klientów spoza Grupy TAURON 
umożliwia nam poznawanie nowych technologii oraz poszerzenie 
kompetencji, dzięki czemu stajemy się coraz bardziej konkuren-
cyjną firmą, także na rynku zewnętrznym. Dzięki realizacji prac 
remontowych w krakowskiej Ekospalarni mogliśmy zapoznać się 
z technologią spalania odpadów, procesem odzyskiwania ener-
gii zawartej w odpadach oraz produkcji i przesyłania jej do sie-
ci energii elektrycznej i cieplnej. Jest to kluczowe, uwzględniając 
intensywny rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym. Energia 
uzyskana ze spalania odpadów jest uznawana w znacznej części 
za energię odnawialną, co potwierdzają Zielone Certyfikaty, jakie 
otrzymała Ekospalarnia. 
MONIKA CZERNIAK-LNIAK

TAURON WYBUDOWAŁ CZTERY TYSIĄCE 
KILOMETRÓW ŚWIATŁOWODÓW
Grupa TAURON
Projekt ma na celu likwidację tzw. białych plam, czyli objęcie 
zasięgiem szerokopasmowego internetu gospodarstw do-
mowych oraz jednostek oświatowych, w których dostępna 
przepustowość nie przekraczała 30 Mb/s. Inwestycja jest 
realizowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cy-
frowa.
Firma buduje sieć w 7 obszarach konkursowych POPC, czy-
li 132 gminach znajdujących się w województwach ma-
łopolskim, śląskim i dolnośląskim. Zgodnie z planem, do 
końca 2022 r. w zasięgu sieci światłowodowej znajdzie się 
205 tys. gospodarstw domowych, z czego ponad 102 tys. 
wybudowanych w ramach konkursu POPC i drugie tyle ko-
mercyjnie w ramach dogęszczania sieci. Do końca wrze-
śnia b.r. TAURON wybudował 4214 km sieci, co stanowi  
75% planowanej inwestycji.
– Budowa szerokopasmowego internetu oznacza zaangażo-
wanie TAURONA w istotny program rozwoju cywilizacyjnego 
południowej Polski, gdzie koncentrujemy naszą działalność go-
spodarczą, a równocześnie rozszerzenie aktywności na nowe 
obszary biznesowe – wyjaśnia Patryk Demski, wiceprezes za-
rządu TPE. – Już dziś na naszej sieci światłowodowej aktywnie 
działają duże firmy komunikacyjne. W następnym kwartale dołą-
czą kolejni operatorzy krajowi i lokalni, którzy przechodzą aktual-
nie testy techniczne – dodaje.
Liczba świadczonych usług BSA na sieci TAURONA o przepusto-
wości minimum 300 Mb/s już we wrześniu przekroczyła tysiąc. 
TAURON świadczy usługi o symetrycznej przepustowości, m.in. 
100 Mb/s dla 358 szkół.
ŁUKASZ ZIMNOCH

Z uwagi na krótki, niespełna 
miesięczny, termin realizacji 

prac, przeprowadzenie 
remontu wymagało 

doskonałej organizacji oraz 
koordynacji pracy
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TAURON Ekoenergia
ANNA CISZEWSKA-SWAT

TAURON Ekoenergia eksplo-
atuje 34 elektrownie wodne, 
z czego 11 to elektrownie 
zbiornikowe, a 23 elektrow-

nie przepływowe. Osiem z 11 zbior-
ników posiada retencję powodziową, 
w tym pięć zarządzanych przez TEE. 
Są to zbiorniki na obszarze woje-
wództwa dolnośląskiego: Pilcho-
wice na rzece Bóbr, Złotniki i Leśna 
na Kwisie, Lubachów na Bystrzycy 
oraz w województwie małopolskim 
- Rożnów na Dunajcu. Retencja po-
wodziowa stworzona jest do ochro-
ny przed powodzią w szczególności 
terenów zurbanizowanych i położo-
nych poniżej budowli piętrzącej.
Zbiorniki te zlokalizowane są na 
rzekach o typowo górskim charak-
terze. Wiąże się to z bardzo dużą 
gwałtownością, szybkością i wysoką 

zmiennością dopływu do zbiornika 
w krótkim czasie. Zgodnie z pozwole-
niami wodnoprawnymi na szczegól-
ne użytkowanie wód do celów elek-
trowni wodnych, spółce nie wolno 
przekraczać wskazanych w tych po-
zwoleniach poziomów wody, mimo 
iż przy wyższym piętrzeniu wzrasta 
sprawność wytwarzania energii 
elektrycznej.

Wezbrania powodziowe
– Zapobieganie skutkom potencjal-
nego wezbrania rozpoczynamy od 

realizacji wyprzedzających zrzutów 
wody, polegających na uruchomieniu 
pełnej dostępnej mocy elektrowni. 
Zawsze działamy w komunikacji z za-
rządzaniem kryzysowym oraz IMGW 
– mówi Stanisław Witlib, starszy 
specjalista ds. ruchu elektrowni 
wodnych w TAURON Ekoenergia. 
– W przypadku rzeczywistego wystą-
pienia wezbrania, szczególnie duże-
go, nie zawsze możliwe jest przejęcie 
całości wody spływającej do zbiorni-
ka. Wówczas, po uzgodnieniu z wła-
ściwymi służbami, nadmiar wody 

Elektrownie wodne  
w czasie wezbrań i powodzi
W ostatnim numerze „Pulsu 
TAURONA” omówiliśmy temat 
wpływu suszy hydrologicznej na pracę 
elektrowni wodnej. Dziś przyjrzymy się 
zjawisku wezbrań i powodzi.

Przepuszczanie nadmiaru 
wody powodziowej przez 
jaz elektrowni wodnej 
Bobrowice I. Wezbranie 
roztopowe, wiosenne

TAURON Dystrybucja
EWA GROŃ

Dzień Energetyka to szcze-
gólny moment dla pra-
cowników branży energe-
tycznej, aby podziękować 

za ich codzienną pracę, zaangażo-
wanie, ogromną wiedzę i poczucie 
odpowiedzialności. Gala była mo-
mentem docenienia dla pracowni-
ków, zwrócenia uwagi na ogromny 
wkład ich pracy.
Uroczyście wręczone zostały złote, 
srebrne i brązowe Medale za Długo-
letnią Służbę oraz Odznaki Honoro-
we za Zasługi dla Energetyki. Złotym 
medalem za długoletnią służbę od-
znaczonych zostało 21 pracowni-
ków, srebrnym trzech, a medal brą-
zowy otrzymała jedna osoba. 
W imieniu prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej medale wręczyli pracow-
nikom wicewojewoda małopolski 
Ryszard Pagacz oraz Artur Micha-
łowski – p.o. prezes zarządu TPE.
– Chciałbym podziękować całej Tau-
ronowej rodzinie. Dzięki ciężkiej pracy, 
wiedzy, oddaniu, zaangażowaniu wielu 
osób jesteśmy jedną z najważniejszych 
firm w regionie oraz strategicznym pod-
miotem z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa państwa – mówił w trakcie gali 
Artur Michałowski. – Przed nami wiel-
kie wyzwanie: transformacja energe-

tyczna Polski, sektora oraz naszej firmy. 
Grupa TAURON ma wszystkie warunki, 
aby na tej transformacji skorzystać: 

najlepszą technologicznie dystrybucję 
w kraju, najbardziej dochodową sprze-
daż energii elektrycznej w Polsce, a do 

Pracownicy Grupy TAURON zostali 
uhonorowani odznaczeniami  
i medalami w trakcie uroczystej 
gali, która odbyła się  
w krakowskiej Starej Zajezdni.

Święto Energetyków w Krakowie 

Uroczysta gala 
odbyła się w 
krakowskiej 
Starej Zajezdni
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tego dynamicznie rosnący portfel odna-
wialnych źródeł energii – dodał prezes 
zarządu TPE.

Minister klimatu, w uznaniu szcze-
gólnych osiągnięć w zakresie no-
wych rozwiązań technicznych, 
uhonorował 6 osób z Małopolski, 
pracowników Obszaru Dystrybucja, 
Odznakami Honorowymi „Za Zasługi 
dla Energetyki”. 
– W imieniu odznaczonych chciałbym 
serdecznie podziękować za docenienie 
naszej codziennej pracy. Taki dzień jak 
dzisiejszy uświadamia nam, że nasze 
codzienne zaangażowanie, szczegól-
nie w sytuacjach awaryjnych, znajduje 
uznanie w oczach naszych przełożo-
nych i wpływa na wizerunek organiza-
cji. Cieszymy się, bo każde odznaczenie 
czy wyróżnienie nie tylko dotyczy sa-
mej osoby zainteresowanej, ale jest 
wyrazem szacunku dla całej naszej 
grupy zawodowej, a my jesteśmy tyl-
ko jej przedstawicielami – powiedział 
Bogdan Kwieciński, koordynator ds. 
ruchu SN i nN w TAURON Dystry-
bucji, który z krakowską energetyką 
związany jest od blisko 37 lat. 
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zrzucany jest jałowo. Podstawowym 
celem wszystkich podejmowanych 
działań jest ochrona przed powodzią 
okolicznej ludności i zminimalizowa-
nie zagrożenia podtopieniami, ponie-
waż taka jest najważniejsza funkcja 
tych zbiorników. Produkcja energii 
elektrycznej jest na kolejnym miejscu. 
Typowo górski charakter tych rzek 
powoduje, że wezbrania są niezwy-
kle trudne do przewidzenia, dlatego 
służby techniczne TEE są w stałej go-
towości siedem dni w tygodniu cały 
rok – wyjaśnia.
Okresy, w których zdarzają się wez-
brania, to praktycznie zawsze II 
i III kwartał roku. Wiosną powstają 
z roztopów topniejącego śniegu 
w górach. Są to wezbrania o małej 
lub średniej wysokości maksymal-
nego dopływu wody do zbiorni-
ków. III kwartał roku – okres letni 
– to czas największego zagroże-
nia. Wtedy zdarzają się najbardziej 
gwałtowne, największe wezbrania 
lub powodzie o najwyższym chwi-
lowym przewyższeniu. Okres I i IV 
kwartału obarczony jest małym ry-
zykiem powodziowym.
Rzeką o najbardziej gwałtownym 
charakterze jest Kwisa. W czasie 
jednego z wezbrań, wskutek opa-
dów atmosferycznych o charakte-
rze nawalnym, dopływ do zbiornika 
Złotniki w ciągu 14 godzin wzrósł 
ponadstukrotnie: z poziomu 2 m3 
na sekundę do ponad 200 m3. 

TAURON Sprzedaż • W ostatnim 
numerze „Pulsu TAURONA” 
rozprawiliśmy się z najpopular-
niejszymi mitami dotyczącymi 
fotowoltaiki. Tym razem skupimy 
się na konkretnych kwotach i licz-
bach. Odpowiemy na pytania do-
tyczące kosztów instalacji paneli 
fotowoltaicznych oraz energii, 
którą tego typu urządzenia są 
w stanie wyprodukować.

Ile kosztuje 
fotowoltaika dla domu 
jednorodzinnego? Jakiego 
rzędu jest to wydatek?
Planując budżet na inwestycję w in-
stalację fotowoltaiczną, musimy pa-
miętać, że całkowity koszt zależy od 
wielu czynników indywidualnych – 
także uzależnionych od naszych wy-
borów. Wśród nich wymienić należy 
m.in. rodzaj i model paneli fotowolta-
icznych czy model falownika. Na rynku 
dostępnych jest wiele rozwiązań: od 
standardowych po najnowsze, nale-
żące do klasy premium. Przykładowo 
możemy wybrać standardowy falow-
nik za kilka tysięcy złotych, a możemy 
zdecydować się na droższy falownik 
klasy premium. Decyzja wyraźnie 
wpłynie na koszt całej inwestycji. 
Nietrudno więc zauważyć, że nawet 
koszt dwóch instalacji o tej samej 
mocy może być znacząco różny. 
Jako punkt odniesienia można przy-
jąć, że cena standardowej instalacji 
fotowoltaicznej to wydatek około 
5 tysięcy złotych brutto/1 kWp in-
stalacji. Zgodnie z tym założeniem 
szacuje się, że instalacja o mocy  
4,3 kWp to minimalny wydatek oko-
ło 21 tys. zł.

Ile energii w ciągu roku 
wyprodukuje instalacja  
o mocy 4 kWp?
Instalacja o mocy 4 kWp powinna 
w ciągu roku wytworzyć około 4000 
kWh. W praktyce wiele zależy od 
uwarunkowań lokalnych. Zdecydo-
wanie największe uzyski generowane 
będą w miesiącach najbardziej sło-
necznych. Patrząc na profil produkcji 
energii z instalacji, można zauważyć, 
że ponad 80% energii uzyskujemy 
w okresie od marca do końca wrze-
śnia. W miesiącach jesienno-zimo-
wych uzyski są znacznie mniejsze. 
Wynika to z dużo większego zachmu-
rzenia, krótszego dnia, a także czyn-
ników dodatkowych, takich jak okre-

sowo zalegający na modułach śnieg. 
Można jednak stwierdzić, że późna je-
sień i zima nie mają większego wpły-
wu na całoroczną produkcję energii 
przez naszą instalację – kluczowe są 
tu miesiące wiosenno-letnie.

Co, jeżeli moja instalacja 
będzie produkować więcej 
energii niż zużywam?
To, że nasza instalacja produkuje 
więcej energii niż zużywamy w cza-
sie rzeczywistym, jest naturalnym 
zjawiskiem. Przyjmuje się, że wskaź-
nik autokonsumpcji, czyli energii zu-
żywanej na bieżąco, wynosi zaledwie 
około 20%. Nadmiar energii wypro-
dukowanej w instalacji fotowoltaicz-
nej, której nie możemy wykorzystać 
od razu, wysyłany jest do sieci ener-
getycznej. Sieć pełni tu funkcję ma-
gazynu energii. W przypadku instala-
cji wyposażonych w magazyn energii 
nadprodukowana energia trafia do 
magazynu i jest stamtąd pobierana, 
gdy jej potrzebujemy.
JOANNA WILIŃSKA

Grupa TAURON • W ramach projek-
tu „Jeż MegaZwierz” uratowaliśmy 
już 70 jeży! Teraz startujemy z nową 
inicjatywą – pokażemy Wam, jak 
samodzielnie zbudować domek dla 
jeża. TAURON do tej pory ufundo-
wał ponad sto takich konstrukcji.  
W specjalnym filmie instruktażo-
wym zobaczysz, jak szybko i łatwo 
zbudować budkę dla jeża.

– Jesień i zima to trudny czas dla jeża. 
W naszych parkach i ogrodach ubywa 
naturalnych schronień dla jeży, stąd 
zachęcamy do budowania domków 
dla nich. Jak zbudować najprostsze 
schronienie dla tych sympatycznych 
zwierząt, pokazuje film. Styrodurowe 
domki to przetestowane rozwiązanie, 
które pozwala jeżowi przespać trudny 
czas chłodu, śniegu i braku jedzenia – 

wyjaśnia Łukasz Zimnoch, rzecznik 
prasowy TPE.
Łącznie, dzięki prowadzonemu 
przez TAURON projektowi „Jeż Me-
gaZwierz,” do parków i ogrodów 
w południowej Polsce trafiło już sto 
domków dla jeży. Budki zbudowane 
są ze spienionego, bardzo twardego 
styropianu – styroduru. Specjalnie 
zbudowany tunel wejściowy sku-

tecznie zabezpiecza wnętrze przed 
intruzami, takimi jak psy, kuny czy 
lisy. Budki mają też dodatkowy wa-
lor: zapewniają właściwą wentylację 
wewnątrz. Mieszkaniec takiej bu-
dowli ma więc solidne schronienie.
TAURON od czterech lat realizuje 
projekt „Jeż MegaZwierz”. W jego 
ramach Piotr Gleńsk, jeden z pra-
cowników firmy, prowadzi przy-
domową ochronkę dla kolczastych 
ssaków. Od początku trwania akcji 
udało nam się uratować ponad sie-
demdziesiąt jeży!
– Jeż to niezwykle pożyteczne zwierzę. 
Zjada gryzonie (myszy, nornice), larwy 
owadów, dżdżownice, gady, ślimaki 
(również te bez muszli), pająki, a także 
padłe ptaki. Jeż, wystraszony lub za-
atakowany, nie ucieka, a kuli się szczel-
nie otoczony kolcami. W ten sposób 
zwierzę naraża się na atak drapieżni-
ków, takich jak m.in. psy – tłumaczy 
Piotr Gleńsk, pracownik TAURONA 
i wieloletni opiekun jeży. – Co ważne, 
jeże nie chorują na wściekliznę i jej nie 
przenoszą. Na terenie Polski występują 
dwa gatunki jeża: zachodni i wschodni. 
To zwierzę świetnie czuje się w parku, 
ogrodzie i lesie. Dorosły jeż w ciągu 
kilku godzin potrafi zjeść 100-150 
gramów pokarmu: odpowiada to 10-
12 kg, które musiałby spożyć dorosły 
mężczyzna – dodaje.
MIROSŁAWA KARPIŃSKA

Jak zbudować domek dla jeża? TAURON startuje z nową akcją!
W ostatnich dniach pięć 

kolejnych jeżowych budek 
trafiło do parków  

i ogrodów w Grodkowie  
w województwie 

opolskim
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Ile kosztuje fotowoltaika i ile energii będzie 
produkować?
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Szacuje się,  
że instalacja o mocy 

4,3 kWp 
to minimalny  

wydatek około

 21 tys. 
ZŁOTYCH
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Chciałbym podziękować 
całej Tauronowej rodzinie. 
Dzięki ciężkiej pracy, wiedzy, 
oddaniu, zaangażowaniu 
wielu osób, jesteśmy jedną  
z najważniejszych firm  
w regionie oraz strategicznym 
podmiotem z punktu widzenia 
bezpieczeństwa państwa  
– mówił w trakcie gali  
Artur Michałowski, prezes zarządu TPE.

Święto Energetyków w Krakowie 
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Co wpływa 
na głośność opon ?
Wsparcie Grupa TAURON • 
Głównymi przyczynami, wpły-
wającymi na hałas wydawany 
przez toczące się po nawierzchni 
drogi opony, są tarcie oraz czę-
stotliwość drgań opony, a także 
znajdujące się w niej ciśnienie 
powietrza. 
Niedopompowane o 0,5 bara opo-
ny są głośniejsze nawet o 3db, 
a co ważne, ma to wpływ na bezpie-
czeństwo jazdy. Brak odpowiednie-
go ciśnienia znacząco wydłuża dro-
gę hamowania – nawet o 4 metry!
Dodatkowo:
  warto zwrócić uwagę na 

dźwięk sprężenia powietrza 
w rowkach bieżnika,

  wpływ na ogólny komfort jaz-
dy ma wewnętrzne wygłusze-
nie samochodu,

  jakość – im jest niższa, tym 

głośniejsze są opony. Dotyczy 
to zarówno opon zimowych, 
jak i letnich, 

  nie zapominajmy również 
o rodzaju nawierzchni. Jej typ 
również może mieć wpływ 
na dźwięki, które są słyszalne 
w naszym pojeździe.

Czy przy zakupie nowych 
opon możemy ocenić ich 
głośność? 
Tak.  Zwracajmy uwagę na ety-
kietę umieszczoną na oponie. To 
na niej zawarte są bardzo istotne 
informacje.  Zgodnie z oznacze-
niami, opony posiadające jedną 
„falę” są praktycznie niesłyszalne 
dla naszych uszu. Natomiast te, 
na których nadrukowane są trzy 
„fale” są najgłośniejsze. 
JERZY JANUŚ 
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Znane i nieznane  
– elektrownia  
wodna Janowice
W ostatnich odcinkach naszego cyklu odwiedziliśmy elektrownie 
Wrocław I i Wrocław II. Z centrum miasta podążamy w górę rzeki 
Odry, by zatrzymać się w urokliwej wsi Jeszkowice, 
gdzie znajduje się elektrownia wodna Janowice.

TAURON Ekoenergia
ANNA CISZEWSKA-SWAT

Charakterystyczny biały bu-
dynek z czerwoną blachoda-
chówką jest nierozerwalnie 
związany z historią stopnia 

wodnego w Janowicach i wraz z nim 
stanowi przestrzenno-funkcjonal-
ną i historyczną całość. Stopień ten 
wybudowano w latach 1912-1916, 
w okresie realizacji drugiego etapu 
wielkiego programu kanalizacji Odry. 
W ramach pierwszego etapu powyżej 
Janowic w latach 1888-1897 zbudo-
wano dwanaście stopni wodnych ze 
śluzami komorowymi o długości 55 
m i szerokości 8 m. Początkowo uwa-
żano, że kanalizacja Odry od Koźla do 
ujścia Nysy Kłodzkiej wystarczy, jed-
nak prognozy te nie sprawdziły się 

i już od 1907 roku rozpoczęto dalszą 
przebudowę odrzańskiej drogi wod-
nej. Prace trwały do 1922 r. – po-
wstało wówczas dziesięć nowych 
stopni wodnych. Z tego też okresu 
(1912-1916) pochodzi stopień wod-
ny Janowice. W 1920 r. rozpoczęto 
budowę przepływowej elektrowni 
wodnej Janowice, którą ukończono 
trzy lata później. Budynek elektrowni 
nawiązuje do form geometrycznych 
– oszczędnych, a przy tym funkcjo-
nalnych i dobrze komponujących 
się z otoczeniem. Usytuowany jest 
w Jeszkowicach, na 232,405 km szla-
ku żeglugowego Odry.
W budynku maszynowni zainstalo-
wano dwa hydrozespoły. W ich skład 
wchodziły turbiny Francisa o łącznej 
mocy zainstalowanej 1,1 MW, prze-

kładnie główne, regulatory i genera-
tory. Ich producentem była firma Sie-
mens-Schuckert.
Po II wojnie światowej, od sierpnia 
1946 r., elektrownia została pod-
dana koniecznemu remonto-
wi, po czym rozpoczęto jej 
dalszą eksploatację. Do 
października 1946 r. 
czynny był tylko jeden 
turbozespół; w na-
stępnych latach, po 
ukończeniu remon-
tów, zaczęto wyko-
rzystywać już pełną 
moc elektrowni.
W 1971 roku zmo-
dernizowano sek-
cję wlotową komór 
turbinowych i upustu 

Niedopompowane 
o 0,5 bara opony 
są głośniejsze 
nawet o 3db

TAURON Wytwarzanie
 ELŻBIETA GUZIKOWSKA

Od roku Międzynarodowy 
Bieg Uliczny jest częścią 
Triady Trójkąta Trzech 
Cesarzy, w skład której, 

oprócz „Jaworznickiej piętnastki”, 
weszły też imprezy z Mysłowic – 
Memoriał Jerzego Chromika i So-
snowca – Memoriał Janusza Na-
brdalika. Tegoroczna edycja biegu 
w Jaworznie, ze względu na ogra-
niczenia spowodowane pandemią, 
przeprowadzona była przy znacz-
nie zredukowanej liczbie zawodni-
ków.
400 amatorów i profesjonal-
nych biegaczy stanęło na star-

cie biegu, walcząc na wybranym 
przez siebie dystansie 15 lub 
10 kilometrów. W sprzyjających 
warunkach atmosferycznych 
rzesza biegaczy przemierzyła 
wyznaczoną trasę. Wśród nich 
znalazło się również 20 sportow-
ców z Grupy TAURON, którzy jako  
TAURON Team udowodnili, że ener-
getycy są ze sportem za pan brat.
Każdemu magentowemu biega-
czowi gratulujemy formy i spor-
towego zacięcia. Szczególne gra-
tulacje składamy Marcinowi 
Marzyńskiemu z TAURON Dystry-
bucji, który w klasyfikacji ogólnej 
w swojej grupie wiekowej uzyskał 
drugi czas! 

„Jaworznicka piętnastka” to od lat ogromnie 
popularne sportowe wydarzenie, które z eventu  
o charakterze lokalnym z czasem przeistoczyło się 
w bieg z międzynarodową obsadą.

TAURON Team w 25. edycji  
Międzynarodowego Biegu  
Ulicznego w Jaworznie 
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Rodzaje i typy mąki 
– co oznaczają?
BIOEKO Grupa TAURON • Mąka 
to podstawowy składnik ciast, 
pieczywa, pierogów, naleśników 
i wielu innych potraw. Wydaje 
się produktem tak oczywistym 
i znanym, że rzadko zastanawia-
my się nad jej przeznaczeniem.
W kuchennych szafkach zawsze 
mamy jej zapas, lecz nie zawsze 
zdajemy sobie sprawę, że typy 
oraz rodzaje mąki i ich zastoso-
wanie są bardzo zróżnicowane. 
Smak i konsystencja dań zależą od 
ich właściwego doboru. Planujesz 
zrobienie domowej pizzy, chleba, 
a może szukasz produktów bez-
glutenowych? Dowiedz się, jakie 
mamy rodzaje mąki i jak ich wła-
ściwie używać.

Rodzaje mąki – podstawo-
we informacje
Wytwarzanie mąki polega na roz-
drobnieniu ziaren zbóż. Rodzaj 
i typ gotowego produktu zależą od 
stopnia ich zmielenia oraz oczysz-
czenia. W większości kuchni, 
najczęściej spotyka się delikatną 
i białą mąkę pszenną uzyskaną 
z bielma, czyli wewnętrznej części 
ziarna. W mąkach ciemniejszych 

znaleźć można także łuski – frag-
menty zewnętrznej warstwy. 
Dzięki mniejszemu stopniowi 
przetworzenia, ciemniejsze mąki 
są bogatsze w składniki odżyw-
cze, w tym błonnik.
Widząc nieco zagadkowe numery 
na opakowaniach, można dłu-
go zastanawiać się nad tym, co 
oznacza typ mąki. Liczby określa-
ją zawartość składników mine-
ralnych (zwaną także „popiołem”) 
po zmieleniu ziarna. Dla przykła-
du: mąka typu 450 zawiera 0,45% 
substancji mineralnych. Jasne 
mąki uznaje się za najlepsze do 
delikatnych wypieków. Dzięki 
nim ciasto jest elastyczne i świet-
nie wyrasta. Mąki ciemniejsze 
sprawdzają się w produkcji pie-
czywa, zwłaszcza pełnoziarni-
stego.

Jak wybrać właściwy  
rodzaj mąki?
Przyjrzyjmy się zastosowaniu 
konkretnych rodzajów i typów 
mąki. Jaki typ wybrać do pizzy, 
a jakie rodzaje mąki są najlepsze 
do chleba?
 Typ 450 – to rodzaj 
mąki odpowiedni do 

lekkich, wykwintnych wypieków. 
Nieodzowny w ciastach biszkop-
towych, odpowiada za ich piękne 
wyrośnięcie. Nadaje się także do 
naleśników.
 Typ 500 – jeden z najbardziej 
uniwersalnych. Jeśli zastanawiasz 
się, jaki typ mąki wybrać na piero-
gi, to strzał w dziesiątkę. Jest od-
powiedni do wyrabiania kopytek, 
knedli i wszelkich klusek. Spraw-
dza się jako dodatek do kruchych 
ciast i ciasteczek, ciasta francu-
skiego, pizzy oraz do zagęszczania 
potraw.
 Typy 550 i 650 – po te rodzaje 
mąk sięgnij, przygotowując ciasta 
drożdżowe oraz pączki. Pasują do 
zrobienia ciast o zwartej konsy-
stencji, np. pierników.
 Typ 750 – nazywany jest mąką 
chlebową, więc łatwo odgadnąć 
jej przeznaczenie.
 Typy 1850, 2000, 3000 – te 
typy mąk zaliczają się do najmniej 
przetworzonych produktów. Są 

idealne do wyrobu bu-
łek czy tradycyjnego 
chleba na zakwasie.
MONIKA REJDAK

płuczącego, montując jednocześnie 
samojezdną czyszczarkę krat firmy 
J.M. Voith, Heidenheim z 1924 roku, 
przewiezioną z elektrowni wodnej 
Wrocław Północ.

W latach 1993-1997 wykonano 
kolejne niezbędne prace remonto-
wo-budowlane dotyczące całego 
budynku elektrowni, a w latach 2009-
2011 przeprowadzono komplekso-
wą modernizację serca elektrowni.  
Dwa pionowe turbozespoły Franci-
sa zastąpiono czterema nowocze-
snymi turbinami rurowymi Kaplana 
i asynchronicznymi generatorami. 
Zmodernizowano także rozdzielnie 
i zautomatyzowano pracę elektrow-
ni. Obecnie możliwa jest praca elek-

trowni w trybie bezobsługowym. 
Po modernizacji, moc zainstalowa-
ną podwyższono o 420 kW.
Stopień wody w Janowicach wraz 
z budynkiem elektrowni wodnej 
został objęty ochroną prawną i fi-
guruje w rejestrze zabytków, po-
zostając jednocześnie pod ścisłą 

opieką wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków. 

DO PRODUKCJI WYPIEKÓW BEZGLUTENOWYCH WYKORZYSTYWANE SĄ  
MĄKA RYŻOWA, KUKURYDZIANA, GRYCZANA, AMARANTUSOWA,  

ZIEMNIACZANA, MIGDAŁOWA I KASZTANOWA.

Nieliczna zabudowa 
mieszkalna w sąsiedztwie 

elektrowni to 
przedwojenne 

domki budowane 
dla pracowników 

obsługujących 
elektrownię i śluzę

W latach 2009-2011 
przeprowadzono 

kompleksową 
modernizację serca 

elektrowni

Popularność biegu rośnie 
z roku na rok. W dowód 

uznania dla jego wysokiej 
jakości organizacyjnej 

wielokrotnie otrzymywał 
wyróżnienia oraz certyfikat 

jakości „Złoty Bieg”

Pamiątkowe medale 
wręczane      

były wszystkim  
uczestnikom biegu
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 47

CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI OD PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON.
Rozwiązania należy przesyłać do 26 listopada 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 46:  Sebastian Głąb, TAURON Dystrybucja Pomiary, Teren Pomiarów nN Częstochowa Zachód; Małgorzata Wiśniewska,  
TAURON Sprzedaż, Biuro Wsparcia Sprzedaży Rynku Biznesowego; Violetta Papros, TAURON Dystrybucja, Biuro Koordynacji Finansowo-Księgowej; Bo-
lesław Gwizdała, TAURON Ekoenergia, Biuro Zakupów, Bezpieczeństwa i Administracji; Dariusz Dziuba, TAURON Wytwarzanie, Wydział Ruchu Bloków.
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TAURON Wydobycie
DANIEL IWAN

Marcin Musiał pochodzi 
z Jaworzna i z górnic-
twem związany jest 
od czerwca 2006 r. 

Po ukończeniu studiów na Akade-
mii Górniczo-Hutniczej, rozpoczął 
pracę w Oddziale Przeróbki Mecha-
nicznej Węgla w ZG Sobieski jako 
stażysta na powierzchni. Po krótkim 
czasie zdobył kwalifikację w OUG 
osoby niższego, a później średniego 
dozoru ruchu. Do dzisiaj pracuje jako 
sztygar.
– Praca w zakładzie górniczym daje 
mi wiele satysfakcji ze względu na cią-
głe wyzwania. Moja pasja jest zupeł-
nie odmienna od wykonywanej przeze 
mnie pracy, natomiast jak najbardziej 
ma związek z techniką i mechaniką, 

tylko trochę innego kalibru – mówi 
Marcin Musiał.
Zamiłowanie do motocykli i sa-
mochodów zabytkowych zawsze 
było mu bliskie. Od kilkunastu lat 
kolekcjonuje motocykle radzieckiej 
produkcji, przeznaczone przede 
wszystkim dla wojska. Posiada też 
kilka motocykli cywilnych. Bardzo 
dużą wagę przywiązuje do historii 
danego modelu, rocznika, zmian 
technologicznych. Pasjonujące są 
dla niego wszelkie zmiany zacho-
dzące w budowie maszyn oraz 
szczegóły odróżniające poszcze-

gólne egzemplarze: od najmniejszej 
śrubki po budowę ramy. Dlatego 
każdy posiadany przez niego eg-
zemplarz jest praktycznie w całości 
oryginalny.
– Doszedłem do trudnego momentu, 
gdzie liczba posiadanych egzemplarzy 
wymaga coraz większej powierzch-
ni. Kolekcja zajmuje sporo miejsca, 
a chciałbym w przyszłości zgromadzić 
wszystkie sprzęty w jednym miejscu, 
Cały czas nad tym pracuję – zdradza 
nasz bohater.
Pan Marcin jest zwolennikiem 
szeroko pojętej estetyki i miejsca 

z odpowiednim klimatem dla ta-
kich zbiorów. Jego egzemplarze nie 
błyszczą nowymi chromami jak 
z salonu. Pod większością z nich 
można zobaczyć plamę oleju, la-
kier nie jest nieskazitelny. Maszyny 
noszą ślady intensywnego użytko-
wania, co pokazuje historię każde-
go motocykla i pozwala wczuć się 
w klimat czasów sprzed 60-70 lat.
Poza kolekcjonowaniem militar-
nych zabytków techniki, Marcin 
Musiał pasjonuje się metodami 
i technikami renowacji czy odświe-
żania powierzchni różnych mate-

riałów. – Postęp w rozwoju środków 
chemicznych jest tak ogromny, że 
można osiągnąć naprawdę świetne 
rezultaty w przywracaniu pierwotne-
go wyglądu zabytkowych motocykli 
i samochodów. Większość metod re-
nowacji, mimo że znana nie od wczo-
raj, wymaga ogromnej staranności, 
doboru odpowiednich parametrów 
pracy oraz rodzaju materiału w za-
leżności od odnawianego przedmiotu 
– wyjaśnia Musiał. Chodzi głów-
nie o to, aby dany pojazd poddać 
renowacji lub odświeżeniu dla 
zachowania jak najlepszych jego 
walorów. Najcenniejsze okazy są 
w nienaruszonym, oryginalnym 
stanie.
Swoje zainteresowania techniką 
wojskową i cywilną sprzed kilku-
dziesięciu lat, Marcin Musiał ciągle 
rozwija i należy oczekiwać, że swo-
je bogate zbiory udostępni w przy-
szłości do zwiedzania. 

Od kilkunastu lat pracuje 
w Zakładzie Przeróbki 
Mechanicznej Węgla  
w ZG Sobieski. Każdą 
wolną chwilę poświęca 
swoim wspaniałym 
motocyklom,  
o których potrafi 
opowiadać długo 
 i z entuzjazmem.

   Poza kolekcją motocykli, w zbiorach naszego 
bohatera pojawił się niedawno długo 
poszukiwany przez niego samochód ZIŁ 131 
w wersji do transportu piechoty. Jest w 100% 
oryginalny – łącznie z lakierem – co jest dziś 
ogromną rzadkością, zwłaszcza że auto 
pochodzi z zasobów Wojska Polskiego.


