
„ELEKTRYCZNI” 
ponownie na ekranie

Grupa TAURON
ŁUKASZ CIUBA

W drugim sezonie 
„ E l e k t r yc z nyc h”  
po raz kolejny zo-
baczymy energe-

tyków Grupy TAURON w spek-
takularnych akcjach. – Dzięki nim 
miliony Polaków mogą się czuć bez-
piecznie, mając energię elektryczną. 
Serial przedstawia historie naszych 
pracowników odpowiedzialnych 
za wytworzenie i dostarczenie do 
naszych domów energii w każdych, 
nawet najbardziej ekstremalnych 
warunkach – podkreśla Filip Grze-
gorczyk, prezes zarządu TAURON 
Polska Energia.
W „Elektrycznych 2” widzowie 
będą śledzić pracę niezawodnych 
i zdeterminowanych elektromon-
terów oraz energetyków Grupy 
TAURON. Akcja serialu toczy się 

w Szczawnicy, Katowicach, Cho-
rzowie, Siemianowicach, Gliwi-
cach i Jaworznie. To tam, często 
w trudnych warunkach i zawsze 
pod presją czasu, będą interwe-
niować bohaterowie nowego se-
zonu.
– Nasza praca to w pewnym sensie 
służba wymagająca specjalistycz-
nej wiedzy, odwagi i poświęcenia. 
Ale to także zajęcie niezwykle cie-
kawe i przynoszące ogromną satys-
fakcję – mówi Tomasz Walkowski, 
jeden z głównych bohaterów se-
rialu. – Każdego dnia mierzymy się 

z nieprzewidywalnymi sytuacjami, 
a w naszej pracy nie ma miejsca  
na rutynę. Liczy się praca zespołowa 
i zaufanie do współpracowników  
– dodaje.
Struktura każdego odcinka po-
zwala także na ukazanie relacji 
„uczeń – mistrz”. Zawsze jest ten 
prowadzący i ten, który zgłębia 
tajniki fachu. Ważnymi postacia-
mi są też odbiorcy energii elek-
trycznej, których bezpieczeń-
stwo w znacznym stopniu zależy  
od profesjonalizmu naszych magi-
ków elektryczności. d
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Drugi sezon ,,Elektrycznych" 
możemy oglądać już  
od 7 września
w FOKUS TV

Spektakularne eksplozje, górskie interwencje 
w zimowych warunkach, a przede wszystkim 
codzienną pracę energetyków TAURONA  
mogą śledzić widzowie telewizji  
FOKUS TV. Na ekrany  
wrócili „Elektryczni”. 

Dodatkowych 
wrażeń 

dostarczą nam 
widowiskowe 

ujęcia

Grupa TAURON • TAURON nabył 
pięć farm wiatrowych o łącznej 
mocy 180 MW. Dzięki inwesty-
cji Grupa niemal podwoi moce 
zainstalowane w technologii 
wiatrowej. Umowa dotycząca 
przejęcia farm została podpisana 
3 września w Hamburgu.  
To pierwsza istotna inwestycja 
wpisująca się w założenia Zielo-
nego Zwrotu TAURONA.
– Zakup farm wiatrowych przez  
TAURON wpisuje się  w projekt Polity-
ki Energetycznej Polski do 2040 roku. 
Jest to realizacja przyjętego przez  
TAURON nowego kierunku zielonej 
polityki – mówi minister energii 
Krzysztof Tchórzewski.
TAURON zakupił pięć farm  
wiatrowych zlokalizowanych  
w północnej Polsce: 
•  ŚNIATOWO, 16 turbin o łącznej 

mocy 32 MW,

•  MOGILNO, 17 turbin o łącznej 
mocy 34 MW,

•  INOWROCŁAW, 16 turbin o łącz-
nej mocy 32 MW,

•  DOBRZYŃ, 17 turbin o łącznej 
mocy 34 MW,

•  GOŁDAP, 16 turbin o łącznej 
mocy 48 MW.

Dzięki przejęciu farm wiatrowych 
TAURON znalazł się na drugim 
miejscu wśród polskich grup 
energetycznych pod względem 
zainstalowanej mocy wytwórczej 
z lądowych wiatrowych elektrow-
ni zawodowych. Wszystkie farmy 
są podłączone do sieci wysokiego  
lub średniego napięcia.
– Nasz „Zielony Zwrot” nabiera tem-
pa. Inwestycja w farmy wiatrowe  
to milowy krok w realizacji naszych 
celów strategicznych, czyli zwiększe-
nia do ponad 65 proc. udziału źródeł 
nisko- i zeroemisyjnych w miksie 

wytwórczym i redukcji emisji CO2  
o 50 procent w perspektywie 2030 
roku – mówi Filip Grzegorczyk, 
prezes zarządu TAURON Polska 
Energia. – Zakup farm wiatrowych 
należących do in.ventus to okazja na-
bycia aktywów w obszarze, w którym 
możliwości akwizycyjne są ograniczo-
ne – dodaje prezes TAURONA.
Farmy są zlokalizowane na ko-
rzystnych terenach pod względem 
wietrzności, a ich stan techniczny 
i udokumentowana produktyw-
ność pozwalają na osiąganie prze-
widywalnych przychodów w przy-
szłości.
Po przejęciu łączna moc zainsta-
lowana w lądowych farmach wia-
trowych Grupy TAURON wyniesie 
380,75 MW. Całkowita moc zain-
stalowana z OZE zwiększy się na-
tomiast do poziomu 619 MW.
ŁUKASZ CIUBA

Grupa TAURON podwoiła moc w wietrze

#ZielonyZwrotTAURONA 
nabiera tempa
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TAURON OPUBLIKOWAŁ  
RAPORT ZINTEGROWANY ZA 2018 ROK

Grupa TAURON
Kolejne roczne podsumowanie najważniejszych informacji o Grupie 
trafiło do sieci. TAURON opublikował raport zintegrowany za 2018 r.
Punktem wyjścia przy sporządzaniu tegorocznego raportu była 
ostatnia aktualizacja strategii Grupy. Stąd też pomysł na hasło 
#ZielonyZwrotTAURONA, które prowadzi czytelnika przez tekst, 
odzwierciedlając tym samym kluczowe inwestycje realizowane 
przez TAURON w najbliższych latach. W raporcie podsumowano 
największe osiągnięcia minionego roku.
Ze względu na swoją przejrzystość, raport jest przeznaczony dla 
szerokiego grona odbiorców. Mogą z niego skorzystać nie tylko in-
stytucje bezpośrednio związane z branżą energetyczną, ale także 
członkowie lokalnych społeczności, przedstawiciele organizacji po-
zarządowych czy obecni i potencjalni pracownicy.
GP

ŚWIATŁOWÓD OD TAURONA? TERAZ TO MOŻLIWE!

TAURON Obsługa Klienta
 TAURON rozpoczął budowę sieci światłowodowej na terenie sied-
miu regionów południowej Polski. Inwestycja jest realizowana 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Początki programu TAURON Internet
Od 2018 roku Grupa prowadzi prace przygotowujące do re-
alizacji sieci światłowodowych na obszarach „białych plam”. 
Są to miejsca, które mają wyraźnie ograniczony bądź utrud-
niony dostęp do sieci. W tym celu został powołany zespół  
TAURON Internet. Tego samego roku spółka TAURON Obsługa 
Klienta przystąpiła do konkursu realizowanego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W efekcie spółka pozyskała 
dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowej na siedmiu 
obszarach kraju.

Nie masz dostępu do szerokopasmowej sieci w domu? 
TAURON go zapewni!
W wyniku realizacji projektu obszary, na których budowa i utrzy-
manie sieci światłowodowej były do tej pory nieefektywne, zo-
staną objęte jej zasięgiem. Mieszkańcy tych terenów, aktualnie 
wykluczeni cyfrowo, będą mogli w pełni cieszyć się szerokopa-
smowym dostępem do sieci.

Światłowód trafi też do szkół
Sieć TAURONA będzie stanowiła część Ogólnopolskiej Sieci Edu-
kacyjnej, której celem jest zapewnienie szerokopasmowego do-
stępu do sieci internetowej w szkołach. Dzieci i młodzież będą 
mogły podnosić swoje kompetencje cyfrowe, rozwinięty będzie 
także proces kształcenia, oparty o zasoby sieci internetowej czy 
lekcje multimedialne. Wyrównane zostaną szanse edukacyj-
ne dzieci i młodzieży z obszarów „białych plam” w porównaniu  
do innych obszarów Polski czy UE.

Światłowód od TAURONA – kiedy?
W pierwszej kolejności realizowane są prace związane z przyłą-
czeniem szkół. Placówki edukacyjne, przyłączane w ramach pro-
gramu, uzyskają dostęp do szerokopasmowego internetu do koń-
ca 2020 roku. Kolejnym etapem będzie rozpoczęcie budowy sieci  
do domów, którym do końca 2021 roku również zostanie zapew-
niony dostęp do światłowodu. 
Sieć szerokopasmowa, zrealizowana w ramach programu, zostanie 
przystosowana do przyszłej rozbudowy, co stanowić będzie bazę 
pod zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu kolej-
nym odbiorcom. ADRIAN DRĄG

Z GRUPY

Multimedialna lekcja 
historii na placu 
Sejmu Śląskiego

TAURON Dystrybucja 
MARCIN MARZYŃSKI

Autorzy projekcji, korzy-
stając z architektury bu-
dynku gmachu Sejmu 
Śląskiego, zabrali wszyst-

kich zgromadzonych w podróż 
po trudnej historii naszego kraju. 
Archiwalnym obrazom towarzy-
szyły wzruszające kompozycje 
w specjalnie przygotowanych  
na tę okazję aranżacjach. Na przy-

W sierpniowy wieczór budynek Sejmu Śląskiego stał 
się tłem dla wyjątkowej, multimedialnej lekcji historii. 
Podczas 20-minutowej iluminacji przygotowanej 
przez Grupę TAURON uczczono setną rocznicę 
wybuchu Powstań Śląskich, a także powrót części 
Górnego Śląska do Polski. 

 Wizualna podróż  
przez historię Śląska

TAURON Wydobycie  
• 350 uczniów rozpoczęło nowy 
rok nauki do zawodu w 24 klasach 
patronackich profilowanych przez 
TAURON Wydobycie.
Klasy patronackie spółki oferu-
ją szeroki wachlarz specjalności 
związanych z górnictwem oraz 
energetyką. Wśród bogatej ofer-
ty edukacyjnej znajdziemy takie 
profile kształcenia, jak technik 
górnictwa podziemnego, tech-
nik mechanik, technik elektryk, 
technik mechatronik czy technik 
elektronik.

Uczniowie mogą nabyć umiejętno-
ści praktyczne w rzeczywistym śro-
dowisku pracy, odbywając część za-
jęć na terenie zakładów górniczych 
w Jaworznie, Libiążu i Brzeszczach, 
gdzie stworzone zostały specjalne 
stanowiska szkoleniowe.
– Chcemy pozyskiwać jak najlepiej 
wykształcone kadry dla naszych 
zakładów górniczych, dlatego 
wspieramy rozwój szkolnictwa za-
wodowego. Współpracujemy już 
z 24 klasami patronackimi, dzię-
ki czemu mamy realny wpływ na 
proces kształcenia praktycznego 

młodzieży i rozwój kompetencji nie-
zbędnych do zawodów związanych 
z górnictwem – mówi Tomasz 
Cudny, prezes zarządu TAURON 
Wydobycie.
Dzięki korelacji zajęć praktycznych 
z zawodowymi przedmiotami teo-
retycznymi, licznym spotkaniom 
z przedstawicielami szkół, wza-
jemnemu współdziałaniu i bieżącej 
wymianie spostrzeżeń z przebiegu 
zajęć praktycznych zwiększy się 
poziom umiejętności zawodowych 
przyszłych absolwentów.
DANIEL IWAN

Nowy rok szkolny  
dla ponad 350 uczniów klas górniczych

Dzięki klasom 
patronackim 
uczniowie będą  
lepiej przygotowani  
do pracy w zawodzie
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TAURON przyłączył już ponad 
25 tysięcy mikroinstalacji OZE

Grupa TAURON
ŁUKASZ ZIMNOCH

Ofiarowane pojazdy zo-
stały naprawione przez 
Fundację „Wielka ra-
dość na małych kółkach”.  

Akcję podsumowuje Dominik Kowa-
lik z Fundacji: – Każdy rower to inna 
historia. Najlepszą częścią naszych 
działań jest to, że stykają się dający i po-
trzebujący, i obie strony mają z tego ol-
brzymią frajdę. Każdy rower, który trafia 
w nasze ręce, jest rozkręcany na części 
pierwsze, dokładnie czyszczony i sma-
rowany. Wymieniamy, co trzeba: opo-
ny, klocki hamulcowe czy linki; czasem 
rowery są też malowane. Staramy się 
dodać fajne elementy, żeby całość cie-

szyła oko. Pojazdy zyskują więc koloro-
we dzwonki, owijki czy inne nietypowe 
ozdoby – wymienia Dominik Kowalik. 
Karolina Pełka, kierownik Socjotera-
peutycznego Klubu Młodzieżowego 
Domu Aniołów Stróżów, cieszy się 
z podarunku. – Rowery będą użytko-
wane na co dzień przez naszych pod-
opiecznych. W sąsiedztwie naszej sie-
dziby mamy ścieżkę rowerową, która 
prowadzi do parku Śląskiego. Już dziś 
mogę zapewnić, że nasi podopieczni 
korzystać będą z podarunku do końca 
października, a może i dłużej – zapew-
nia Karolina Pełka. 
– My, energetycy, lubimy działać kon-
kretnie i czuć, że dzięki naszym działa-
niom świat staje się choć odrobinę lep-

szy. Kilka tygodni temu zdecydowaliśmy 
o organizacji zbiórki używanych rowe-
rów. Odzew był duży. Teraz naprawione 
rowery trafiły do tych, którym sprawią 
frajdę. Remont kolejnej partii rowerów 
trwa. Do końca roku, zgodnie z zobo-
wiązaniem, przekażemy 76 rowerów 
– wyjaśnia Łukasz Zimnoch, rzecznik 
prasowy TAURON Polska Energia.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” 
już od 25 lat opiekuje się dziećmi i ich 
rodzinami z Katowic i okolic. Funda-
cja „Wielka radość na małych kół-
kach” to z kolei młoda organizacja 
pozarządowa, która swoje działania 
kieruje do dzieci z niezamożnych ro-
dzin i domów dziecka.

VI Konkurs 
Wiedzy o BHP 
w TAURON Ciepło 

byłych czekało także miasteczko  
TAURONA, oferując ciepłe napo-
je. Nie zabrakło również atrakcji 
dla najmłodszych, takich jak ma-
lowanie buziek czy modelowanie 
balonów. To już trzeci raz, kiedy  
TAURON rozświetlił budynek Sej-
mu Śląskiego. 
Po Alchemii Światła i efektow-
nych iluminacjach niepodległo-
ściowych uczczona została pa-
mięć powstańców śląskich.

Uśmiech na dwóch kółkach 
– rowery trafiły do dzieci

TAURON i Fundacja „Wielka radość na małych 
kółkach” przekazały 10 rowerów i 4 hulajnogi 
Domowi Aniołów Stróżów z Katowic. Rowery 
pochodzą ze zbiórki, która była prowadzona  
w lipcu przez TAURON. Darowizna była częścią  
akcji „76 rowerów na 76. Tour de Pologne”. 

TAURON Dystrybucja •  
W pierwszym półroczu 2019 roku  
spółka TAURON Dystrybucja 
przyłączyła do sieci energetycznej 
8,7 tys. odnawialnych źródeł energii 
o mocy ponad 108 MW. Porównując 
z ubiegłym rokiem, liczba instalacji 
zwiększyła się aż trzykrotnie.
Spośród wszystkich przyłączonych 
w pierwszym półroczu mikroinstala-
cji zdecydowana większość została 
wykonana w technologii fotowolta-
icznej. Dodatkowo przyłączone zo-
stały trzy elektrownie wiatrowe oraz 
trzy wodne, a także 48 odnawialnych 
źródeł energii innych niż mikroin-
stalacje. Były to: elektrownia wod-
na, elektrownia wiatrowa, a także 
elektrownia wykorzystująca biogaz 
rolniczy. Pozostałą część stanowią 
natomiast elektrownie fotowoltaicz-
ne (PV). Łączna moc instalacji przy-

łączonych w pierwszym półroczu 
wyniosła ponad 108 MW.
Dla porównania, w całym 2018 r.  
do sieci spółki przyłączonych zo-
stało ponad 8 tys. mikroinstalacji 
o łącznej mocy 75 MW. Natomiast 
w pierwszym półroczu ubiegłego  
roku TAURON przyłączył 3,1 tys. 
odnawialnych źródeł energii o mocy  
30 MW. 
Reasumując, TAURON przyłą-
czył do sieci energetycznej ponad  
25 tysięcy mikroinstalacji o łącz-
nej mocy 215 MW.
MARCIN MARZYŃSKI

W 2018 r. do sieci spółki 
zostało przyłączonych 

ponad 

8 tys. 
MIKROINSTALACJI 

o łącznej mocy 

75 MW 

Podopieczni 
Domu Aniołów 

Stróżów  
przetestowali 

otrzymane 
prezenty

Nie zabrakło też 
magentowych 

gadżetów  
niespodzianek
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TAURON Ciepło • 
Wrzesień  
w TAURON Ciepło 
to już tradycyjnie 
miesiąc, w któ-
rym pracownicy 
mają okazję 
sprawdzić swoją 
wiedzę z szeroko 
pojętego BHP, 
podczas corocz-
nie organizowa-
nego konkursu. 
W  t y m  ro k u 
po raz kolejny 
el iminacje do 
f inału zosta-
ły przeprowa-
dzone w wersji 
elektronicznej, 
z a m i e s z c z o -
nej na stronach 
Tauronetu oraz 
t r a d y c y j n i e  
w papierowej 
formie.
Pierwszy etap 
konkursu odbył się 12 września. 
Następnie 20 pracowników z naj-
większą wiedzą z zakresu Bezpie-
czeństwa Higieny Pracy spróbuje 
swoich sił w finale, który odbędzie 
się 19 września.
Dla zwycięzców przewidziano 
atrakcyjne nagrody w postaci bo-
nów o wartości:
I miejsce – 1500 zł,
II miejsce – 1000 zł,

III miejsce – 800 zł.
Laureaci konkursu będą reprezen-
tować TAURON Ciepło podczas  
XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wie-
dzy o Bezpieczeństwie Pracy w Elek-
trowniach i Elektrociepłowniach, 
który odbędzie się 16-18 październi-
ka w Bukowinie Tatrzańskiej.
JERZY BUCKI
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 Wizualizacje 
upamiętniające  
setną rocznicę  
Powstań Śląskich 
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O TYM SIĘ MÓWI
ZWYCIĘSKI DUET „SIPOWCÓW” TAURONA

TAURON Ciepło
Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach ogłosił wyniki woje-
wódzkiego etapu konkursu na ,,Najaktywniejszego Społecznego 
Inspektora Pracy”. Na podium znalazło się dwóch przedstawicieli 
TAURON Ciepło.
Ideą konkursu jest promowanie działalności społecznych inspek-
torów pracy, którzy aktywnie wpływają na zapewnienie przez za-
kłady pracy poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 
ochronę uprawnień pracowniczych.
Do etapu wojewódzkiego konkursu w Okręgowym Inspektoracie 
Pracy w Katowicach łącznie zgłoszonych zostało siedmiu uczest-
ników. Wśród nagrodzonych znalazło się aż dwóch oddziałowych 
społecznych inspektorów pracy ze spółki TAURON Ciepło. 
II miejsce – Zbigniew Judasz 
III miejsce – Maciej Rudakowski
Tegoroczna edycja konkursu po raz pierwszy odbędzie się również 
na etapie krajowym. Dotychczas najaktywniejsi społeczni inspek-
torzy pracy byli wyłaniani i nagradzani na szczeblu wojewódzkim. 
Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy powodze-
nia na dalszym etapie!
WERONIKA ŚLĘZAK-TAZBIR

„DOBRY SĄSIAD” W KRZESZOWICACH

KOPALNIA WAPIENIA „Czatkowice”
Zakończyła się kolejna edycja inicjatywy „Dobry Sąsiad”. Liczba 
zgłoszonych pomysłów blisko trzykrotnie przewyższyła zeszło-
roczną frekwencję. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wybrało 
rozwiązania najbardziej kreatywne i potrzebne w gminie. 
„Dobry Sąsiad” to autorska akcja społeczna organizowana przez 
Kopalnię Wapienia „Czatkowice”, wspierająca rozwój inicjatyw lo-
kalnych na terenie gminy Krzeszowice. O grant w wysokości nawet 
5000 zł walczyły podmioty działające w zorganizowanej formie 
prawnej – stowarzyszenia, fundacje, a także kluby sportowe.
Laureatami grantów w wysokości 5000 zł zostały:
•  Stowarzyszenie Klub Wspinaczkowy Trawers Krzeszowice  

Pomysł: „I Dzień Prażaby” – impreza plenerowa dla dzieci  
i młodzieży

•  Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Rudawie  
Pomysł: Koncert „Siedleckie wieczory ze Świętym Janem Pawłem II”

•  Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Górze  
 Pomysł: „Wiem, czym oddycham” – zakup i montaż urządzeń  
do pomiaru jakości powietrza

•  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych miejscowości Czerna  
Pomysł: Półkolonia dla dzieci pt. „Wakacje z Tauronkiem mamy,  
na rolkach śmigamy”

•  Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrężnicy  
Pomysł: Piknik Rodzinny pt. „Bezpieczeństwo – to nas kręci!”.

Wyróżnienia w wysokości 3500 zł otrzymały:
•  Interwencyjny Zespół Pomocy Międzyludzkiej w Krzeszowicach 

za pomysł „Wielkanocna integracja”
•  Stowarzyszenie Nasz Tenczynek za pomysł „Program edukacyjny 

dla dzieci – nauka przez zabawę”.
AGNIESZKA CUPIAŁ

Grupa TAURON • Grupa ogłosiła 
przetarg na realizację budowy 
pierwszej farmy fotowolta-
icznej o mocy od 3,1 do 5 MW, 
zlokalizowanej w Jaworznie. 
– TAURON prowadzi obecnie 
program budowy farm fotowol-
taicznych na niewykorzystanych 
gospodarczo terenach. Program 
jest jedną z inicjatyw wpisujących 

się w przyjęte kierunki strategicz-
ne, opierające się na rozwoju czy-
stej energii, które będą podstawą 
budowy wartości Grupy TAURON  
do 2030 roku – mówi Filip 
Grzegorczyk, prezes zarządu  
TAURON Polska Energia.
Obecnie program jest na etapie 
przygotowania, w tym uzyski-
wania niezbędnych decyzji ad-

ministracyjnych. Obejmuje pięć 
lokalizacji; potencjał każdej z farm 
zależy od jej uwarunkowań lokali-
zacyjnych. Inwestycje są rozwija-
ne na obszarach noszących ślady 
działalności przemysłowej, takich 
jak tereny po byłych elektrow-
niach oraz składowiskach odpa-
dów paleniskowych. Dzięki pro-
gramowi te miejsca mają szansę 

Rusza program Zarządzania Energetyką
Domową (HEMS)
Już wkrótce samodzielne 
i wygodne zarządzanie 
zużyciem energii we własnym 
domu będzie możliwe  
– TAURON uruchamia 
program HEMS! 

GRUPA TAURON
MARTA WACHOWSKA

Grupa TAURON,  jako 
pierwsza na polskim 
rynku, pilotażowo uru-
chomiła program Za-

rządzania Energetyką Domo-
wą (ang. HEMS – Home Energy 
Management System). Program 
obejmuje produkty specjali-
styczne HVAC (ang. Heating, 
Ventilation, Air Conditioning) 
oraz OZE (odnawialne źródła 
energii). Uwzględnia także usłu-
gi zarządzania, które na stałe 
zmienią podejście klientów do 
energetyki domowej. 
– Po raz kolejny udowadniamy,  
że w TAURONIE skutecznie tworzy-
my nowe produkty i usługi. Śledząc 
możliwości, które daje nam rynek, 
potrafimy nie tylko odpowiedzieć 
na zmieniające się oczekiwania na-
szych klientów, ale również je kre-
ować – mówi Kinga Zembrzycka-
-Stachoń, dyrektor wykonawczy 
ds. klienta w TPE. – W ramach 
Programu HEMS łączymy inno-
wacyjne rozwiązania w jeden 

ekosystem, który zrewolucjonizu-
je sposób myślenia o zarządzaniu 
energetyką domową – dodaje.
Rozwiązania HEMS pozwolą  
świadomie i efektywnie zarzą-

dzać energią we własnym domu, 
mieszkaniu czy biurze. Samo-
dzielnie dostosujemy do swoich 
potrzeb temperaturę, oświetle-
nie czy urządzenia Smart Home.

TAURON buduje własną farmę fotowoltaiczną 

 Na zdjęciu od lewej: Bronisław 
Szczeciński, Zbigniew Judasz, 
Maciej Rudakowski 

Farmy fotowoltaiczne 
zagospodarują tereny 
poprzemysłowe

Najmłodsi mieszkańcy 
Krzeszowic świętowali 
w towarzystwie baniek 
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W pierwszej kolejności wdrożo-
ne zostaną trzy projekty: zarzą-
dzanie komfortem termicznym, 
e-doradztwo energetyczne, 
a także rozwój społeczności eks-

pertów. W ramach Programu 
przewidziano realizację kolejnych 
dziewięciu projektów, które kom-
pleksowo obejmą całą energety-
kę domową. d

być ponownie wykorzystywane 
i zrekultywowane.
Najbardziej zaawansowane są 
obecnie projekty w Jaworznie i My-
słowicach. W Jaworznie trwa pro-
cedura wyboru wykonawcy farmy, 
a w Mysłowicach toczy się postę-
powanie na opracowanie projektu 
budowlano-wykonawczego wraz 
z analizą produktywności oraz uzy-
skania pozwolenia na budowę far-
my. W Stalowej Woli aktualnie trwa 
procedura uzyskania decyzji o uwa-
runkowaniach środowiskowych.
ŁUKASZ CIUBA

GRUPA TAURON
MATEUSZ LEHNORT

Wystarczy ściągnąć 
aplikację eCar od 
TAURONA, połączyć 
ją ze swoją kartą 

płatniczą i znaleźć jeden z ma-
gentowych samochodów. Przy 
użyciu telefonu zarezerwujemy 
samochód, rozpoczniemy i za-
kończymy jazdę, a także w bez-
pieczny sposób opłacimy nasz 
przejazd. 

Dzięki wbudowanej mapie, aplika-
cja wskaże nam, które z dostęp-
nych aut znajduje się najbliżej nas. 
Jako użytkownik będziemy mieli 
możliwość wypożyczenia jednego 
spośród 20 pojazdów. Wśród sa-
mochodów dostępnych we flocie 
TAURONA znajdziemy BMW i3, 
Renault Zoe, Volkswagena e-Golf 
oraz Nissana Leaf drugiej gene-
racji. Są to modele pozwalające 
w łatwy, ekologiczny i szybki spo-
sób przemierzać miejską dżunglę. 
Ważnym elementem wpływa-

jącym na atrakcyjność propozy-
cji TAURONA jest system opłat. 
Płatności wyliczane są w oparciu 
o czas użytkowania, a nie przeje-
chane kilometry. Za jedną minutę 
jazdy samochodem elektrycz-
nym w Katowicach pobierana 
jest opłata w wysokości 1 zł, na-
tomiast minuta postoju kosztuje  
25 groszy.
Aplikacja eCar od TAURONA to 
efekt realizacji programu carsharin-
gu na terenie Katowic, który Grupa 
rozpoczęła już w 2018 roku. d

Tam, gdzie 
powstaje 
prąd

TAURON Wytwarzanie • Na po-
czątku września dwie śląskie 
elektrownie wypełniły się  
zwiedzającymi. Wszystko to  
za sprawą Dnia Otwartego zor-
ganizowanego przez TAURON 
Wytwarzanie.
W ramach wydarzenia zwiedzają-
cym udostępniono wnętrza Elek-
trowni Jaworzno II oraz Elektrowni 
Siersza. Przybyli goście mogli na 
własne oczy zobaczyć, w jakich wa-
runkach powstaje prąd oraz z jaki-
mi wyzwaniami muszą mierzyć się 
pracownicy elektrowni w codzien-
nej pracy. Do elektrowni przybyły 
nie tylko osoby związane z energe-
tyką, ale także rodziny z dziećmi. Na 
najmłodszych czekały specjalnie 
przygotowane atrakcje. Była to ko-
lejna okazja, by połączyć dobrą za-
bawę z edukacją.
TOMASZ LEŚNIOWSKI

Rusza program Zarządzania Energetyką
Domową (HEMS)

j  Rozwiązania 
HEMS umożliwiają 
świadome  
i efektywne 
zarządzanie 
energią  
we własnym 
domu,  
mieszkaniu  
czy biurze. 

Zacznij swoją przygodę 
z carsharingiem i aplikacją 
eCar od TAURONA 

Idea współdzielenia samochodów przyciąga coraz więcej zwolenników. 
Decydując się na włączenie do tego nurtu, ograniczamy negatywny 
wpływ na środowisko naturalne. Jeśli chcielibyśmy doświadczyć, jak 
carsharing sprawdza się w praktyce, warto zapoznać się z rozwiązaniem 
TAURONA. Od czego zacząć? 

Dzień  
Otwarty  
cieszył się  
dużym 
zainteresowaniem 
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 Nissan Leaf to jeden 
z samochodów, które 
możemy wypożyczyć 

w aplikacji eCar  
od TAURONA

Kolarskie 
emocje na 
najwyższym 
poziomie

Relacje z tegorocznej 
edycji Tour de Pologne 
można było obejrzeć w 

90 
KRAJACH 

Grupa TAURON • Opadły już 
emocje po 76. wyścigu Tour 
de Pologne. Tegoroczna edy-
cja cieszyła się szczególnym 
zainteresowaniem, gromadząc 
na czterech metach dziesiątki 
tysięcy miłośników kolarstwa.
Tour de Pologne to bez wątpienia 
największe wydarzenie sportowe 
w naszym kraju, które od wielu 
lat z niesłabnącym entuzjazmem 
śledzi cały świat. Wyścig jest nie 
tylko pełnym emocji widowiskiem 
medialnym, lecz przede wszyst-
kim pokazem ducha sportowej 
rywalizacji. To również znakomita 
okazja do popularyzacji kolarstwa 
w życiu codziennym jako ekolo-
gicznej alternatywy dla zmecha-
nizowanych środków transportu. 
– Tour de Pologne to esencja współ-
czesnego sportu, jaki chcieliby-
śmy rozwijać i wspierać w Polsce. 
Z jednej strony wyścig ten jest na 
najwyższym światowym pozio-
mie, z drugiej strony to popula-
ryzacja kolarstwa jako codzien-
nej formy aktywności – mówi  

Filip Grzegorczyk, prezes zarządu  
TAURON Polska Energia. 
Relacje z tegorocznej edycji Tour 
de Pologne można było obejrzeć  
w 90 krajach na całym świecie. Trans-
misję z zawodów przeprowadzono 
przy użyciu specjalnego śmigłowca, 
36 pojazdów telewizyjnych, z udzia-
łem ekipy 105 dziennikarzy i tech-

ników. Po niezwykle zaciętej walce 
zwycięzcą wyścigu okazał się Pavel 
Sivakov. Z kolei najwyżej sklasyfiko-
wany Polak w 76. Tour de Pologne, 
Rafał Majka, zajął dziewiąte miejsce.
Dziękujemy sportowcom za spek-
takularne widowisko, a kibicom  
za gorący doping.
GRZEGORZ PIKULIŃSKI



6 Puls TAURONA gazeta pracowników Grupy TAURON sierpień 2019 r.

 
 

Planujesz wy-
jazd? Przygotuj 
samochód!
Wsparcie Grupa TAURON •
Sprawdzając stan techniczny 
samochodu przed podróżą, 
możesz zapobiec wielu nieprzy-
jemnym i nerwowym sytuacjom 
na drodze. 
Odpowiednie przygotowanie 
pojazdu do trasy pozwoli zaosz-
czędzić na nieprzewidzianych 
naprawach, zmniejszy też ry-
zyko wystąpienia awarii. Odpo-
wiedzialny kierowca wie, że jest  
to inwestycja, która zwiększa nie 
tylko bezpieczeństwo, ale i kom-
fort podczas podróży. 
Wspólnie z mechanikiem 
stwórzcie listę, na której znajdą 
się takie czynności, jak:
  sprawdzenie układu hamul-

cowego, w tym klocków i tarcz 
hamulcowych,

  kontrola stanu opon, poziomu 
ciśnienia,

  kontrola zawieszenia – szcze-
gólną uwagę zwróć na stan 
amortyzatorów oraz popraw-
ną geometrię kół,

  test klimatyzacji,
  sprawdzenie i ewentualna 

wymiana filtrów – kabinowe-
go, powietrza, oleju oraz pali-
wa,

  kontrola stanu wycieraczek,
  kontrola akumulatora, o któ-

rym najczęściej pamiętamy 
tylko w okresie zimowym, 
zapominając o jego mocnym 
obciążeniu w sezonie letnim,   
np. przez nieustannie działa-
jącą klimatyzację.

Mając na uwadze komforto-
wą i bezpieczną podróż, spółka 
Wsparcie Grupa TAURON zapra-
sza do stacji kontroli pojazdów 
zlokalizowanych w Krakowie, 
Opolu, Bielsku-Białej, Często-
chowie i Tarnowie. AP

Energetycy pielgrzymowali 
na Jasną Górę

Grupa TAURON • Jak co roku, ener-
getycy z całej Polski wraz z rodzina-
mi pielgrzymowali na Jasną Górę. 
Wśród pielgrzymujących nie zabra-
kło pracowników TAURONA, którzy 

licznie reprezentowali Grupę. W uro-
czystej mszy świętej wieńczącej piel-
grzymkę uczestniczył także minister 
energii Krzysztof Tchórzewski.
BOGUSŁAWA PIEJKO

TAURON CIEPŁO
WERONIKA ŚLĘZAK-TAZBIR

Nie chodzi oczywiście 
o dobrze wszystkim 
znane owoce rosnące 
w lesie. „Poziomka” 

to potoczna nazwa roweru po-
ziomego, na którym rowerzysta 
przyjmuje pozycję półleżącą lub 
leżącą. Ze względu na specyficz-
ną konstrukcję, rowery te uznaje 
się za bardziej ergonomiczne od 
rowerów klasycznych. Dzię-
ki zmniejszeniu oporu powie-
trza oraz redukcji strat energii  
na pionowy ruch kolarza, jazda 
na rowerze poziomym jest efek-
tywniejsza energetycznie (kosz-
tem tego samego wysiłku moż-
na pokonać dłuższy dystans), 
a osiągane prędkości są wyższe 
niż w przypadku rowerów kla-
sycznych.
Nasz bohater swoją przygodę 
z „poziomką” rozpoczął w latach 
80. Zainspirowany artykułami 
Marka Utkina w „Świecie Mło-
dych” i „Młodym Techniku” po-
spawał swoją pierwszą „trajkę”  
– rower trzykołowy. Niestety, 
brak dostępu do części rowe-
rowych uniemożliwił Markowi 
rozwijanie projektu. – Wróciłem 
do niego w 2007 roku, kiedy sur-
fując po internecie, przypadkowo 
natknąłem się na stronę z prze-
drukami planów konstrukcyjnych 
i wykorzystując je, zbudowałem 
ramę drewnianą według planów 
„drewniaka”. Zaczęły się pierw-
sze wyjazdy, krótsze i dłuższe 
wycieczki, i zacząłem doceniać 
wygodę jazdy na „poziomce”  
– wspomina nasz bohater. Kolej-
nym zrealizowanym projektem 
– w oparciu o holenderskie pla-
ny – była metalowa rama 
typu SBW (przednie 
koło znajduje się 
między kierownicą 
a fotelem). W tym 

okresie Marek udał się na swój 
pierwszy zlot rowerów pozio-
mych w Poznaniu.
Marek na rowerze poziomym 
porusza się przez cały rok, do-
jeżdżając do pracy. W wolnym 
czasie samotnie lub z grupą 
przyjaciół wyjeżdża na wyciecz-
ki, odkrywając uroki naszego 
kraju. Na „poziomce” udało 
mu się zwiedzić Szlak Latarń 
Morskich od Krynicy Morskiej 
do Świnoujścia, okolice Sejn 
czy część Szlaku Wiślanego 
z Gdańska do Torunia. Przeje-
chał wzdłuż północnej granicy 
do Fromborka, zaliczył także 
dojazd na zlot do Wilgi wzdłuż 
Gór Świętokrzyskich.
Reakcje ludzi na widok rowe-
rzysty poziomego są różne. 
– Od zwykłego śmiechu, po py-
tania: czy to wygodne? Jak się 
na tym jeździ? Ale też zdarzyło 
się, że spotkany przeze mnie 
tata mówi do synka: „Patrz, jaki 
rower”, na co lekko poirytowa-
ny synek odpowiedział:  „Tato!  

To jest poziomka”. Zaznacza 
jednak, że wiele osób, 

które decydują się na 
jazdę próbną, chwali 
wygodę siedzenia. d

Wielkie poszukiwanie 

SUPERBOHATERÓW 

rozpoczęte! 

Przyłącz się!

„Poziomką” 
przez świat 
Marek Rzepisko to mieszkaniec Tychów, mistrz zmiany ruchu elektrycznego, 
który z Grupą związany jest od 30 lat. W wolnym czasie – miłośnik „poziomek”. 

j  
 Nasz bohater  
swoją przygodę  
z „poziomką” 
rozpoczął w latach 
80. Zainspirowany 
artykułami Marka 
Utkina w „Świecie 
Młodych” i „Młodym 
Techniku” pospawał 
swoją pierwszą „trajkę” 
– rower trzykołowy. 

Systematycznie 
sprawdzaj stan 
oleju w silniku

Wśród pielgrzymujących 
nie zabrakło 
reprezentantów 
TAURONA
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TWORZYMY CYKL ARTYKUŁÓW „PRACOWNICY 
Z MEGAMOCĄ”, W KTÓRYCH POKAZUJEMY 
WYJĄTKOWE SYLWETKI NASZYCH PRACOWNIKÓW! 
Chciałbyś zarazić innych swoją pasją albo po prostu 
podzielić się z nami swoimi zainteresowaniami  
– NAPISZ NA ADRES  
TPE.KOMUNIKACJA.NEWS@TAURON.PL.  
WIADOMOŚĆ ZATYTUŁUJ „PRACOWNICY 
Z MEGAMOCĄ”,  
a w treści napisz w kilku zdaniach, czym się zajmujesz. 
BYĆ MOŻE TO WŁAŚNIE CIEBIE SZUKAMY!
PAMIĘTAJ, NIE KAŻDY SUPERBOHATER  
NOSI PELERYNĘ!

Biegasz w maratonach, 
udzielasz się charytatywnie, 
a może po pracy hodujesz alpaki? 
Jeśli masz nieszablonową pasję 
albo wiesz, że twój kolega  
z biura to nieoszlifowany diament 

– ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! 

TAURON Wytwarzanie • Uczest-
nicy mieli możliwość wzięcia 
udziału w jednym z dwóch bie-
gów. Krótszy, na dystansie 5 km, 
oferował biegaczom możliwość 
sprawdzenia swoich umiejętności 
biegowych głównie na asfalcie.
Z kolei dłuższy, mierzący 10 km, 
łączył nawierzchnię asfaltową 
z trasami leśnymi i szutrowymi. 
Organizatorzy pomyśleli także 
o najmłodszych. Dzieci startu-
jących miały szansę spróbować 

swoich sił na krótszych dystan-
sach: 500 m i 650 m. Biegowi upa-
miętniającemu Powstanie War-
szawskie przyświecał także cel 
charytatywny. Podczas wydarze-
nia można było wesprzeć leczenie 
malutkiego Antosia. W zawodach 
wzięli udział nie tylko mieszkań-
cy Jaworzna, ale także biegacze 
z okolicznych miast, m.in. z Dąbro-
wy Górniczej, Będzina, Sosnowca, 
Katowic czy Chorzowa.
TOMASZ LEŚNIOWSKI

TAURON Ekoenergia • Turbiny 
Francisa zbudowane w zakładach 
Voitha to wspaniałe świadectwa 
myśli technicznej lat dwudzie-
stych ubiegłego wieku, wykonane 
z wielką precyzją i dokładnością. 
Przez ponad 80 lat pracowały 
nieprzerwanie w elektrowniach 
wodnych Bobrowice i Pilchowice.
Niejednemu z pracowników elek-
trowni zakręciła się łza w oku, 
gdy ich miejsce zajęły nowocze-
sne maszyny na miarę XXI wieku.  

Nic dziwnego, były przecież praw-
dziwym, historycznym sercem 
elektrowni. Dziś służą kolejnym 
pokoleniom jako obiekty muzeal-
ne, stanowiąc nie lada gratkę dla 
miłośników techniki i nie tylko. 
Kolorowe wystawy turbozespo-
łów można podziwiać na „wyspie” 
przy Elektrowni Wodnej Bobrowice 
III/IV oraz przy Elektrowni Wodnej 
Pilchowice I. Zapraszamy do zwie-
dzania!
ANNA CISZEWSKA-SWAT

Marek Rzepisko to mieszkaniec Tychów, mistrz zmiany ruchu elektrycznego, 
który z Grupą związany jest od 30 lat. W wolnym czasie – miłośnik „poziomek”. 
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Jaworznicka dzielnica Byczyna tętniła biegowymi 
emocjami podczas Byczyńskiego Biegu Powstańca 
Warszawskiego. 

Zabytkowe turbozespoły

Marek 
Rzepisko  
ze swoją 

„poziomką”

Zwycięzcy otrzymali 
dyplomy oraz 

medale pamiątkowe

Kolorowe turbiny 
przy Elektrowni 

Wodnej  
Bobrowice III/IV 
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PRACOWNICY POLECAJĄ

Anna Dziechciarz 
ze spółki TAURON Dystrybucja poleca 
książkę Chloe Benjamin pt. „Immortaliści”
Nowy Jork, 1969 rok. Upalne lato. Czwórka rodzeństwa 
żydowskiego pochodzenia dowiaduje się, że do ich 
miasta przybyła Cyganka przepowiadająca przyszłość. 
Każdy, kto odważy się skorzystać z jej zdolności, pozna 
datę swojej śmierci. Dzieci decydują się odwiedzić 
Cygankę, która odkrywa przed nimi swoje przeznacze-
nie. Ich reakcje na wróżbę są różne, bo różna jest ich 
wrażliwość emocjonalna. Treść przepowiedni zostaje 
jednak ich wspólną tajemnicą. 
W przyszłości bohaterowie wybierają różne style 
życia. Simon staje się zapatrzonym w siebie egoistą, 
Klara wiedzie życie jako niespełniona iluzjonistka, 

natomiast Daniel zostaje 
lekarzem. Varya – ostatnia 
z rodzeństwa, jako naukowiec 
obsesyjnie szuka leku  
na długowieczność. 
Jak będzie wyglądać ich życie 
pomiędzy pogonią za nowo-
czesnością a przywiązaniem 
do tradycji? Jak potoczą się ich 
losy na tle zmian politycznych, kulturalnych  
i religijnych? Czy rodzeństwo podporządkuje się 
przepowiedni, czy też o niej zapomni? Odpowie-
dzi na te pytania znajdziemy, oddając się lekturze. 
Pozycja bez wątpienia nie pozostawia czytelnika 
obojętnym. Wzrusza, budzi emocje i skłania  
do przemyśleń.

Anna Ptak  
ze spółki Wsparcie Grupa TAURON  
poleca serial „Stranger Things”
Początek lat osiemdziesiątych. W małym 
amerykańskim miasteczku Hawkins w stanie 
Indiana w tajemniczych okolicznościach znika 
dwunastoletni chłopiec – Will Byers. Zroz-
paczona matka, w którą wciela się Winona 

Ryder, za wszelką 
cenę stara się odna-
leźć syna. Namawia 
komendanta miejsco-
wej policji do wszczęcia 
śledztwa w tej sprawie. 
Nagle w miasteczku 
pojawia się dziewczyn-
ka o enigmatycznym 

imieniu Eleven, która przejawia nadprzy-
rodzone zdolności. Przyjaciele zaginio-
nego chłopca dochodzą do wniosku, że 
te zdarzenia mogą być ze sobą ściśle po-
wiązane. Nie wiedzą jeszcze, że Hawkins 
skrywa w swoich zakamarkach znacznie 
więcej mrocznych sekretów.
Tak właśnie rozpoczyna się akcja „Stranger 
Things”. Serial jest nostalgicznym hołdem 
dla horrorów i filmów akcji z lat 80. Mimo 
że produkcja liczy już trzy sezony, historia 
przedstawiona przez scenarzystów 
wciąga tak samo, jak podczas oglądania 
pierwszego odcinka.
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 27

CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI OD PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON.
Rozwiązania należy przesyłać do 27 września 2019 r. 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 26:  Iwona Szymala – Wydział Sprzedaży, TAURON Dystrybucja Oddział w Gliwicach, Dorota Stępień-Szpiegowska, Biuro Sprze-
daży w Kanałach Masowych, TAURON Sprzedaż, Teresa Markiewicz, Biuro Utrzymania Ruchu Elektrowni Wodnych, TAURON Ekoenergia, Konrad Motyka, 
Biuro Sprzedaży Usług SN i nN Wrocław, TAURON Dystrybucja Serwis, Adam Myszka, Centrum Usług Wspólnych IT, TAURON Obsługa Klienta.
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