
WROCŁAW
ODDYCHA CZYSTYM
POWIETRZEM
Wystartowała dolnośląska edycja 
programu „Oddychaj powietrzem”. 

W jego ramach ruszyła kampania 
informacyjna dotycząca 
sposobów walki 
ze smogiem.   STR. j 4

GRUPA TAURON
PAWEŁ PONETA

Ruszył konkurs pn. „Pracownicze 
inicjatywy badawcze”, skierowany 
do pracowników Grupy TAURON. 
Zachęcamy wszystkich do udziału 

w nim, bo to właśnie pracownicy najlepiej 
znają naszą organizację i mają ogromną wie-
dzę, co i jak można byłoby zrobić sprawniej 
i lepiej.

Kategorie konkursowe
Możesz zgłosić wiele pomysłów. Każdy 
powinien pasować tematycznie do jednej 
z trzech kategorii konkursowych, zgodnych 
z portfelami Strategicznej Agendy Badaw-
czej (tzw. SAB).

1. Klient i jego potrzeby – celem tego 
portfela jest uruchomienie nowych 

strumieni przychodów bazujących na inno-
wacyjnych rozwiązaniach i odpowiadających 
na potrzeby naszych klientów, m.in. w za-
kresie elektromobilności oraz inteligentnych 
rozwiązań dla domu i miast.
TAURON chce zapewnić szeroką ofertę usług 
i produktów ekologicznych, koncentrując 
uwagę na jak najlepszej obsłudze klientów.
Co proponujesz w tym obszarze? Jak wy-
obrażasz sobie w przyszłości ofertę i usługi 
TAURONA? Czego sam oczekujesz jako klient 
firmy energetycznej – w jaki sposób chciał-
byś być obsługiwany i z jakiej oferty produk-
tów korzystać?

2. Energetyka rozproszona – głównym 
wyzwaniem tego portfela jest zapew-

nienie opłacalności inwestycyjnej projektów 

Ruszyła druga edycja konkursu PRO 
Bono na projekty  zakresu wolontariatu 
pracowniczego w Grupie TAURON.

STR. j 5

Podziel sie dobrą 
energią
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TAURONA
Wirtualna 
elektrownia TEE
W TAURON Ekoenergia trwają prace nad realizacją 
projektu badawczo-rozwojowego, nazwanego w skrócie 
„wirtualną elektrownią”. 
 STR. j 2

Spółka TAURON Ciepło znalazła się w gronie najlepszych
firm w Polsce wyróżnionych tytułem „Pracodawca Przyjazny
Pracownikom”.
  STR. j 3

TAURON Ciepło – spółka 
przyjazna pracownikom

STR. j 5STR. j 3

Potrzebujemy Ciebie
i Twoich pomysłów!
Masz pomysł na nową technologię dla TAURONA lub ulepszenie obecnej? 
A może uważasz, że TAURON mógłby wprowadzić całkiem nowe procesy, 
produkty lub usługi? Lub też – w jakiś ciekawy sposób – zmodyfikować 
obecne? Weź udział w konkursie i rozwijaj z nami naszą firmę.

oraz atrakcyjności rynkowej produktów i usług.
Pomóc w tym ma wykorzystanie rozwiązań 
energetyki rozproszonej, wpływających na 
wzrost efektywności energetycznej oraz 
wykorzystanie potencjału energii i paliw od-
padowych (idea gospodarki cyrkularnej).
Co proponujesz w tym obszarze? Jak wy-
obrażasz sobie przyszłościowe technologie 
energetyki rozproszonej – czy będą oparte 
o odnawialne źródła energii, a może o paliwa 
alternatywne? W jaki sposób rozwijać źródła 
OZE posiadane przez Grupę TAURON? Jak 
Grupa może realizować założenia gospodar-
ki cyrkularnej w powiązaniu z energety-
ką rozproszoną?

3. Niskoemisyjne tech-
nologie wytwarza-

nia – TAURON dąży do 
radykalnego obniżenia 
ilości składowanych 
ubocznych produktów 
spalania oraz wydobycia 
węgla, jak również sub-
stancji emitowanych do 
otoczenia, w tym zwłasz-
cza dwutlenku węgla.
Nagrodzone pomysły będą 
także stanowić podstawę decyzji 
inwestycyjnych w zakresie wielkoska-
lowej produkcji energii elektrycznej (i innych 
produktów) przy jak najniższej, ekonomicz-
nie uzasadnionej emisji CO2 oraz integracji 
bloków konwencjonalnych z wielkoskalowy-
mi magazynami energii.
Co proponujesz w tym obszarze? Jak obniżyć 
emisję, w tym również CO2, z istniejących 
bloków energetycznych Grupy TAURON? 

Jakie paliwa powinny być wykorzystywane 
w przyszłości? W jaki sposób modernizować 
bloki energetyczne posiadane przez Grupę 
TAURON? Jak zintegrować pracę konwencjo-
nalnych bloków energetycznych z magazy-
nami energii?

Jak zgłaszać pomysły?
Pomysły można zgłaszać wyłącznie indy-
widualnie do 2 marca 2018 roku, przez wy-
pełnienie formularza zgłoszeniowego znaj-
dującego się w Tauronecie w zakładce Strefa 
Innowacji.

inwestycyjnych w zakresie wielkoska-

ki cyrkularnej w powiązaniu z energety-

Niskoemisyjne tech-
nologie wytwarza-

– TAURON dąży do 

otoczenia, w tym zwłasz-

Nagrodzone pomysły będą 
także stanowić podstawę decyzji 
inwestycyjnych w zakresie wielkoska-

ki cyrkularnej w powiązaniu z energety-

Niskoemisyjne tech-
nologie wytwarza-

Nagrodzone pomysły będą 
także stanowić podstawę decyzji 
inwestycyjnych w zakresie wielkoska-

Nagrody w każdej 
kategorii:

3000 zł netto – I miejsce, 
2000 zł netto – wyróżnienie.
Rozwijaj z nami naszą firmę, 

zgłoś swój pomysł 
i powalcz o cenne 

nagrody!
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Kotłownie kontenerowe – innowacyjne  rozwiązanie

TAURON EKOENERGIA
ROBERT DUDZIŃSKI
MONIKA MEINHART-BURZYŃSKA

Podjęte działania są odpo-
wiedzią na stale wzrasta-
jący w ostatnich latach 
trend związany ze zwięk-

szeniem liczby i znaczenia w sys-
temie elektroenergetycznym roz-
proszonych źródeł energii, w tym 
głownie źródeł OZE. W związku 
z tym coraz istotniejsza jest moż-
liwość sterowania nimi i optymal-
nego wykorzystania zarówno pod 
względem technicznym, jak i eko-
nomicznym. W ramach prac ba-
dawczo-rozwojowych powstanie 
platforma wirtualnej elektrowni, 
dzięki której będzie można wyko-
rzystać zagregowany potencjał 
rozproszonych źródeł wytwarzania 
energii. 
Jest to również kierunek zmie-
rzający do zwiększenia możliwo-
ści produkcyjnych i regulacyjnych 
TAURON Ekoenergii. Szczególną 
rolę odgrywa tu koncepcja budo-
wy systemów umożliwiających 
optymalizację procesów wytwa-
rzania i magazynowania energii 
elektrycznej. W praktyce będzie 
to oznaczało możliwość udziału 
klientów indywidualnych i przed-

siębiorców w elektronicznej plat-
formie służącej do zarządzania 
wytworzoną energią.
Wirtualna elektrownia to inno-
wacyjne narzędzie umożliwiające 
wdrożenie wyjątkowej usługi za-
rządzania i regulacji. Usługa ta ba-
zować będzie na źródłach energii 
odnawialnych i zasobnikach energii 
zarówno tych, których właścicie-

TAURON CIEPŁO • Mobilne kotłow-
nie kontenerowe to bardzo wygod-
ny i efektywny sposób na szybkie 
uruchomienie nowej i nowoczesnej 
kotłowni w określonych przypad-
kach.
TAURON Ciepło zrealizował z koń-
cem ubiegłego roku budowę kom-
pletnego olejowo-gazowego źró-
dła ciepła na potrzeby ogrzewania 
jednego z osiedli w Katowicach. 
Kontenerowa kotłownia o mocy 
1,7 MW składa się z trzech, zmo-
dyfikowanych pod potrzeby klien-
ta, kontenerów z zainstalowa-
nymi urządzeniami grzewczymi 
oraz zintegrowanym kominem 
zewnętrznym. Ta nowatorska, 
mobilna kotłownia, wykonana 
u producenta, została przewiezio-
na w miejsce użytkowania i podłą-
czona do istniejącej instalacji cie-
płowniczej.
Całość kompleksu kotłowni kon-
tenerowej zajmuje powierzchnię 
około 50 m2, a jej montaż trwał 
zaledwie 72 godziny, praktycznie 
bez przerw w dostawie ciepła do 
odbiorców. Instalacja mobilnej 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R

Projekt „Opracowanie platformy pozwalającej na zagre-
gowanie potencjału wytwórczego i regulacyj-
nego rozproszonych źródeł energii odnawialnej 
i zasobników energii oraz wybranych kategorii 
odbiorów sterowalnych”

Cel projektu Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R 
ukierunkowanych na wytworzenie instalacji do-
świadczalnej elektrowni wirtualnej, a następnie 
analiza jej funkcjonalności pod kątem korzyści 
z funkcjonowania w rynku energii i wpływu na 
parametry sieci elektroenergetycznej.

Beneficjent Projekt realizowany jest przez TAURON Eko-
energia sp. z o.o.

Wartość projektu 10 280 763,60 zł
Dofinansowanie pro-
jektu przez UE

6 115 446,42 zł

TAURON CIEPŁO • Spółka TAURON 
Ciepło znalazła się w gronie najlep-
szych firm w Polsce wyróżnionych 
tytułem „Pracodawca Przyjazny 
Pracownikom”.
Zarząd TAURON Ciepło serdecznie 
dziękuje wszystkim pracownikom 
oraz przedstawicielom Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
TAURON Ciepło za niezależną ini-
cjatywę i zgłoszenie udziału naszej 
firmy do konkursu.
– Cieszymy się ogromnie z przyzna-
nej nagrody, która jest wspólnym 
sukcesem nas wszystkich: pracow-
ników TAURON Ciepło. Dziękuje-
my Wam za zaufanie i wsparcie. 
To Wasz wysiłek i zaangażowanie 
jest podstawą dla dialogu i dobrej 
współpracy. Gratulujemy wszyst-
kim pracownikom TAURON Ciepło! 
„Pracodawca Przyjazny Pracow-
nikom” to konkurs organizowany 
przez NSZZ „Solidarność” pod pa-
tronatem prezydenta RP Andrze-
ja Dudy. Ma na celu promowanie 
pracodawców, którzy wyróżniają 

się w stosowaniu dobrych praktyk 
w zakresie przestrzegania prze-
pisów prawa pracy, zasad bez-
pieczeństwa i higieny pracy oraz 
prawa do zrzeszania się w związki 
zawodowe. Kandydatów zgłasza-
ją podstawowe jednostki organi-
zacyjne Solidarności. Wyróżnione 
firmy szanują prawa pracowników 
oraz prowadzą u siebie dialog spo-
łeczny. MK

Mobilna 
kotłownia 

kontenerowa
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W TAURON Ekoenergia trwają prace, rozpoczęte w lipcu 2017 roku, nad realizacją projektu badawczo-
rozwojowego pn. „Opracowanie platformy pozwalającej na zagregowanie potencjału wytwórczego 
i regulacyjnego rozproszonych źródeł energii odnawialnej i zasobników energii oraz wybranych kategorii 
odbiorów sterowalnych”. W skrócie projekt nazywany jest „wirtualną elektrownią”. 

Wirtualna elektrownia 
to również doskonałe 

narzędzie do zarządzania 
klastrami energii. TAURON 

Ekoenergia aktywnie uczestniczy 
w procesie przygotowania 

i tworzenia tych nowych 
inicjatyw na rynku 

energetycznym 
w Polsce. 

TAURON Ciepło - spółka
przyjazna pracownikom

ny i efektywny sposób na szybkie 
uruchomienie nowej i nowoczesnej 
kotłowni w określonych przypad-
kach.
TAURON Ciepło zrealizował z koń-
cem ubiegłego roku budowę kom-
pletnego olejowo-gazowego źró-
dła ciepła na potrzeby ogrzewania 
jednego z osiedli w Katowicach. 
Kontenerowa kotłownia o mocy 
1,7 MW składa się z trzech, zmo-
dyfikowanych pod potrzeby klien-
ta, kontenerów z zainstalowa-
nymi urządzeniami grzewczymi 
oraz zintegrowanym kominem 
zewnętrznym. Ta nowatorska, 
mobilna kotłownia, wykonana 

lem jest TAURON, jak i należących 
do inwestorów indywidualnych czy 
biznesowych.
W ofercie TEE to kolejne narzędzie 
będące atrakcyjnym zaprosze-
niem do współpracy dla inwe-
storów, co w konsekwencji 
powinno przełożyć się na 
budowę nowych źródeł 
wytwórczych.
Wirtualna elektrownia to 
również doskonałe na-
rzędzie do zarządzania 
klastrami energii. TAURON 
Ekoenergia aktywnie uczest-
niczy w procesie przygoto-
wania i tworzenia tych nowych 
inicjatyw na rynku energetycznym 

Wirtualna elektrownia TEE
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TAURON rozgrzewa
polskie miasta i otwiera
nowe placówki obsługi
TAURON SPRZEDAŻ
MONIKA GAŁAŚ

Mimo zimowej aury 
kolejne wydarze-
nia z cyku „TAURON 
rozgrzewa polskie 

miasta” odbywają się przy dużym 
zainteresowaniu lokalnych spo-
łeczności. Jak dotąd w ramach akcji 
świętowaliśmy otwarcie punktów 
obsługi klienta m.in. w Krakowie, 
Limanowej, Kluczborku, Jastrzę-
biu-Zdroju i Rybniku.
W czasie trwania eventów nowe 
punkty obsługi są zawsze czynne. 
W związku z tym każdy zaintere-
sowany może odwiedzić placówkę, 
by m.in. wziąć udział w konkursie 

„Mój POK marzeń” i wyrazić w nim 
swoją opinię o nowym POK-u, 
wskazując, jakich jeszcze udogod-
nień oczekuje. Przy tej okazji może 
też zawalczyć o bardzo atrakcyjne 
nagrody!

Spotkanie na rynku 
w Olkuszu
13 stycznia na rynku miejskim 
w Olkuszu odbył się kolejny roz-
grzewający piknik TAURONA. 
Imprezę zorganizowano z okazji 
otwarcia nowego punktu obsłu-
gi klienta. Motywem przewodnim 
pikniku był gorący temat: ekolo-
giczne sposoby ogrzewania do-
mów i mieszkań.
Każdy mógł nie tylko zapoznać 

się z działaniem pieców akumu-
lacyjnych czy pomp ciepła, ale 
też dowiedzieć się, jak uzyskać 
z TAURONEM kredyt 0 proc. na 
zakup elektrycznych urządzeń 
grzewczych, kotłów gazowych 
i nowoczesnych pieców na ekogro-
szek. Udzielano również bezpłat-
nych porad dotyczących montażu 
ogrzewania dopasowanego do 
potrzeb i możliwości finansowych 
konkretnego klienta. Przygotowa-
no atrakcje dla dzieci, m.in. gry i za-
bawy edukacyjne.

POK w Olkuszu
Nowy punkt obsługi klienta 
w Olkuszu mieści się przy al. 
1000-lecia 2d. Biuro w Olkuszu, tak 

jak każda nowa placówka, udostęp-
nione jest klientom z zachowaniem 
wypracowanych przez TAURONA 
zasad wyposażenia i aranżacji, któ-
re budują dobrą atmosferę. Przy-
gotowano trzy stanowiska obsługi, 
w tym jedno przeznaczone dla ma-
łych i średnich przedsiębiorców.
Załoga placówki w Olkuszu to czte-
ry panie: Patrycja Cebulska (kie-
rownik), Jolanta Nocoń, Ewa Koła-
czyńska oraz Monika Struszewska. 
Placówka TAURONA w Olkuszu 
czynna jest od poniedziałku do 
czwartku w godzinach od 8 do 16, 
a w piątki od 8 do 15. Biuro w Ol-
kuszu jest jednym z 41 punktów 
obsługi, z których korzystać mogą 
klienci TAURONA. d

TAURON przemierza ze swoim programem edukacyjno-informacyjnym południe Polski i odwiedza 
kolejne miejscowości, prezentując zalety ekologicznych rozwiązań grzewczych.

Załoga POK w Olkuszu: 
Patrycja Cebulska 

(kierownik), Jolanta Nocoń, 
Ewa Kołaczyńska i Monika 

Struszewska

W Olkuszu 
prezentowaliśmy różne 
sposoby ekologicznego 
ogrzewania pomieszczeń

Podczas pikniku 
ekologicznego były także 
atrakcje dla dzieci

kotłowni nie wymaga budowy 
fundamentów, a w razie potrze-
by można ją łatwo zdemontować 
i przewieźć w inne miejsce. Moni-
toring pracy kotłowni odbywa się 
zdalnie z dyspozytorni Obszaru 
Ciepłowni Lokalnych przez zain-
stalowany system monitoringu, 
a jej obsługa ograniczona jest do 
uzupełniania paliwa płynnego do 
produkcji ciepła.
Rozwiązanie tego typu pozwala 
na uniknięcie dużych nakładów na 
dostosowanie małych i średnich 
źródeł ciepła do wymogów ogra-
niczenia emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, dotyczących obiektów 
energetycznego spalania.
Mobilne kotłownie kontenerowe 
wykorzystywane są najczęściej 
jako alternatywne rozwiązania dla 
dostaw ciepła w sytuacjach awa-
ryjnych. Dzięki niskim nakładom 
na ich budowę oraz łatwość ob-
sługi i możliwość szybkiej realiza-
cji mobilne kotłownie mogą służyć 
także jako docelowe źródła ciepła, 
np. na małych osiedlach. MK

w Polsce. Spółka jest uczestnikiem 
7 klastrów energii, w tym w trzech 
z nich pełni funkcję koordynato-
ra (Klaster Oławski, Karkonoski 
i Dzierżoniowski), odpowiadając 
m.in. za bilansowanie handlowo-
-techniczne energii wewnątrz 
klastrów. Dzięki zastosowaniu 
powyższych rozwiązań, a także 
uzyskanej koncesji na obrót ener-
gią, spółka będzie mogła również 
świadczyć takie usługi na rzecz in-
nych koordynatorów. d
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TAURON WYDOBYCIE • – Dyrek-
cja, nauczyciele i uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 5 imienia Gustawa 
Morcinka serdecznie dziękują Fun-
dacji TAURON za okazane wsparcie 
i podarowanie sprzętu multime-
dialnego naszej szkole – powie-
działa dyrektor placówki Renata 
Boba podczas uroczystości przeka-
zania darowizny 19 stycznia w My-
słowicach-Dziećkowicach.
Dzieci z klasy III zaprosiły Zdzisława 
Filipa, prezesa zarządu TAURON 
Wydobycie, do swojej klasy, aby 
zaprezentować możliwości tego 
nowoczesnego narzędzia. Przy 
okazji przedstawiły krótki program 
artystyczny. – Wszyscy w szkole 
przychodzą do nas oglądać na-
szą tablicę i zazdroszczą nam 
takiej nowości – chwalił się 
uczeń z III a.
Tablica interaktywna to 
urządzenie podobne do bia-
łej tablicy, które umożliwia 
współdziałanie z podłączo-
nym do niej komputerem oraz 
projektorem multimedialnym. 
To taki duży monitor, który reaguje 
na dotyk. W zależności od techno-

logii, w której tablica została wyko-
nana, można używać specjalnego 
pióra, każdego innego przedmiotu 
lub dłoni. Osoba z niej korzystają-
ca może za jej pomocą obsługiwać 
dowolny program uruchomiony 
w komputerze. Interaktywna ta-
blica zazwyczaj dysponuje też 
własnym, specjalistycznym opro-
gramowaniem, które umożliwia 
przygotowanie zasobów do wyko-
rzystania podczas lekcji lub prezen-
tacji.
– TAURON Wydobycie jako spółka 

zaprezentować możliwości tego 
nowoczesnego narzędzia. Przy 
okazji przedstawiły krótki program 

szkole szkole 
przychodzą do nas oglądać na-przychodzą do nas oglądać na-

zazdroszczą nam zazdroszczą nam 

nym do niej komputerem oraz 
projektorem multimedialnym. 
To taki duży monitor, który reaguje 
na dotyk. W zależności od techno-

nowoczesnego narzędzia. Przy 
okazji przedstawiły krótki program 

szkole szkole 
przychodzą do nas oglądać na-przychodzą do nas oglądać na-

projektorem multimedialnym. 
To taki duży monitor, który reaguje 
na dotyk. W zależności od techno-

Tablica interaktywna 
to urządzenie podobne do 

białej tablicy, które umożliwia 
współdziałanie z podłączonym 

do niej komputerem 
oraz projektorem 

multimedialnym. To taki duży 
monitor, który reaguje 

na dotyk. 

Wystartowała dolnośląska edycja programu „Oddychaj powietrzem”. W jego ramach ruszyła kampania informacyjna 
dotycząca sposobów walki ze smogiem oraz zbieranie danych do badań na temat wiedzy mieszkańców o zanieczyszczeniu 
powietrza i bezpieczeństwie w sezonie grzewczym.

Wrocław oddycha
czystym powietrzem

Multimedialna pomoc dydaktyczna dla dzieci

TAURON CIEPŁO • TAURON Ciepło 
posumował 2017 rok w obszarze 
BHP oraz ochrony przeciwpożaro-
wej.
Przygotowano analizy dotyczące 
m.in. stanu wypadkowości, kontroli 
warunków BHP, udziału w ustala-
niu okoliczności i przyczyn wypad-
ków przy pracy, udziału w dokony-
waniu ocen ryzyka zawodowego, 
jak również spełnienia warunków 

ochrony przeciwpożarowej w bu-
dynkach i obiektach spółki.
Efektem takich analiz jest inicjo-
wanie i rozwijanie różnych form 
popularyzacji problematyki bez-
pieczeństwa pracy, które podnoszą 
świadomość dotyczącą profilaktyki 
bezpieczeństwa wśród pracowni-
ków. W minionym roku w TAURON 
Ciepło zrealizowano liczne projekty 
i programy edukacyjno-informa-
cyjne w zakresie profilaktyki bez-
pieczeństwa pracy:

1Cykl szkoleń dotyczących 
pierwszej pomocy pod nazwą 

„Pierwsza pomoc – Każda minuta 
ma znaczenie”.

2Kampania Bądź bezpieczny 
w pracy: „Poślizgnięcie – Po-

tknięcie – Upadek”.

3Kampania „Wszystko zaczyna 
się ode mnie…”.

4Wdrożenie pomysłu nagrodzo-
nego w konkursie „Bezpieczni 

w pracy” – tablice dotyczące zasad 
i ćwiczeń niezbędnych do utrzyma-
nia zdrowego kręgosłupa.

5Przeprowadzono czwarty już 
„Konkurs wiedzy o BHP”, gdzie 

wyłoniono kandydatów do ogólno-
polskiego konkursu wiedzy o BHP.

6Dni Zdrowia dla pracowników 
TAURON Ciepło.

7Obiekty TAURON Ciepło zosta-
ły wyposażone w defibrylatory 

AED (systemu Lifelink).
Naszym celem jest całkowite wy-
eliminowanie wszelkich wypadków 
w pracy. Aby to osiągnąć, niezbęd-
na jest wysoka świadomość oraz 
zaangażowanie w działania zapo-
biegawcze ze strony wszystkich 
pracowników. Dlatego na 2018 rok 
zaplanowano kontynuację i rozwija-
nie działań edukacyjnych, które mają 
za zadanie propagować bezpieczną 
pracę oraz mobilizację pracowników 
do zgłaszania zdarzeń potencjalnie 
wypadkowych, a także reagowa-
nia na sytuacje, które w przyszłości 
mogą się przyczynić do powstania 
wypadków przy pracy. JB

Bezpieczeństwo pracy w TAURON Ciepło
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Podziel
się dobrą
energią!
GRUPA TAURON • Ruszyła druga 
edycja konkursu PRO Bono na pro-
jekty z zakresu wolontariatu pra-
cowniczego w Grupie TAURON.
Niezależnie od tego, czy jesteś 
wolontariuszem, czy może dopie-
ro przed kilkoma minutami zdecy-
dowałeś, że chcesz pomagać in-
nym, ten konkurs jest adresowany 
właśnie do Ciebie.
Możesz działać samodzielnie lub 
do swojego projektu zaprosić in-
nych pracowników Grupy TAURON. 
Wolontariat oprzeć na dzieleniu się 
wiedzą i kompetencjami lub udzie-
laniu się na rzecz konkretnych spo-
łeczności – od prac remontowych 
po zbiórki rzeczy dla potrzebują-
cych.
Zgłoszenia przyjmowane są za po-
średnictwem Tauronetu od 12 lu-
tego do 2 marca. Pomysłodawcom 
pięciu najlepszych projektów przy-
znamy granty w wysokości po 2000 
zł na ich realizację.
Liczy się Twoja inicjatywa! Od nas 
otrzymasz niezbędne wsparcie. UJ

Multimedialna pomoc dydaktyczna dla dzieci

górnicza ma trzy zakłady górnicze, 
w tym Zakład Górniczy „Sobieski”. 
Przez eksploatację złóż ta kopalnia 
ma wpływ na otoczenie. Staramy 
się więc być na tym terenie obec-
ni, współpracować z gminami jako 
spółka społecznie odpowiedzialna. 
Takie tablice multimedialne ofiaru-
jemy szkołom z dzielnic, które są na 

obrzeżach dużych miast. To zapew-
ne nie koniec naszej współpracy. 
Wydaje się, że taki sprzęt powinien 
być standardem w każdej szkole. 
Jako pomoc naukowa na pewno 
spełni swoje zadanie. Cieszę się, że 
możemy udostępnić młodym my-
słowiczanom takie udogodnienie – 
powiedział Zdzisław Filip. ZM

GRUPA TAURON
DANIEL IWAN

25 stycznia TAURON 
zaprosił mieszkań-
ców Dolnego Ślą-
ska na wrocław-

ski plac Solny. Wydarzenie to było 
pierwszym w tym regionie piknikiem 
ekologicznym promującym tę akcję.
– „Oddychaj powietrzem” to zinte-
growany program działań mających 
na celu poprawę jakości powietrza na 
terenie dystrybucyjnym TAURONA, 
którego istotną część stanowi woje-
wództwo dolnośląskie. Ten komplek-
sowy projekt wpisuje się w rządową 
Strategię na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju i jest ukierunkowany za-
równo na edukację, jak i wsparcie 
technologiczne. Dzisiaj jako pierw-
si przedstawiamy naszą ofertę 
produktową, która pokazuje, jak 
walczyć ze smogiem. To konkretne 
rozwiązania TAURONA dedykowane 
mieszkańcom i partnerom samorzą-
dowym – mówił Filip Grzegorczyk, 
prezes zarządu TAURON Polska 
Energia.
Głównym zadaniem tej edycji pro-
gramu jest edukacja mieszkańców 
Dolnego Śląska w zakresie przyczyn 
i skutków zjawiska niskiej emisji, 
przede wszystkim w kontekście róż-
nych metod ogrzewania.
– Wszystkim nam zależy na skutecz-
nej walce ze smogiem, dlatego takie 
inicjatywy, jak projekt TAURONA, są 
niezwykle ważne. Musimy edukować 
społeczeństwo, ale też promować 
nowoczesne rozwiązania, które są 
przyjazne środowisku. Wszyscy mu-
simy zadbać o Dolny Śląsk i wszyscy 
musimy sobie uświadomić, jak wiele 
od nas zależy. Nowoczesne, eko-

logiczne technologie i bezpieczne 
surowce wykorzystywane do ogrze-
wania mieszkań czy domów to nasz 
obowiązek. Walka z niską emisją 
dzięki takim akcjom będzie skutecz-
niejsza – powiedział Paweł Hreniak, 
wojewoda dolnośląski.
Przyczyną smogu w Polsce w 80 pro-
centach jest tzw. niska emisja, czyli 
spaliny pochodzące z kotłów i pieców 
na paliwa stałe w gospodarstwach 
domowych. Sytuację pogarsza spala-
nie śmieci i złej jakości węgla w urzą-

dzeniach, które nie spełniają żadnych 
norm emisji spalin. Najlepszym spo-
sobem wyeliminowania problemu 
smogu jest wymiana ogrzewania na 
takie, które najmniej wpływa na śro-
dowisko.
TAURON planuje w dalszym ciągu za-
chęcać do podejmowania ekologicz-
nych działań, zwłaszcza wymiany 
starych pieców na ogrzewanie przy-
jazne dla środowiska. Już niebawem 
odbędą się kolejne ekologiczne pik-
niki TAURONA, które zorganizowane 
zostaną w czterdziestu miejscowo-
ściach. d

terenie dystrybucyjnym TAURONA, 
którego istotną część stanowi woje-którego istotną część stanowi woje-
wództwo dolnośląskie. Ten komplek-wództwo dolnośląskie. Ten komplek-

rządową rządową 
Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Strategię na rzecz Odpowiedzialnego 

jest ukierunkowany za-jest ukierunkowany za-

rozwiązania TAURONA dedykowane rozwiązania TAURONA dedykowane 
partnerom samorzą-

 mówił Filip Grzegorczyk, 
prezes zarządu TAURON Polska 

Głównym zadaniem tej edycji pro-

Przyczyną smogu 
w Polsce w 80 procentach

jest tzw. niska emisja, czyli 
spaliny pochodzące z kotłów 

i pieców na paliwa stałe 
w gospodarstwach domowych. 

Sytuację pogarsza spalanie 
śmieci i złej jakości 

węgla. 

W trakcie pikniku nie 
zapomniano o najmłodszych, 

których poprzez zabawę 
edukowano w dziedzinie 

dbania o jakość powietrza

Uczniowie prezentują 
możliwości swojej 

nowej tablicy
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Morskie opowieści 
w TAURON    Wydobycie

TAURON WYDOBYCIE
DOROTA POŁEDNIOK

Tradycyjnie, jak co roku, 
TAURON Wydobycie orga-
nizuje specjalnie dla kobiet 
imprezę, w trakcie której 

panie nie tylko mogą zintegrować 
się przy dobrej zabawie, ale przede 
wszystkim złapać oddech i ode-
rwać się od swoich codziennych 
obowiązków. W tym roku panie 
spędziły wesoło czas w doboro-
wym towarzystwie załogi statku 
morskiego.
Zakładowe sale zamieniły się 
w porty pełne sieci rybackich, pięk-
nych rybek i uroczych pań w ma-
rynarskich strojach. Szampański 
nastrój dopisywał naszej załodze. 
Z uśmiechem na twarzy i w ryt-
mie disco zadowolone uczestniczki 
opuszczały pokład, zapewniając 
o swojej obecności za rok. Ahoj! d

Morskie opowieści 
w TAURON    Wydobyciew TAURON    Wydobyciew TAURON    Wydobycie
„Gdzie ta keja, a przy niej ten jacht, gdzie 
ta koja wymarzona w 
snach…” – przy dźwiękach 
żeglarskich szant bawiło 
się około trzystu pań na 
babskich combrach.

TAURON CIEPŁO • Jarosław Klaj-
man, przewodniczący Organizacji 
Podzakładowej NSZZ „Solidar-
ność” w TAURON Ciepło, otrzymał 
statuetkę i dyplom „Związkowca 
roku 2017”.
Wręczenie statuetki miało miejsce 
podczas uroczystego spotkania w 
Bielsku-Białej dawnych i obecnych 

działaczy podbeskidzkiej Solidar-
ności, z okazji 37. rocznicy podbe-
skidzkiego strajku generalnego. 
Specjalnymi gośćmi uroczystości 
byli: przedstawicielka prezydenta 
RP Andrzeja Dudy Agnieszka Le-
nartowicz-Łysik oraz wiceminister 
rodziny, pracy i polityki społecznej 
Stanisław Szwed. MK

Związkowiec 2017 roku

GRUPA TAURON • Tańce, biesiada 
i kabaret, który rozbawił wszyst-
kich do łez. Tak wyglądało spotka-
nie byłych pracowników Kopalni 
Wapienia „Czatkowice”, które od-
było się na początku stycznia.
Coroczne spotkania byłych pra-
cowników są już tradycją w „Czat-
kowicach”. Tym razem w sali wido-
wiskowej spotkało się aż 129 osób. 
Uczestników przywitał prezes An-
drzej Szymkiewicz, który podzięko-
wał emerytom za trud i profesjona-

lizm, z jakim wszyscy przez długie 
lata wykonywali swoje zawodowe 
obowiązki. Minutą ciszy uczczono 
również tych, którzy w minionym 
roku odeszli na zawsze.
Takie coroczne spotkania są szan-
są na niekończące się rozmowy 
i wspomnienie wspólnie przepra-
cowanych lat. To także moment, 
w którym najważniejsze są dobre 
humory i doskonała zabawa. Dla-
tego organizatorzy przygotowali 
dla uczestników niespodziankę: 

występ popularnego kabareciarza 
i piosenkarza Krzysztofa Respond-
ka. Zaśpiewał on znane piosenki, 
które przeplatał śląskimi dowci-
pami i humorystycznymi opowie-
ściami. Po jego popisie na parkiet 
wyciągnął wszystkich energe-
tyczną muzyką DJ. Na koniec byli 
pracownicy zostali obdarowani 
drobnymi upominkami, a wszyscy 
życzyli sobie tylko jednego – żeby 
za rok spotkać się w takim samym 
składzie. AJ

„Czatkowice” pełne wspomnień
Jarosław Klajman 

otrzymał statuetkę z rąk 
wiceprzewodniczącego 

KK Bogdana Bisia i szefa 
podbeskidzkiej Solidarności 

Marka Bogusza

TAURON WYTWARZANIE • Sto-
warzyszenie Sportowo-Kultural-
ne „Elektro” zaprasza na zawody 
bowlingowe w IX cyklu Grand Prix. 
Pierwszy turniej rusza 21 lutego 
w godz. 16.00-19.30.
Tradycyjnie już miejscem rozgry-
wek będzie kręgielnia w Miej-
skim Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Łaziskach Górnych. Warun-
kiem uczestnictwa w turnieju jest 
wpisanie się na listę startową do 
każdego turnieju oraz dokonanie 
w dniu zawodów opłaty startowej 
(0 zł – członkowie Stowarzyszenia 

Sportowo-Kulturalnego „Elektro”, 
30 zł pozostałe osoby). Wszystkie 
informacje oraz zapisy na stronie 
Stowarzyszenia: www.ssk-elektro.
pl.
Najlepsi uczestnicy tegorocznego 
cyklu w poszczególnych katego-
riach otrzymają atrakcyjne trofea 

sportowe, zaproszenie do udziału 
w X Mistrzostwach Polski Ener-
getyków w Bowlingu (Łaziska 
Górne, 7-9 listopada 2018 roku) 
oraz zaproszenie na V Rekreacyjne 
Zawody Kartingowe o Puchar Pre-
zesa SSK „Elektro” (Bielsko-Biała, 
IV kwartał br.). TK

Zapraszamy na turniej bowlingowy



7TAURONA

Styczeń 2017 
PULS TAURONA 

GAZETA PRACOWNIKÓW GRUPY TAURON

Morskie opowieści 
w TAURON    Wydobycie

Warsztaty AGH dla uczniów z Jaworzna
TAURON WYDOBYCIE • Uczniowie 
technikum jaworznickiego Cen-
trum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego, któremu patronu-
je TAURON Wydobycie, odwiedzili 
w połowie stycznia Akademię Gór-
niczo-Hutniczą w Krakowie.
Celem wyjazdu było poznanie po-
tencjału uczelni w obszarze kie-
runków oferowanych przez AGH. 
Gospodarz spotkania, prodziekan 
Wydziału Górnictwa i Geodezji prof. 
Marek Borowski, zaprezentował 
gościom wydziały oraz infrastruk-
turę uczelni. Podkreślił też szeroki 
profil kształcenia, gdzie studenci 
zdobywają kwalifikacje na 58 kie-
runkach, w ponad 200 specjalno-
ściach, na 16 wydziałach. Uczniowie 
technikum jako obserwatorzy wzięli 
m.in. udział w badaniach przepro-
wadzonych w laboratoriach hydro-
logii i wentylacji oraz spotkali się ze 
studentami z kół naukowych.
Na zakończenie wizyty uczniowie 
jaworznickiego technikum zgodnie 
przyznali, że chcieliby kontynu-
ować naukę w murach AGH. Z za-
interesowaniem gości spotkał się 
też Erasmus – program wymiany 
studentów, którego główną ideą 
jest rozwijanie międzynarodowej 
współpracy między uczelniami. AT FO
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Zakładowe sale 
zamieniły się w porty 
pełne sieci rybackich, 

pięknych rybek i uroczych pań 
w marynarskich strojach. 

Szampański nastrój 
dopisywał naszej 

załodze. 

Z lewej załoga statku ZG Sobieski z prawej 
załoga statku ZG Janina

Jak zabawa przy szantach 
żeglarskich, to paski 

w garderobie obowiązkowe

Uczniowie byli pod wrażeniem 
tego, co zobaczyli na AGH i zgodnie 

przyznali, że chcieliby kontynuować 
naukę właśnie na tej uczelni

TAURON WYTWARZANIE • Stowa-
rzyszenie Sportowo-Kulturalne 
ELEKTRO zaprasza panie do udzia-
łu w V TURNIEJU BOWLINGOWYM 
Z OKAZJI DNIA KOBIET. Turniej  od-
będzie się 8 marca br. w kręgielni 
Miejskiego Ośrodku Sportu i Re-
kreacji w Łaziskach Górnych przy 
ul. Ogrodowej 50.
PROGRAM: 
15.50 – losowanie torów
16.00-18.30 – rozgrywki bowlin-
gowe
17.00 – poczęstunek (balkon krę-
gielni) 
18.40 – ogłoszenie wyników, wrę-
czenie trofeów sportowych i upo-
minków

Warunkiem uczestnictwa w turnie-
ju jest wpisanie się na listę starto-
wą turnieju oraz dokonanie w dniu 
zawodów opłaty startowej: 
0 zł - członkowie SSK Elektro, 
30 zł - pozostałe osoby. 

Zapisy na turniej od 22 lutego br.  
w serwisie sportowym www.ssk-
-elektro.pl. Liczba miejsc ograni-
czona, decyduje kolejność zgło-
szeń.
O miejscu w końcowej klasyfikacji 
Turnieju decyduje największa liczba 
punktów uzyskana w jednej pełnej 
grze. TK

Kręgle na obcasach
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Redaktorzy: Anna Ciszewska-Swat – TAURON Ekoenergia, 
Monika Meinhart-Burzyńska – TAURON Ekoenergia, Aneta Guzik 
– TAURON Sprzedaż, Katarzyna Sierszuła – TAURON 
Obsługa Klienta, Katarzyna Bajor – TAURON Obsługa 
Klienta, Małgorzata Kuś – TAURON Ciepło, Katarzyna Taraj 
– TAURON Ciepło, Roman Brańka – TAURON Wytwarzanie, 
Jacek Swadźba – TAURON Wytwarzanie, Agnieszka Cupiał 
– Kopalnia Wapienia Czatkowice, Dorota Połedniok – TAURON 
Wydobycie, Zofia Mrożek – TAURON Wydobycie, Adam 
Trębacz - TAURON Wydobycie, Joanna Brelińska – TAURON 
Dystrybucja, Justyna Siedlecka – TAURON Dystrybucja, Aneta 
Bohm-Czechowicz – TAURON Dystrybucja, Marcin Marzyński 
– TAURON Dystrybucja, Ewa Groń – TAURON Dystrybucja, Beata 
Boryczko – TAURON Dystrybucja, Zbigniew Piersiak – TAURON 
Dystrybucja, Kazimierz Szypuła – TAURON Dystrybucja, Piotr Żydek 
– TAURON Dystrybucja, Małgorzata Sobol – TAURON Dystrybucja, 
Anna Wojcieszczyk – TAURON Dystrybucja, Elżbieta Marek 
– TAURON Dystrybucja, Renata Stanisławska-Bąk – TAURON 
Dystrybucja, Anna Biesaga-Makiej – TAURON Dystrybucja, Karolina 
Sienkiewicz – TAURON Serwis, Marcin Maślak – TAURON Serwis; 
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Zespół redakcyjny Puls TAURONA 

Redakcja nie zwraca materiałów i zastrzega sobie prawo dok-
onywania w artykułach skrótów i redakcyjnego opracowania 
tekstów oraz nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.

TAURONA

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA NR:10

CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI OD PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON.
Rozwiązania należy przesyłać do 10 marca br. na adres: tpe.komunikacja.news@tauron.pl
Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi, zostanie rozlosowanych pięć nagród. Nazwiska zwycięzców ukażą się w kolej-
nym wydaniu naszego magazynu.
Zwycięzcy krzyżówki nr 9: • Rober Rąpała - Punkt Obsługi Klienta Wałbrzych, TAURON Obsługa Klienta, Mariusz Zamorski - Rejon 
Dystrybucji Bolesławiec, TAURON Dystrybucja Oddział w Jeleniej Górze, Roksana Kasprzyk - Biuro Zakupów, TAURON Wytwarzanie, 
Małgorzata Jaczun - Biuro Utrzymania Ruchu Elektrowni Wodnych, TAURON Ekoenergia, Teresa Łaś - Wydział Przyłączeń, TAURON 
Dystrybucja Oddział w Tarnowie

TAURON WYDOBYCIE
ZOFIA MROŻEK

Zespół relacji z otoczeniem 
w TAURON Wydobycie 
poszukuje pasjonatów hi-
storii. Byłych i aktualnych 

pracowników naszych zakładów 
górniczych, których interesują za-
gadnienia związane z jaworznickim, 
libiąskim i brzeszczańskim górnic-
twem. Osoby, które pasjonują się 
dociekaniem prawdy historycznej, 
piszą na ten temat i chcą podzielić 
się swoimi spostrzeżeniami z inny-
mi.
Jeżeli znają Państwo takich ludzi, 
z pasją i zacięciem przeszukujących 
lokalne archiwa, izby pamięci, od-
krywających ciekawe, a już zapo-
mniane wątki historyczne związane  
z regionem albo dawnym miejscem 
pracy, czyli kopalnią, chętnie ich po-
znamy i zaprosimy do współpracy.
PROSIMY O KONTAKT: 
zofia.mrozek@tauron-wydobycie.
pl, tel. kom. 501 535 930 lub sta-
cjonarny 32 618 5607.

Pasjonaci historii poszukiwani
Zdjęcie z lat 20.-30. XX wieku. 

Budynek, w którym obecnie 
znajduje się Centrum TAURON 

Wydobycie w Jaworznie przy 
ul. Grunwaldzkiej
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Życie na emeryturze wcale nie musi być nudne. Niektórzy odnajdują 
w sobie pasję albo poświęcają się realizacji hobby, na które nie było 
czasu w okresie zawodowej aktywności.


