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Zielony zwrot na czterech kółkach

TAURON Dystrybucja 
Serwis
MARCIN DZIECHCIARZ

Jest to rezultat umowy pod-
pisanej przez TAURON Dys-
trybucja Serwis z TAURON 
Sprzedaż na produkt EKO 

Premium. To ekologiczna energia 
pozyskiwana z odnawialnych źró-
deł, której pochodzenie potwier-
dza Polskie Towarzystwo Certy-
fikacji Energii (PTCE) w Poznaniu. 

– TAURON stawia na rozwiązania 
proekologiczne. Czysta zielona ener-
gia, w 100% bezpieczna dla środowi-
ska, oferowana na naszych stacjach 
ładowania, w połączeniu z systemem 
carsharingu daje alternatywę dla kla-
sycznego transportu. Przyczyniamy 
się do poprawy jakości powietrza 
i redukcji smogu – podkreślił Ar-
tur Kalicki, dyrektor projektów 
z obszaru elektromobilności 
w TAURON Dystrybucja Ser-
wis.

TAURON rozwija i wspiera eko-
logiczne technologie. W ramach 
Emobility od TAURONA do dyspo-

zycji jest 20 pojazdów elektrycz-
nych, a także 22 stacje ładowania 
typu AC i 6 stacji szybkiego łado-
wania DC. Sieć jest stale rozbudo-
wywana i już niedługo w Katowi-
cach zostanie oddanych do użytku 
kolejnych 17 stacji ładowania AC. 
Do końca bieżącego roku TAURON 

będzie dysponował w sumie 150 
stacjami ładowania z 329 punk-
tami ładowania.
Wszystkie działania w tym ob-
szarze mają na celu udostęp-

nienie nowych usług klientom oraz 
skuteczną popularyzację szeroko 
pojętej elektromobilności, a co za 
tym idzie działań proekologicz-
nych. d

TAURON Dystrybucja • Energe-
tycy zakończyli usuwanie awarii 
spowodowanych huraganem, 
który przeszedł przez południe 
Polski na początku lutego br. 
Spółka zanotowała ponad  
14 tys. zgłoszeń dotyczących 
awarii energetycznych. W usuwa-
nie uszkodzeń zaangażowanych 
było blisko 800 osób.
Najczęstsze awarie napowietrz-
nych sieci elektroenergetycznych 
były wynikiem opadania drzew 
i gałęzi, co skutkowało zerwaniem 
przewodów, łamaniem słupów  
i uszkodzeniami izolatorów. W wy-
niku działania niszczycielskiej siły 
wiatru dziesiątki słupów energe-
tycznych zostało wygiętych lub 
złamanych, a setki przewodów  
i izolatorów zerwanych. Utrzymu-
jące się przez ten okres nieko-
rzystne warunki atmosferyczne,  
tj. burze, opady deszczu i śniegu, 
silny wiatr z miejscowymi bar-
dzo mocnymi podmuchami do-
datkowo utrudniały prace przy 
usuwaniu awarii. Gwałtowne 

zjawiska atmosferyczne powodo-
wały, że awarie sieci energetycznych 
występowały falami. W kulminacyj-
nym momencie huragan pozbawił 
dostępu do energii elektrycznej blisko 
40 tysięcy gospodarstw domowych  
i 665 stacji elektroenergetycznych. Po 
dwóch dniach zmagań energetycy, 
pracujący w trudnych warunkach do 
późnych godzin nocnych, przywrócili 
zasilanie do wszystkich gospodarstw 
domowych.
MARCIN MARZYŃSKI

Od początku roku wszystkie stacje 
ładowania samochodów elektrycznych 
TAURONA zasilane bezpośrednio z sieci 
dystrybucyjnej pochodzą wyłącznie  
z odnawialnych źródeł energii. 

Do końca bieżącego 
roku TAURON będzie 

dysponować 

150 
stacjami ładowania z 

329
 punktami ładowania

Naszym energetykom huragan niestraszny
W terenie 

pracowało blisko

800 
elektromonterów 
wyposażonych w 

234 
pojazdy pogotowia 

oraz 

163 
inne pojazdy 

specjalistyczne 

Projekt  
stacji  
ładowania

W kulminacyjnym 
momencie na południu 
Polski bez zasilania 
było blisko 40 tysięcy 
gospodarstw domowych 
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TAURON Wydobycie
 DANIEL IWAN

Gł ó w n y m  z a d a n i e m 
wdrożonego w TAURON 
Wydobycie systemu ra-
portowania jest umożli-

wienie przeglądania i raportowania 
zaistniałych awarii sprzętu w cza-
sie rzeczywistym ze wszystkich 
obiektów spółki. Realizacja pro-
jektu odbywa się w oparciu o jed-
nolity słownik awarii, który został 
opracowany w pionie technicznym 
TAURONA.

– Nasze działania są ukierunkowa-
ne na wzrost efektywności, poprawę 
bezpieczeństwa pracy w kopalniach 
i redukcję kosztów. Precyzyjne monito-
rowanie i raportowanie awarii przy wy-
korzystaniu nowoczesnych rozwiązań 
informatycznych pozwoli szybciej przy-
wracać pracę urządzeń w przypadku 
wystąpienia awarii, co przyniesie wy-
mierne oszczędności – mówi Tomasz 
Cudny, prezes zarządu TAURON Wy-
dobycie.
Nowy system informatyczny służy 
do generowania i analizowania ze-

branych danych dotyczących awarii 
w zakładach górniczych. Jego zada-
niem jest również budowa centralnej 
bazy danych o występujących awa-
riach, skrócenie czasu dostępu do in-
formacji oraz przyspieszenie procesu 
przeprowadzania analiz w formie 
graficznej i tabelarycznej. Przy wdra-
żaniu systemu zadbano o najwyższe 
standardy bezpieczeństwa i nieza-
wodności.
Podczas prac przygotowawczych 
ujednolicono nazewnictwo awarii 
w poszczególnych zakładach spół-
ki i wprowadzono do stosowania 
„Jednolity słownik awarii”, co po-
zwoliło na automatyzację całego 
procesu raportowania. d

Cyfryzacja, która daje 
oszczędności 

TAURON Wydobycie wdrożył unikatowy system 
informatyczny, umożliwiający precyzyjne 
monitorowanie i raportowanie awarii sprzętu 
w trzech zakładach górniczych. Oprogramowanie, 
oparte m.in. na technologii chmurowej, przyniesie 
spółce kolejne oszczędności. 

Przedstawiciele związków zawodo-
wych działających w TAURON Wy-
twarzanie wystosowali do Prezesa 
Rady Ministrów Mateusza Mora-
wieckiego list, w którym odnieśli się 
do zmian zachodzących w ostatnich 
latach w sektorze elektroenerge-
tycznym. 
W treści listu strona społeczna 
podjęła m.in. temat przyszłości 
polskiej energetyki konwencjo-

nalnej wobec trendów panują-
cych na arenie międzynarodowej. 
List wysłano również do Jacka 
Sasina – ministra Aktywów Pań-
stwowych, Filipa Grzegorczyka 
– prezesa TAURON Polska Ener-
gia, Zespołu Trójstronnego ds. 
Branży Energetycznej przy MRP 
i PS, do strony społecznej Grupy  
TAURON, a także do odpowied-
nich central związkowych. d

Związki zawodowe wobec  
przyszłości rodzimej 
energetyki Podczas wdrażania 

systemu zadbano  
o najwyższe  

standardy 
bezpieczeństwa
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TAURON Dystrybucja • Spółka 
zanotowała kolejny rekordowy rok 
w liczbie mikroinstalacji przyłą-
czonych do sieci energetycznej.  
W 2019 roku przyłączyła ich 30,4 
tysiąca o łącznej mocy 206 MW.  
To blisko cztery razy więcej niż  
w roku poprzednim. 
Spośród wszystkich mikroinstalacji 
przyłączonych w 2019 r., zdecydo-
wana większość została wykona-
na w technologii fotowoltaicznej. 
Oprócz tego TAURON przyłączył 
pięć elektrowni wodnych i trzy wia-
trowe. Spółka przyłączyła także  
64 odnawialne źródła energii inne niż 
mikroinstalacje, z których siedem nie 
zostało wykonanych w technologii 
fotowoltaicznej. Były to cztery elek-
trownie wiatrowe, dwie wodne i jed-
na wykorzystująca biogaz rolniczy.
– Dynamika przyłączeń mikroinstalacji 
to dowód na to, że decyzja o Zielonym 
Zwrocie TAURONA była słuszna. Przy-
szłość należy bowiem do odnawialnych 
źródeł  energii. Zmiana ta jednak musi 

odbywać się w duchu sprawiedliwości 
społecznej i poszanowania tradycji, z ja-
kiej wyrasta polska energetyka – mówi 
Filip Grzegorczyk, prezes zarządu 
TAURON Polska Energia. – Spodzie-
wamy się, że w 2020 r. do naszej sieci 

energetycznej może zostać przyłączo-
nych jeszcze więcej mikroinstalacji niż 
w ubiegłym roku. Tak wygląda dziś ry-
nek. Chcemy skorzystać z tego trendu, 
bo to pozwala rozwijać Grupę TAURON 
w kierunku koncernu nowoczesnego 

Przyłączyliśmy rekordową liczbę mikroinstalacji OZE
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TAURON Ciepło • Spółka za-
kończyła ubiegły rok zawarciem 
wielu znaczących umów przyłą-
czeniowych. Do grona odbiorców 
ciepła sieciowego dołączyły nowe 
osiedla i biurowce w Katowicach. 
Łączna moc przyłączeniowa, wy-
nikająca z umów zawartych przez 
TAURON Ciepło w 2019 roku,  
to ponad 50 MW.
Każde przyłączenie do sieci cie-
płowniczej nowo budowanych 
osiedli mieszkalnych i budyn-
ków komercyjnych zapobie-
ga powstawaniu niskiej emisji. 
W ubiegłym roku TAURON Ciepło 
podpisał jedną z największych 
umów przyłączeniowych w histo-
rii spółki. Global Office Park – in-
westycja realizowana przez firmę 
Cavatina Holding – to pierwszy 
projekt mixed-use, łączący funkcje 
biurowo-usługowe oraz mieszka-
niowe, realizowany w Katowicach. 
Global Office Park to trzy 25-kon-
dygnacyjne wieże na pięciokondy-

gnacyjnym podium i ponad 86 000 
mkw. wielofunkcyjnej powierzchni 
użytkowej. Część inwestycji, do 
której popłynie ciepło sieciowe, 
zostanie oddana już w 2020 roku.
Do grona klientów, którzy w ubie-
głym roku zdecydowali się na 
korzystanie z ciepła sieciowego, 
w najbliższym czasie dołączą rów-
nież między innymi: biurowiec biz-
nesowo-usługowy Silesia 4 Bu- 
siness przy ulicy Chorzowskiej 

w Katowicach, Sokolska 30 To-
wers – kolejne budynki rozbu-
dowywanego osiedla Dębowe 
Tarasy – trzy biurowce przy ul. 
Piotra Skargi w Katowicach, ho-
tel Mercure Katowice City Center 
oraz nowe osiedle mieszkaniowe 
Ceglana Park. Ponadto, wśród 
odbiorców spółki znalazły się 
również nowoczesne prywatne 
domy studenckie w Katowicach.
MAŁGORZATA KUŚ
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Grupa TAURON
ŁUKASZ ZIMNOCH

Nielegalne graffiti prze-
szkadza mieszkań-
com Katowic. Niestety, 
usuwanie szpecących 

napisów i rysunków dużo kosz-
tuje i często jest syzyfową pracą. 
Dewastowane są nie tylko ściany, 
ale też różnego rodzaju infrastruk-
tura, w tym energetyczna. Żeby 
zwrócić uwagę na 
problem, wspólnie 
z miastem Katowice 
stworzyliśmy projekt 
polegający na poma-
lowaniu wybranych 
skrzynek elektrycz-
nych w śródmieściu 
Katowic. Dewastacje 
zastąpi artystyczne 
graffiti, którego tema-
tem będzie katowicka 
architektura moderni-
styczna. Pomalowa-
nia skrzynek podjął się 
Kacper Mutke, absol-
went katowickiej Aka-
demii Sztuk Pięknych. 
– Zależało nam na 
współpracy z lokalnym 
artystą, a także na wy-
eksponowaniu wątku 
architektury moderni-

stycznej, z której mieszkańcy są dumni. 
Katowice mają też długą i dobrą trady-
cję współpracy z artystami street-artu, 
a ich prace udowadniają, że graffiti 
może być sztuką – mówi Wioleta Ni-
ziołek-Żądło, koordynator projek-
tów społecznych w Urzędzie Miasta 
w Katowicach.
Tym razem nie będą to jednak duże 
murale, ale kameralne prace. Do-
wód na to, jakie znaczenie dla ja-
kości przestrzeni publicznej może 
mieć nawet tak niewielka infra-
struktura.  

– Projektami na skrzynkach chcę poka-
zać, jak czuję katowicką modernę. Cza-
sami inspirujący dla mnie okazał się do-
strzeżony gdzieś detal architektoniczny, 
innym razem była to cała bryła budynku. 
Postanowiłem, idąc za modernistami, 
ograniczyć ornament na rzecz bardziej 
minimalistycznych, abstrakcyjnych 
kompozycji – wyjaśnia Kacper Mutke, 
który w swoich dotychczasowych 

pracach mieszał różne techniki – od 
malarstwa po mapping.
Na skrzynkach pojawią się grafiki 
związane z takimi wizytówkami 
Katowic, jak Kukurydze – symbol 
osiedla Tysiąclecia, Dom Handlowy 
Skarbek czy Spodek. Czasem bę-
dzie to bardzo widoczne nawiąza-
nie, innym razem jakiś charaktery-
styczny detal. d

”     Projektami na skrzynkach chcę pokazać, jak 

czuję katowicką modernę. Czasami inspirujący dla mnie 

okazał się dostrzeżony gdzieś detal architektoniczny, 

innym razem była to cała bryła budynku.
- mówi Kacper Mutke

Moderna  
na skrzynkach 
elektrycznych
Kilkanaście skrzynek elektrycznych, 
położonych na terenie Katowic, 
przemieni się w modernistyczne dzieła 
sztuki. Działania mają zwrócić uwagę 
na problem dewastacji w przestrzeni 
publicznej, promując tym samym 
architekturę modernistyczną. 

Na skrzynkach elektrycznych 
powstają grafiki związane z takimi 
wizytówkami miasta, jak Kukurydze 
– symbol osiedla Tysiąclecia, czy 
„kielichy” dworca kolejowego 

Akcja „Moderna 
na skrzynkach 

elektrycznych” jest 
elementem projektu 

KATOobywatel
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i multienergetycznego – dodaje prezes 
TAURONA.
Z roku na rok wzrasta zainteresowa-
nie fotowoltaiką wśród prosumen-
tów. Tylko w czwartym kwartale 
2019 r. TAURON Dystrybucja przyłą-

czył aż 16 tys. mikroinstalacji o mocy 
104 MW. Tak duży wzrost ma zwią-
zek z programem „Mój prąd”, który 
dofinansowuje zakup fotowoltaiki. 
W styczniu ruszył kolejny nabór do 
programu, ponadto w wielu miej-
scach funkcjonują możliwości pozy-
skania środków z regionalnych pro-
gramów operacyjnych oraz środków 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska. 
Dotychczas TAURON Dystrybucja 
przyłączył do sieci energetycznej mi-
kroinstalacje oraz inne odnawialne 
źródła energii o łącznej mocy 1,3 GW.
MARCIN MARZYŃSKI
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Przyłączyliśmy rekordową liczbę mikroinstalacji OZE Ciepło od TAURONA dla wielkich inwestycji
W 2019 r. przyłączyliśmy 

30 400 
MIKROINSTALACJI

 o łącznej mocy 206 MW. 
To blisko cztery razy więcej 

niż w roku poprzednim.
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O TYM SIĘ MÓWI
PRACOWNICY TAURONA W GRONIE EKSPERTÓW

TAURON Ciepło
Trwający ponad półtora roku projekt POWER dobiegł końca. W ra-
mach kontynuacji TAURON nadal aktywnie uczestniczy w inicjaty-
wach podejmowanych w obszarze kształcenia i kwalifikacji w branży 
energetycznej.
W styczniu br. pracownicy TAURON Ciepło – Rafał Pisarek i Tomasz 
Mądry, którzy w projekcie POWER pełnili role instruktorów praktycz-
nej nauki zawodu – wzięli udział w konsultacjach Sektorowej Ramy 
Kwalifikacji dla energetyki. 
Rama kwalifikacji powstaje na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych 
pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt opracowy-
wany jest przez zespół ekspertów posiadających specjalistyczną wie-
dzę na temat sektora energetyki, wiedzę z zakresu tworzenia kwalifi-
kacji programów kształcenia i szkolenia na potrzeby branży energetyki 
w kraju i za granicą oraz podstawową wiedzę na temat Polskiej Ramy 
Kwalifikacji i założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce. 
Zaproszenie do tak perspektywicznych konsultacji to uznanie 
TAURONA, zarówno przez przedstawicieli branży nauki, a przede 
wszystkim Ministerstwo Edukacji Narodowej, jako liczącego się 
partnera w procesie kształtowania nowoczesnego modelu kształ-
cenia zawodowego. 
WERONIKA ŚLĘZAK-TAZBIR
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TAURON Obsługa Klienta • 
Trwają prace nad wdrożeniem 
Tauronetu 2.0. Nowy intranet 
dostarczy nowoczesnych i inno-
wacyjnych rozwiązań, stając się 
wirtualnym miejscem pracy.
Od ubiegłego roku – podczas 
wprowadzania pakietu O365 
w spółkach Grupy – prowadzone 
są prace nad wdrożeniem nowej 
platformy intranetowej. Usługi, 
które zastąpią lub rozwiną do-
tychczasowe funkcje Tauronetu, 
to między innymi dobrze przyjęte 
aplikacje Teams, OneDrive i Forms. 
Obszar informacyjny zostanie 
zbudowany w ścisłym powiązaniu 
ze środowiskiem chmurowym, co 
umożliwi użytkownikom połącze-
nie działania intranetu z funkcjo-
nalnościami pakietu O365.
Rdzeniem nowego Tauronetu 
będzie tzw. moduł publikacyjny, 
który umożliwi publikację uni-
katowych treści dla wybranych 
spółek. Takie rozwiązanie pozwoli 
udostępnić poszczególne strony 

tylko ściśle określonej grupie od-
biorców.
Osobom odpowiedzialnym za re-
alizację projektu zależy na bezpie-
czeństwie publikowanych infor-
macji, ale również na pozytywnych 
doświadczeniach użytkowników. 
Obecnie trwają prace nad przy-
gotowaniem nowoczesnych roz-
wiązań dla każdej z istniejących 
w Tauronecie 1.0 form prezentacji 
treści. W proces tworzenia sza-
blonów stron oraz przygotowania 
ich zawartości zaangażowani są 
przedstawiciele niemal wszystkich 
spółek – łącznie aż kilkaset osób. 
Podczas dedykowanych szkoleń 
dla redaktorów zostanie przedsta-
wione zupełnie nowe, spójne po-
dejście do tworzenia i prezentacji 
treści. 
Ostatecznie wszyscy użytkownicy 
Tauronetu otrzymają rozwiązanie, 
które będzie spójne, przyjazne, ła-
twe w odbiorze i dostosowane do 
szybkiego wyszukiwania. 
DOMINIKA HAJDA-BIERNACKA

Budujemy nowy Tauronet

W projekcie POWER 
pracownicy TC pełnili rolę 
instruktorów praktycznej 

nauki zawodu

W proces tworzenia 
nowego Tauronetu 
zaangażowanych jest  
aż kilkaset osób 
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DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW ENERGII

Grupa TAURON
TAURON, przy wzmożonym zapotrzebowaniu na energię elek-
tryczną, zredukuje pobór mocy o 14 MW. To efekt umowy, doty-
czącej mechanizmu DSR (Demant Side Response), którą TAURON 
podpisał z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE). 
DSR polega na czasowym obniżeniu przez odbiorców zużycia ener-
gii elektrycznej lub przesunięciu w czasie jej poboru na polecenie 
operatora systemu przesyłowego w zamian za oczekiwane wyna-
grodzenie. Pomaga to zachować stabilność w Krajowym Systemie 
Elektroenergetycznym (KSE) w momentach, gdy z określonych po-
wodów znacznie wzrasta zapotrzebowanie na energię elektryczną.
– Krajowy system elektroenergetyczny jest narażony na ekstremalne 
zjawiska pogodowe, które mogą nieść za sobą skokowy wzrost kon-
sumpcji energii elektrycznej. Tak może dziać się w czasie fali upałów lub 
mrozów – wyjaśnia Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy TAURON 
Polska Energia. – W takiej sytuacji dzięki porozumieniu z PSE zasto-
sujemy DSR, by czasowo obniżyć ilość zużywanej energii – podkreśla 
rzecznik TAURONA.
Stosowanie DSR ma cztery główne zalety dla stabilności całego 
systemu, tj.: przewidywalność, efektywność, elastyczność i nieza-
wodność. Program obejmuje gotowość do świadczenia usługi re-
dukcji zapotrzebowania na polecenie PSE w razie wystąpienia takiej 
konieczności. 
ŁUKASZ CIUBA

Podczas wdrażania 
systemu zadbano  

o najwyższe  
standardy 

bezpieczeństwa

Grupa TAURON
KRYSTIAN WOJTASIK

Wyzwanie TAURONA 
polega na stworze-
niu systemu i aplikacji 
oceniającej możliwość 

i potencjał montażu instalacji foto-
woltaicznej (PV). Chodzi o rozwiąza-
nie, które nie będzie wymagało od 
użytkownika specjalistycznej wiedzy. 
Do inicjatywy TAURONA w obec-
nej edycji programu zgłosiło się ok.  
50 potencjalnych wykonawców.
Obecnie konkurs jest na półmetku 
drugiego etapu, w którym wery-
fikacji podlegać będzie pierwszy 
działający prototyp aplikacji. Oce-

niana będzie czytelność i intuicyj-
ność projektu interface'u, precyzja 
działania narzędzia w zakresie 
typowania dostępnej powierzchni 
dachu nieruchomości oraz koszt 
utrzymania aplikacji po jej wdroże-
niu.
– Liczymy, że zwycięskie rozwiązanie 
uda się wdrożyć, co w efekcie wpły-
nie na zwiększenie liczby instalacji PV 
na prywatnych nieruchomościach. 
Z pewnością przyczyni się to również 
do zwiększenia świadomości dotyczą-
cej OZE – powiedział Paweł Poneta, 
p.o. dyrektor wykonawczy ds. badań 
i rozwoju w TAURON Polska Energia. 
– Wykonawcy, którzy przeszli do ostat-

niego etapu, przedstawili prace konkur-
sowe charakteryzujące się wysokim 
poziomem merytorycznym i oryginal-
nością rozwiązania. Obecnie walczą oni 
o wygraną, jaką jest możliwość podpisa-
nia umowy z TAURONEM na wdrożenie 
autorskiego projektu – dodaje dyrektor 
TPE.
Projekt prowadzi do zwiększenia 
świadomości społeczeństwa w za-
kresie OZE, a także o korzyści finan-
sowe wynikające ze stosowania tej 
technologii. Wprowadzenie rozwią-
zania przyczyni się do zmniejszania 
emisji CO2 powstającej przy konwen-
cjonalnym procesie produkcji energii 
elektrycznej. d

Fotowoltaika 
szyta na miarę

W ramach wyzwania TAURONA pięciu uczestników 
programu GovTech Polska przedstawiło 
najciekawsze pomysły na stworzenie aplikacji 
pozwalającej na samodzielną ocenę możliwości 
zainstalowania instalacji fotowoltaicznej (PV). 
Finał programu i wyłonienie laureata nastąpi 
w pierwszym kwartale bieżącego roku. 

 Do obecnej edycji 
programu zgłosiło się 

ok. 50 potencjalnych 
wykonawców
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TAURON Wytwarzanie • Dostoso-
wanie bloku 460 MWe w Elek-
trowni Łagisza do wytwarzania 
ciepła grzewczego to kolejna pro-
ekologiczna inwestycja TAURONA. 
Blok w Łagiszy, oprócz wytwarza-
nia energii elektrycznej, ogrzeje 
około 20 tysięcy mieszkań z terenu 
Zagłębia Dąbrowskiego. 
Ciepło generowane przez blok 
w Łagiszy zastąpi ciepło wytwarza-
ne przez bloki klasy 120 MWe, które 
będą sukcesywnie wygaszane do 
końca tego roku.
– Modernizacja bloku 460 MWe 
to proekologiczny projekt, którego 
główną zaletą jest zastąpienie starej 
technologii najnowocześniejszymi 
rozwiązaniami, które przynoszą ko-
rzyści dla wszystkich zainteresowa-
nych stron – mówi Łukasz Zimnoch, 
rzecznik prasowy TAURON Polska 
Energia. 
– Przeprowadzona modernizacja 
zwiększa sprawność procesu wytwa-
rzania energii elektrycznej, co pozwoli 
na zmniejszenie emisji CO2 do atmos-
fery o 128 tysięcy ton – dodaje rzecz-
nik.
Na inwestycję złożyły się trzy ele-
menty. Pierwszym było dostosowa-
nie turbiny do pracy w kogeneracji 
(równoczesnego wytwarzania cie-
pła i energii). Drugim zadaniem była 
zabudowa podgrzewaczy ciepłow-

niczych oraz modernizacja stacji cie-
płowniczej. Ostatni element polegał 
na zwiększeniu zabezpieczenia do-
staw ciepła. Dzięki inwestycjom po-
wstał układ do wytwarzania ciepła 
grzewczego o mocy 150 MWt.
– Produkcja energii elektrycznej 
i ciepła w kogeneracji jest jednym 
z najbardziej efektywnych sposobów 
poprawy efektywności wytwarzania 
energii z paliw kopalnych. Proces ten 
oznacza po prostu wyższą sprawność 
– ocenia Łukasz Zimnoch, rzecznik 
prasowy TPE. – Po modernizacji blok 
osiągnie 47% sprawności wytwarza-
nia energii elektrycznej, co znajdzie 
swoje bezpośrednie przełożenie na 
zmniejszenie ilości spalanego paliwa 
i redukcję emisji zanieczyszczeń do 
środowiska oraz zmniejszenie niskiej 
emisji w obszarach objętych dostawą 
ciepła – wyjaśnia. 
Prezes Urzędu Regulacji Energe-
tyki wydał już decyzję zmieniającą 
koncesję na wytwarzanie ciepła 
dla TAURON Wytwarzanie. Zmiana 
pozwoli dostarczyć ciepło do po-
nad 260 węzłów ciepłowniczych 
zlokalizowanych w budynkach 
wielorodzinnych, co daje w sumie 
możliwość podłączenia prawie 
20 tysięcy lokali mieszkalnych 
w Dąbrowie Górniczej i Będzinie, 
a także części Sosnowca.
ELŻBIETA GUZIKOWSKA

Ogrzewamy Będzin  
i Dąbrowę Górniczą

Blok pozwoli 
dostarczyć 

ciepło do prawie 
20 tysięcy lokali 

mieszkalnych
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TAURON Dystrybucja • Z myślą  
o nieodległym powrocie bocia-
nów do naszego kraju, energetycy 
TAURONA kończą zabiegi pielę-
gnacyjne gniazd założonych przez 
ptaki na słupach energetycznych. 
TAURON Dystrybucja w ramach 
prowadzonej od wielu lat akcji „Bo-
ciany TAURONA” pomaga ptakom, 
które wybrały sieć dystrybucyjną 
spółki jako miejsce budowy swo-
ich domostw i lęgu. Zakres i rodzaj 
prac ściśle związany jest z cyklem 
życia ptaków. W okresie zimowym 
od momentu odlotu bocianów, 
energetycy TAURONA realizują 
prace porządkowe, które obejmują 
oczyszczanie, zmniejszenie lub od-

budowę gniazd. Dodatkowo, tam 
gdzie jest to konieczne, monto-
wane lub wymieniane są na nowe 
platformy zabezpieczające i od-
dzielające gniazda od linii energe-
tycznych. 
– Energetycy z TAURON Dystrybucja 
każdego roku w sezonie jesienno-
-zimowym dokonują ponad 200 za-
biegów pielęgnacyjnych na bocianich 
gniazdach. Na sieci energetycznej nikt 
inny nie może tego zrobić, ponieważ 
oprócz posiadania specjalistycznego 
sprzętu – podnośników czy dźwigów 
– trzeba mieć wiedzę, odpowiednie 
uprawnienia i doświadczenie. A są-
dząc po tym, jak pracownicy spółki 
są zaangażowani w te prace, rów-

nież wielkie serce – mówi Ewa Groń 
rzecznik prasowy TAURON Dystry-
bucja.
W ostatnich latach pomoc ener-
getyków nabrała szczególnego 
znaczenia, ponieważ bociany coraz 
częściej budują swoje gniazda na 
słupach energetycznych. I choć te, 
cieszą się dużą sympatią, często 
mogą być przyczyną poważnych 
awarii sieci energetycznych. Dlate-
go TAURON Dystrybucja każdego 
roku pracuje nad tym, aby zapew-
nić bezpieczeństwo ptaków i bez-
awaryjność sieci. Obecnie na sieci 
dystrybucyjnej TAURON Dystry-
bucja jest ich około 1600, z czego 
w województwie opolskim prawie 
360.
AGATA KOTAPKA

Porządki w bocianich gniazdach
Platformy to stalowe 
konstrukcje montowane  
na słupach energetycznych  
w bezpiecznej odległości od 
przewodów, które zapewniają 
bezpieczeństwo ptakom oraz 
chronią sieć energetyczną 
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Energetycy z TAURON 
Dystrybucja każdego roku  

w sezonie jesienno- 
-zimowym dokonują ponad 

200 
ZABIEGÓW 

PIELĘGNACYJNYCH 
na bocianich gniazdach

Grupa TAURON
KATARZYNA RUMOWSKA

Zabawa karnawałowa na 
Oddziale Onkologii, He-
matologii i Chemioterapii 
Górnośląskiego Centrum 

Zdrowia Dziecka to jeden z ele-
mentów projektu pn. „Kolorowa 
Zima z TAURONEM”.
– Wspólnie z TAURONEM organi-
zujemy wiele inicjatyw dla pod-
opiecznych tego oddziału. Niedaw-
no zorganizowaliśmy świąteczne 
spotkanie muzyczne, a tym razem 
spółka włączyła się również w or-
ganizację balu, po to, by dać dzie-
ciom i ich opiekunom dawkę do-
brej energii, radości, odskocznię 
od szpitalnej prozy i wzmocnienie 
w trudnym procesie leczenia. To się 

udało: była muzyka, tańce, zabawy 
z animatorem, przebieranki i upo-
minki dla podopiecznych. Dzieci 
były naprawdę radosne, po prostu 
było super – powiedziała Aneta 
Klimek-Jędryka, rzecznik prasowy 
Fundacji ISKIERKA.
Przed świętami Bożego Naro-
dzenia pracownicy uczestniczy-
li w specjalnej inicjatywie, której 
efektem była płyta z kolędami. Na-
grania w formie pendrive'ów trafiły 
do podopiecznych oddziału. 
– Zabawa, śmiech, tańce pomaga-
ją przetrwać dzieciom trudny czas 
choroby i częstych wizyt w szpitalu  
– wyjaśnił Łukasz Zimnoch, rzecz-
nik prasowy TAURON Polska Ener-
gia. – Już teraz planujemy kolejne 
wspólne działania wspierające naj-
młodszych – dodał.

Ważnym elementem współpracy 
z Fundacją ISKIERKA są projekty 
modernizacyjne, z których ostatni 
w tym szpitalu odbył się w 2014 roku.  
Obecnie trwa kolejny remont, któ-
rego celem jest m.in. powiększe-
nie przestrzeni i poprawa funk-
cjonalności oddziału, np. kuchni. 
W ramach modernizacji powięk-
szona zostanie m.in. świetlica do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych  
i terapeutycznych z dziećmi, zosta-
ną wyremontowane dwie łazienki, 
przeniesiony gabinet psychologa 
i sala rehabilitacyjna. Dodatkowo 
zostaną utworzone: nowy gabinet 
do badań USG, nowa sala poby-
tu dziennego oraz pokój rozmów 
lekarzy z rodzicami. Wszystkie te 
działania zostały zaplanowane na 
pierwszy kwartał tego roku. d

Kolorowy bal karnawałowy

Szpitalna świetlica Oddziału Onkologii, 
Hematologii i Chemioterapii Górnośląskiego 
Centrum Zdrowia Dziecka przemieniła się 
w pełną kolorów salę balową. Wspólnie 
z Fundacją ISKIERKA zorganizowaliśmy dla 
podopiecznych tego oddziału bal karnawałowy.

Zabawa karnawałowa 
to część projektu pn. 

„Kolorowa  
Zima z TAURONEM” Fo
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Korytarz życia
Wsparcie Grupa TAURON 
W grudniu ubiegłego roku 
uregulowano dwie bardzo ważne 
kwestie dotyczące prawa drogo-
wego – korytarz życia oraz jazdę 
na tzw. suwak. W dzisiejszej 
odsłonie cyklu „Rady mechanika 
dla pracownika” przyjrzymy się 
pierwszemu z nich.
Chociaż zasada tworzenia kory-
tarza życia jest mało skompliko-
wana, kierowcom sprawia wiele 
kłopotu. Temat jest szczególnie 
ważny – tworząc taki korytarz, 
możemy uratować komuś zdro-
wie, a nawet życie. Na czym po-
lega? Jeżeli na autostradzie za-
blokowane są dwa pasy ruchu, 
a dojdzie do jakiegoś zdarzenia, 

to pojazdy jadące lewym pasem 
powinny maksymalnie zjechać 
do lewej strony. Samochody po-
ruszające się prawym pasem po-
winny zjechać do prawej strony, 
tworząc tym samym „korytarz” 
dla służb ratowniczych. Jeżeli 
pasów na autostradzie jest wię-
cej niż dwa, korytarz powinien 
zostać utworzony między lewym 
a środkowym pasem ruchu. Po-
jazdy przemieszczające się pa-
sem środkowym i prawym, we-
dług przepisów, powinny zjechać 
maksymalnie do prawej strony.
JERZY JANUŚ

Czy wiesz, że...

Zapora w Leśnej przechodzi remont

TAURON Ekoenergia • Betonowa 
konstrukcja zapory w Leśnej po-
wstała w 1901 roku. Budowla ma 
45 metrów wysokości, 130 metrów 
długości, a szerokość korony zapo-
ry mierzy 8 metrów. 
Ponad 100-letnia kamienno-be-
tonowa zapora przy elektrowni 
wodnej w Leśnej wytrzymuje od 

15 do 18 milionów metrów sze-
ściennych wody. Konstrukcja spię-
trza wody Kwisy, tworząc Jezioro 
Leśniańskie o długości  prawie  
7 kilometrów i szerokości docho-
dzącej miejscami do kilometra. 
Obecnie zapora jest poddawana 
gruntownej naprawie. Prowadzone 
prace mają zapewnić bezpieczną 

eksploatację obiektu, a także ochro-
nę przeciwpowodziową terenów 
przylegających do zbiornika Le-
śniańskiego. Finał inwestycji prze-
widziany jest na czerwiec bieżącego 
roku. Wykonanie prac remontowych 
zapory zwiększy bezpieczeństwo jej 
użytkowania o kolejne 20-30 lat.
ANNA CISZEWSKA-SWAT

NA BUDOWĘ PRZEZNACZONO: 

20 000 
ton piachu

120 000  
worków cementu

70 000 
m3 kamienia 

TAURON Obsługa Klienta
EWA WÓJCIK-CZECH

Obecnie w szkołach zakła-
dane są wewnętrzne in-
stalacje. Do tej pory zało-
żonych zostało prawie 200 

tego typu instalacji, co stanowi 45% 
realizowanego przedsięwzięcia. Na 
początku kwietnia planujemy zakoń-
czyć prowadzenie działań instalacyj-
nych w 80% placówek edukacyjnych. 
Oddanie całości prac w jednostkach 
oświatowych nastąpi w IV kwartale 
bieżącego roku.
W ramach inwestycji powstanie  
5,5 tys. kilometrów sieci światło-
wodowej FTTH oraz 173 węzły do-
stępowe. Do szerokopasmowej 
sieci zostanie podłączonych 367 
lokalizacji adresowych, w tym 438 
placówek edukacyjnych. Dzięki in-
westycji TAURON Obsługa Klienta, 
ponad 102 tys. gospodarstw do-
mowych będzie mogło skorzystać 
z szerokopasmowego dostępu 
do sieci. Inwestycja obejmuje 132 
gminy, które stanowią białe plamy 
na internetowej mapie Polski.
– Według harmonogramu, z końcem 
kwietnia zrealizujemy pierwszy ka-
mień milowy, tj. 25% zaplanowanej 
sieci światłowodowej we wszyst-
kich obszarach budowy – wyjaśnia 
Krzysztof Krywko, dyrektor Centrum 
Usług Biznesowych w TAURON Ob-
sługa Klienta. – Rozpoczęliśmy już 
prace związane z realizacją pierwszych 
odcinków sieci liniowej we wszystkich 
lokalizacjach. Wybudowaliśmy 220 km 

sieci światłowodowej – częściowo na 
słupach TAURON Dystrybucji, a częścio-
wo w kanalizacji obcego operatora – do-
daje dyrektor TOK.

Kiedy światłowód  
od TAURONA?
  100% szkół uzyska dostęp do 

szerokopasmowego internetu 
do końca bieżącego roku

  50% zaprojektowanej sieci świa-
tłowodowej powstanie do końca 
listopada bieżącego roku

  cała inwestycja zostanie ukoń-
czona do końca 2021 roku                                       

Na wybudowanej sieci TAURON bę-
dzie prowadził hurtową działalność 
telekomunikacyjną. Usługi deta-
liczne (np. internet, telewizja, tele-
fon) świadczyć będzie inny podmiot  
– detaliczny operator telekomunika-
cyjny korzystający z wybudowanej 
przez TAURON sieci. d

Szybki internet trafia do szkół 

Jak prawidłowo  
uformować korytarz życia

W ramach inwestycji 
powstanie 

5500 
KM 

sieci światłowodowej FTTH. 
Do szerokopasmowej sieci 

podłączonych zostanie

438 
SZKÓŁ

TAURON buduje szkieletową sieć światłowodową o długości  
5,5 tys. kilometrów. W ramach projektu dostęp do szybkiego 
internetu zyska 438 szkół. Z inwestycji będzie również mogło 
skorzystać ponad 100 tys. gospodarstw domowych. 
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KW „Czatkowice” • Do Miejsko- 
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Krzeszowicach trafiła nowo 
powstała publikacja pt. „Kopalnia 
Wapienia „Czatkowice” w Krzeszo-
wicach w latach 1948-2018”.  
Autorem monografii jest dr  
Czesław Kotowski – wieloletni 
prezes kopalni.
To pierwsza publikacja dotyczą-
ca spółki, która zawiera tak wiele 
istotnych zagad-
nień z historii za-
kładu i jego okolic. 
W 18 rozdziałach 
zawarto 70 lat 
istnienia kopal-
ni, uwzględniając 
zarówno ewolucję 
procesów wydo-
bywczych i pro-
dukcyjnych, etapy 
rozwoju zakła-
du, zagadnienia 
z zakresu ochrony 
środowiska, dzia-
łalność kultural-
no-socjalną, jak również wiele 
historii związanych z osobami tu 
pracującymi. Znajdziemy w niej 
opis uwarunkowań geograficz-
nych i geologicznych złoża oraz 
zarys dziejów górnictwa całej 

ziemi krzeszowickiej. Przy reda-
gowaniu książki wykorzystano 
między innymi ustne wspomnie-
nia pracowników kopalni, które 
stanowią nieocenione źródło 
wiedzy.
– To pierwsze całościowe ujęcie 
dziejów Kopalni Wapienia „Czat-
kowice”. Można powiedzieć, że to 
swoista kopalnia wiedzy o samej 
kopalni – mówi Paweł Danek, p.o. 

prezes zarządu KW 
"Czatkowice". – Dla 
naszych wielolet-
nich pracowników 
ta publikacja ma 
walor sentymen-
talny, z kolei dla na-
szych kontrahentów 
i przyjaciół będzie 
dodatkowym źró-
dłem wiedzy o nas, 
ale przede wszyst-
kim jest elementem 
budowania naszej 
własnej tożsamości 
jako miejsca pracy, 
z którego historii moż-

na być dumnym – dodaje.
Książka trafiła również do wszyst-
kich filii bibliotek, które znajdują się 
na terenie gminy Krzeszowice. 
AGNIESZKA CUPIAŁ

TAURON Wydobycie • Najpo-
trzebniejsze pomoce dydaktyczne, 
przybory plastyczne i materiały 
niezbędne do bieżącego funkcjo-
nowania trafiły do Powiatowej 
Placówki Opiekuńczo-Wychowaw-
czej w Jaworznie.
TAURON Wydobycie po raz kolej-
ny włączył się w pomoc placów-
ce z terenu swojej działalności, 
która wspiera najbardziej potrze-
bujących. Powiatowa Placówka 
Opiekuńczo-Wychowawcza w Ja-
worznie od blisko 30 lat zapewnia 
swoim podopiecznym całodobową 
opiekę i wychowanie.
Za sprawą opiekunów i pielęgnia-
rek, wspieranych przez pedagoga 
i psychologa, 28 dzieci w przedziale 
wiekowym od 2 do 16 lat codzien-
nie doświadcza przyjaznej, pełnej 
ciepła i troski atmosfery.
Głównymi celami placówki jest 
zapewnienie wychowankom od-
powiednich warunków do kształ-

cenia, działań profilaktycznych 
i terapeutycznych, realizacja pla-
nu pomocy dziecku, zapewnienie 
kontaktu z najbliższymi, a także 
zagwarantowanie przysługujących 
świadczeń zdrowotnych. W ra-
mach społecznej odpowiedzialno-

ści biznesu TAURON Wydobycie od 
lat realizuje działalność prospo-
łeczną na rzecz placówek pomocy, 
ośrodków edukacyjnych i instytucji 
pomocowych funkcjonujących na 
terenie działalności spółki.
DANIEL IWAN

Grupa TAURON • Wszyscy wiemy, 
że pewnych sytuacji losowych nie 
można uniknąć. Nie pomogą najlep-
sze szkolenia BHP, jeśli zabraknie 
zaplecza technicznego. Dlatego 
w ubiegłym roku w budynkach 
Grupy TAURON umieszczono ponad 
100 defibrylatorów AED.
Automatyczny Zewnętrzny Defi-
brylator (ang. Automated External 
Defibrillator – AED) to urządze-
nie zaprojektowane do ratowania 
ludzkiego życia w momencie za-
trzymania krążenia. Podczas takich 
wyjątkowych sytuacji liczy się każda 
sekunda. Sprzęt jest łatwy w użyciu 
i nie wymaga specjalistycznej wie-
dzy medycznej. Automatyczny sys-
tem pomocy poinstruuje Cię krok po 
kroku, jak poprawnie przeprowadzić 
defibrylację.

Jak działa AED?
Defibrylator zewnętrzny, podając 
wstrząs terapeutyczny, wygłusza 

chaotyczne impulsy serca podczas 
nagłego zatrzymania krążenia. 
Urządzenie pozwala przywrócić pra-
widłowy rytm serca. Dzięki komu-
nikatom głosowym, skierowanym 
do osoby obsługującej w danym 
momencie defibrylator, urządzenie 
organizuje przebieg akcji ratunko-
wej. Dodatkowym wsparciem są 

instrukcje graficzne, pomagające 
w prawidłowym przyklejeniu elek-
trod i wykonaniu defibrylacji.

Cykliczne szkolenia
Od dwóch lat prowadzimy w TPE 
szkolenia z udzielania pierwszej 
pomocy. Program szkoleń obej-
muje kluczowe obszary tematycz-
ne, takie jak podstawy prawne 
i zasady postępowania w miejscu 
zagrożenia. Ćwiczenia obejmują 
zagadnienia związane z poszcze-
gólnymi rodzajami urazów: zadła-
wieniem, krwawieniem, wstrzą-
sem i urazami głowy, złamaniem, 
zwichnięciem czy skręceniem. 
W trakcie szkoleń pracownicy 
dowiadują się, jak postępować 
w przypadku porażenia prądem, 
upadku z wysokości czy oparzenia. 
W ramach szkolenia zapoznają się 
też z działaniem automatycznego 
defibrylatora AED.
RADOSŁAW DUBAS

Urządzenie, które ratuje życie

Badania wykazują, 
że przeżywalność 
poszkodowanego 

w przypadku 
nagłego zatrzymania 
krążenia bez podjęcia 

natychmiastowej 
pomocy wynosi zaledwie 

5% 
Przy zastosowaniu AED 

szanse na przeżycie 
rosną do 

70%

Pomaganie ma moc

Kopalnia wiedzy o… kopalni

Defibrylator zewnętrzny 
powinien znajdować 

się w miejscu 
ogólnodostępnym, 

gdzie przez cały czas 
obecni są pracownicy 

mogący udzielić pomocy 
przedmedycznej

Spółka po raz 
kolejny włączyła się 

w pomoc placówce 
z terenu swojej 

działalnościOkładka  
książki 
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Szybki internet trafia do szkół 
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TAURON Wydobycie
 JAN PARCER

W ZG Janina pracuje 
zawodowo trzydzie-
ści jeden lat, jednak 
z kopalnią z Libią-

ża związany jest od 1986 roku. 
W tym okresie był uczniem zasad-
niczej szkoły górniczej przy KWK 
Janina. Przez pierwsze sześć lat 
pracował jako elektryk w oddziale 
zbrojeniowym, następnie dwa lata 
był oddelegowany do działu re-
strukturyzacji. Pracując w kopalni, 
podjął studia na Wydziale Górni-
czym AGH w Krakowie. Od czasu 
ich ukończenia pracuje nieprzer- 
wanie jako osoba dozoru ruchu  
w oddziale przewozu dołowego.
Czas po szychcie pan Paweł od lat 
poświęca na rozwijanie swoich pa-
sji historycznych. Bakcyla historii 
połknął już jako uczeń szkoły śred-
niej. W połowie lat osiemdziesią-
tych brał udział w wykopaliskach 
archeologicznych, organizowanych 
i prowadzonych przez muzeum 
z Chrzanowa na terenie cmentarza 
z okresu kultury łużyckiej w Żar-
kach-Ziajkach.

Najbliższa zainteresowaniom Paw-
ła Siudy jest jednak historia drugiej 
wojny światowej. Już w czasach 
szkolnych zaczął kolekcjonować 
różne pamiątki z tego okresu. Za 
namową kolegów został człon-
kiem Stowarzyszenia Rekonstruk-
cji Historycznej „Wrzesień ‘39”. 
Cierpliwie kompletował mundur 
żołnierza polskiego wraz z opo-
rządzeniem z września 1939 roku. 
Wielokrotnie brał udział w rekon-

strukcjach bitew wrześniowych, 
m.in. w Tomaszowie Lubelskim, 
Wyrach, Rytrze czy w Radłowie.
Paweł Siuda często dzieli się swoją 
wiedzą i doświadczeniem z młody-
mi ludźmi. Chętnie odpowiada na 
zaproszenia nauczycieli i dyrekcji li-
biąskich szkół do prowadzenia tzw. 
żywej lekcji historii. W trakcie tych 
lekcji uczniowie mają okazję wysłu-
chać opowieści pana Pawła o cie-
kawych epizodach z okresu drugiej 

wojny światowej. Mogą również 
zapoznać się z umundurowaniem 
i wyposażeniem polskiego żołnie-
rza we wrześniu 1939 roku. Nasz 
bohater swoje zbiory historyczne 
prezentował też przy okazji rajdu 
konnego szlakiem ucieczki rotmi-
strza Pileckiego z KL Auschwitz oraz 
z okazji setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości.
Paweł Siuda jest również au-
torem opracowania „Moje mia-

sto..... Spacerkiem przez Libiąż”. 
Podejmuje w niej próbę opisania 
historii każdej ulicy wraz ze zmia-
nami, jakie zaszły na przestrzeni 
lat. Uzupełnieniem są związane 
z nimi legendy. Pan Paweł przyta-
cza również losy ciekawych ludzi. 
Całość opatrzona jest bogatym 
materiałem fotograficznym. Autor 
ma nadzieję, że w przyszłości uda 
się wydać efekty jego wieloletniej 
pracy. d
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 32

CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI OD PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON.
Rozwiązania należy przesyłać do 15 marca 2020 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 31: Rafał Szewczyk, TAURON Dystrybucja, Biuro Zarządzania Projektami i Reorganizacji; Tomasz Dębosz, Nowe Jaworzno Grupa 
TAURON, Biuro Utrzymania Majątku Mechanicznego; Rozalia Kościelniak, TAURON Wytwarzanie, Biuro Zamówień i Umów; Małgorzata Rzepa, TAURON 
Ciepło, Biuro Administracji; Joanna Kubal, Wsparcie Grupa TAURON; Zespół Zarządzania i Współpracy Korporacyjnej

Hasło

Historyczne bitwy  
i wirtualne spacery 
Brał udział w inscenizacjach historycznych  
i wykopaliskach archeologicznych.  
Chroni od zapomnienia przeszłość  
swojej małej ojczyzny. Pracujący na  
co dzień jako górnik Paweł Siuda może  
pochwalić się naprawdę niebanalnymi pasjami. 
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 Paweł Siuda często 
dzieli się swoją wiedzą 
i doświadczeniem 
z młodymi ludźmi. 
Chętnie odpowiada  
na zaproszenia 
nauczycieli i dyrekcji 
libiąskich szkół  
do prowadzenia tzw. 
żywej lekcji historii. 

Najbliższa 
zainteresowaniom 
Pawła Siudy jest 
historia drugiej 
wojny światowej 

Czas po szychcie 
pan Paweł od 
lat poświęca na 
rozwijanie swoich 
pasji historycznych 


