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Maseczki chirurgiczne 
były jednym z pierw-
szych towarów, który 
zniknął z hurtowni 

i aptecznych półek, a z uwagi na 
obowiązek zasłaniania ust i nosa 
zapotrzebowanie na nie wciąż 
rośnie. Pracownicy TAURONA po-
stanowili uszyć je we własnych 
domach. 
– Nie wytwarzamy specjalistyczne-
go sprzętu. Szyjemy maseczki ba-
wełniane, które można samodziel-

nie zdezynfekować i wielokrotnie 
używać w drodze do pracy – mówi 
Bożena Klatecka, specjalista ds. 
rozliczeń finansowych w TAURON 
Obsługa Klienta. – Przynajmniej 
w ten sposób możemy wspomóc 
naszych kolegów w tym trudnym dla 
wszystkich czasie – dodaje. 
Uszyte maseczki nie zastępu-
ją środków ochrony osobistej, 
w które pracownicy wyposażani 
są w trakcie wykonywania swo-
ich obowiązków. Przyczyniają 
się natomiast do poprawy ich 
bezpieczeństwa w drodze do 
pracy. 

– „Uszyj maseczki dla swoich ko-
legów” to coś więcej niż kolejna 
inicjatywa z zakresu wolontaria-
tu pracowniczego w TAURONIE.  
To wielki gest solidarności, ale 
również wyrazy podziękowania 
dla tych, którzy mimo zagrożenia 
COVID-19 codziennie pokonu-
ją drogę do pracy – mówi Filip 
Grzegorczyk, prezes zarządu 
TAURON Polska Energia.
Uszyte maseczki trafią do monte-
rów, energetyków, górników, pra-
cowników ochrony i służb sprząta-
jących. Tych, którzy nieprzerwanie 
trwają na posterunku.

Wsparcie dla najbardziej 
potrzebujących
Pracownicy TAURONA zaan-
gażowali się również w pomoc 
służbom medycznym. Dzię-
ki wpłatom na konto Fundacji 
TAURON, a także współpracy 
z Fundacjami Iskierka oraz Oko 
w oko w Rakiem, ponad 40 tys. 
maseczek trafiło do personelu 
i pacjentów śląskich szpitali. 
Maseczki trafiły m.in. do: Narodo-
wego Instytutu Onkologii w Gli-
wicach, Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistyczny nr 3 w Rybniku, Ka-
towickiego Centrum Onkologii, Za-

głębiowskiego Centrum Onkologii 
w Dąbrowie Górniczej, a także do 
oddziałów Górnośląskiego Cen-
trum Zdrowia Dziecka, Zespołu 
Szpitali Miejskich w Chorzowie 
i Publicznego Szpitala Klinicznego 
w Zabrzu. d 

Pracownicy Grupy TAURON po raz kolejny udowodnili, że mają serce do pomagania. 
Chwycili za igły i nici po to, by w środki ochrony osobistej zaopatrzyć swoich 
kolegów: górników, energetyków, pracowników ochrony i służb sprzątających. 
Dzięki ich wsparciu pomoc otrzymały również śląskie placówki medyczne. 

Pracownicy TAURONA 
w ciągu dwóch tygodni uszyli

1000
MASECZEK 

OCHRONNYCH
w ramach akcji  

„Uszyj maseczki  
dla swoich kolegów”
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TAURON Wydobycie
DANIEL IWAN

W ostatnim czasie spa-
dło zapotrzebowanie 
na energię elektrycz-
ną, szczególnie tę 

wytwarzaną w oparciu o węgiel 
kamienny. Kopalnie są więc zmu-
szone do ograniczenia wydobycia. 
W innym wypadku zalegający na 
zwałach węgiel całkowicie unie-
możliwiłby  funkcjonowanie zakła-
dów górniczych.
W związku z tym, w porozumieniu 
ze stroną społeczną, zdecydowano 
o wdrożeniu w spółce założeń pa-
kietu osłonowego. 
– Chcemy ochronić nasze zakłady 
górnicze przed negatywnymi skut-
kami rynkowymi epidemii, dlatego 
w porozumieniu ze stroną społeczną 
podjęliśmy zdecydowane działania 
zaradcze. Ograniczamy czas pracy 
i tym samym wdrażamy solidarne 
obniżenie wynagrodzenia zarządu 

i wszystkich pracowników spółki  
o 20 procent – mówi Tomasz Cudny, 
prezes zarządu TAURON Wydoby-
cie. – Naszym nadrzędnym celem po-
zostaje utrzymanie i ochrona miejsc 
pracy w zakładach górniczych spółki 
oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
pracy załóg górniczych TAURON Wy-
dobycie i dostosowanie produkcji do 
aktualnej sytuacji rynkowej – pod-
kreśla prezes TAURON Wydobycie.
Porozumienie w sprawie wdroże-
nia pakietu działań osłonowych 
dla zakładów górniczych zarząd 
TAURON Wydobycie podpisał 
z reprezentatywnymi organizacja-
mi związkowymi spółki.
– Rozwiązaniem, które ograniczy pro-
dukcję zakładów górniczych spółki, 
utrzymując jednocześnie fronty wy-
dobywcze, jest wprowadzenie obniżo-
nego wymiaru czasu pracy. Specyfika 
funkcjonowania zakładów górniczych 
TAURON Wydobycie warunkuje, że 
optymalnymi dniami wolnymi będą 

środy. Pracownik, wykonujący pracę 
w tym dniu, otrzyma zamiennie inny 
dzień wolny – mówi Tomasz Cud-
ny. – Stawiamy na aktywny dialog ze 
stroną społeczną i regularne informo-
wanie o sytuacji ekonomicznej spółki 
w kontekście sytuacji rynkowej, stąd 
wdrożone rozwiązania w zakresie or-
ganizacji pracy zostały wypracowane 
w toku konsultacji z organizacjami 

TAURON WSPIERA UCZNIÓW  
Z MAŁOPOLSKI W NAUCE ZDALNEJ

Grupa TAURON
TAURON pomaga dzieciom z Małopolski, które są w trudnej 
sytuacji ekonomicznej. Grupa umożliwiła zakup komputerów, aby 
ułatwić naukę zdalną. Inicjatywa jest realizowana w porozumie-
niu z Kuratorium Oświaty w Krakowie.
Bony na zakup komputerów i laptopów trafiły do kilkudziesięciu 
potrzebujących dzieci przez Fundację TAURON. 
– Epidemia to niełatwy czas dla nas wszystkich, a szczególnie dla 
rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Dzieci z tych rodzin często  
nie mają możliwości uczestniczenia w zdalnych lekcjach ze względu  
na brak sprzętu. Jako firma odpowiedzialna społecznie działamy, by jak 
najszybciej umożliwić dzieciom w potrzebie dostęp do nauki i kontak-
tów z nauczycielami oraz rówieśnikami – mówi Filip Grzegorczyk, 
prezes zarządu TAURON Polska Energia.
Listę rodzin, do których trafił sprzęt, przygotowało Kuratorium 
Oświaty w Krakowie na podstawie informacji uzyskanych ze szkół 
z Krakowa, a także z powiatów, m.in. wadowickiego, limanowskie-
go, nowotarskiego i tatrzańskiego.
ŁUKASZ CIUBA

Z GRUPY

DZIAŁANIA PREWENCYJNE NA CZAS PANDEMII  
W TAURON WYTWARZANIE

TAURON Wytwarzanie
Zarząd i organizacje związkowe TAURON Wytwarzanie podpisały 
porozumienie w sprawie określenia warunków i trybu wykonywa-
nia pracy w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy. 
W związku z pandemią COVID-19, spowolnieniem gospodarki  
i związanym z tym znaczącym spadkiem przychodów spółki, 
podjęte zostały aktywne działania zmierzające do ochrony miejsc 
pracy. Dzięki dobrej współpracy ze stroną społeczną wypracowa-
no dokument, który umożliwia spółce ubieganie się o dodatkowe 
środki finansowe na ochronę miejsc pracy w ramach obowiązującej 
Tarczy Antykryzysowej.
Porozumienie obowiązuje od 1 maja do 31 lipca br. Na jego mocy 
pracownikom spółki (zatrudnionym w wymiarze powyżej pół etatu) 
obniżony został o 10 proc. wymiar czasu pracy, co przekłada się na 
dwa dodatkowe dni wolne w miesiącu w okresie maj – lipiec. Wyna-
grodzenie pracowników TAURON Wytwarzanie w czasie obowią-
zywania porozumienia także zostanie pomniejszone – nie będzie 
wypłacana premia miesięczna w wysokości 10% wynagrodzenia 
zasadniczego, która w TW jest stałym elementem wynagrodzenia. 
Podpisane porozumienie ma na celu przede wszystkim ochronę 
miejsc pracy w spółce.
PATRYCJA HAMERA-PIERZCHAŁA
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Aby zagwarantować stabilność finansową spółki i – co z tym związane 
– zachować miejsca pracy dla ponad 6600 osób w niej zatrudnionych,  
na czas rynkowego kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa  
w TAURON Wydobycie wdrożono założenia pakietu osłonowego. 

Działania osłonowe na czas  kryzysu 

TAURON włączył 
się w walkę  
z koronawirusem, 
wspierając służbę 
zdrowia. Działa też 
na rzecz edukacji 
zdalnej 

Porozumienie ma 
na celu ochronę 

miejsc pracy  
w spółce

W ramach działań 
osłonowych, 
poddano dezynfekcji 
przestrzenie wspólne, 
znajdujące się na 
terenie kopalni 

Grupa TAURON 
KATARZYNA RUMOWSKA

Ustawa o elektromobil-
ności i paliwach alterna-
tywnych przewiduje, że 
w gminach, gdzie licz-

ba mieszkańców wynosi ponad  
150 000, ale nie przekracza  
300 000, do końca br. powinno 
powstać 100 punktów ładowa-
nia. Oznacza to, że Katowice wy-
pełniły już z naddatkiem usta-
wowy obowiązek.

– Rozwój elektromobilności to istot-
ny element nabierającego tempa Zie-
lonego Zwrotu TAURONA oraz narzę-
dzie walki z niską emisją w miastach 
– mówi Filip Grzegorczyk, prezes 
zarządu TAURON Polska Energia. 
– Przykład Katowic, gdzie zbudo-
waliśmy infrastrukturę ładowania 
i uruchomiliśmy usługę carsharingu, 
pokazuje, że jesteśmy dla samorzą-
dów wiarygodnym i kompetentnym 
partnerem, posiadającym komplek-
sowe rozwiązania w zakresie e-mo-
bilności – dodaje prezes TAURONA.

Obecnie w Katowicach funkcjo-
nuje 115 ogólnodostępnych stacji 
ładowania różnych operatorów, 
przy czym każda ze stacji ma kil-
ka punktów ładowania.
– Katowice są liderem w zakre-
sie elektromobilności. To in-
nowacyjne podejście jest do-
ceniane z wielu względów, 
także ekologicznych. Pierwszy 
samochód elektryczny zakupi-
liśmy już w 2012 roku. Dzisiaj 
już wiemy, że elektryczne po-
jazdy odgrywają coraz większą 

Katowice – pierwsze  miasto e-mobilne
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Katowice są pierwszym polskim miastem,  
które wypełniło zapisy ustawy o elektromobilności.  
W stolicy Górnego Śląska działa już 115 punktów 
ładowania, a 86 z nich zbudował TAURON. 
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Grupa TAURON • Pracownicy 
TAURONA po raz kolejny poma-
gają swoim kolegom. Tym razem 
blisko 1500 przyłbic zostanie 
wyprodukowanych dla pracow-
ników ochrony pełniących służbę 
w obiektach Grupy TAURON. 
– Postanowiliśmy wykorzystać swoje 
zaplecze i umiejętności. Znając koszty 
zakupu jednej przyłbicy i ogromnego 
zapotrzebowania na ten produkt, roz-
poczęliśmy własną produkcję. Zależy 
nam, aby każdy pracownik miał przył- 
bicę tylko do swojego użytku. W ten 
sposób chociaż trochę ograniczymy 
lęk. Jest to ważne dla pracowników 
ochrony, którzy każdego dnia wy-
konują pomiary temperatury ciała 
osobom wchodzącym na obiekty lub 
kontaktują się z klientami – podkre-
śla Jerzy Januś, dyrektor Centrum 
Zarządzania Flotą we Wsparcie 
Grupa TAURON.
Przyłbice produkowane są 
w dwóch lokalizacjach: w Tarno-
wie i Krakowie. Swoje siły połączyli 
pracownicy warsztatów samocho-
dowych i ekip budowlanych. Cała 
produkcja odbywa się pod okiem 
działu BHP, który sprawdza i do-
puszcza przyłbice do użytku. 
– Przyłbice produkowane są z mate-
riału wielokrotnego użytku, można go 
odkażać środkami dezynfekującymi. 

Do każdego produktu dołączana jest 
instrukcja montażu oraz użytkowania. 
Produkcja odbywa się z zachowaniem 
najwyższych standardów higieny. Na-
sze przyłbice nie odbiegają od tych, 
które możemy zakupić. Dobraliśmy 
odpowiedni materiał, który zbliżony 
jest do tego, który oferują producenci 
przyłbic na masową skalę – podkre-
śla Ewa Skurnóg, koordynator Sekcji 
BHP i Ochrony Środowiska.
Pierwsza partia przyłbic jest już 
gotowa do wysyłki. Pozwolą one 
zadbać o tych, którzy swoją co-
dzienną pracą zapewniają bezpie-
czeństwo i porządek w naszych 
miejscach pracy.
– Nie jesteśmy lekarzami, nie pra-
cujemy w szpitalach na pierwszej 
linii frontu, ale posiadamy moż-
liwości i umiejętności, który-
mi możemy się wykazać 
i zamienić je w gotowy 
produkt. W ten sposób 
chcemy pomóc – dodaje 
Jerzy Januś.
Kolejna partia przyłbic 
zostanie przeznaczona 
dla pracowników ser-
wisów sprzątających, 
warsztatów samocho-
dowych oraz ekip bu-
dowlanych. 
ANNA PTAK

TAURON Wytwarzanie  • Pierwsza 
farma fotowoltaiczna TAURONA 
o mocy 5 MW powstanie w Ja-
worznie na terenach, na których 
w przeszłości zlokalizowana była 
Elektrownia Jaworzno I. 
Farmę w Jaworznie zbuduje kon-
sorcjum spółek TAURON Serwis 
i TAURON Dystrybucja Serwis, które 
wygrało przetarg na realizację tego 
przedsięwzięcia. Obecnie na terenie 
inwestycji trwają prace projektowe. 
Zakończenie realizacji inwestycji pla-
nowane jest jeszcze w tym roku.
– Konsekwentnie realizujemy założe-
nia Zielonego Zwrotu TAURONA, mimo 
problemów związanych z pandemią 
koronawirusa – mówi Filip Grzegor-
czyk, prezes zarządu TAURON Pol-
ska Energia. – Farma fotowoltaiczna 
w Jaworznie to element szerszego 
programu rozwoju fotowoltaiki na te-
renach poprzemysłowych należących 
do Grupy – dodaje prezes TAURONA.
Projekt będzie współfinansowany 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że 
swoją szansę w wykorzystywaniu 
nowoczesnych technologii pozyskiwa-
nia energii dostrzegają również duże 
firmy energetyczne, takie jak TAURON. 
Konieczność poszukiwania alterna-
tywnych źródeł energii to nasza przy-
szłość – mówi Adam Lewandowski, 
zastępca prezesa WFOŚiGW w Ka-
towicach.
Program TAURON PV to pro-
gram budowy instalacji foto-
woltaicznych na terenach Grupy 
TAURON o łącznej mocy 75-150 
MWp. Obejmuje on pięć lokali-
zacji o różnym stopniu zaawan-
sowania i mocy. Inwestycje są 
rozwijane na terenach zrekulty-
wowanych lub wymagających re-
kultywacji wskutek długotrwałej 
działalności przemysłowej – są 
to głównie tereny po byłych elek-
trowniach lub składowiskach 
odpadów paleniskowych. Dzięki 
programowi, tym miejscom bę-
dzie można przywrócić funkcje 
gospodarcze.
PATRYCJA HAMERA-PIERZCHAŁA

Pierwsza farma TAURONA 
na terenach poprzemysłowych

#wspólnymisiłami możemy więcejDziałania osłonowe na czas  kryzysu 

Realizując założenia Zielonego 
Zwrotu, TAURON we wrześniu 

2019 roku kupił pięć farm 
wiatrowych o łącznej mocy 

180 MW oraz zakupił prawa 
do projektu zespołu farm 

fotowoltaicznych o łącznej 
mocy 6 MW

W akcję zaangażowali się 
pracownicy warsztatów 

samochodowych i ekip 
budowlanych

związkowymi wszystkich zakładów 
górniczych – podsumowuje prezes 
TAURON Wydobycie.
Ograniczenie czasu pracy o 20 
procent na trzy miesiące spółka 
wprowadziła na podstawie ustawy  
o COVID-19. W jednym dniu tygo-
dnia, tj. w środę, wstrzymywany 
jest ruch trzech zakładów górni-
czych TAURON Wydobycie. d

rolę w naszym życiu, dlatego jed-
nocześnie rozwijamy bazę stacji 
ładowania pojazdów elektrycz-

nych w mieście – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic. 
Aktualnie TAURON udostęp-
nia w Katowicach 86 punk-
tów ładowania. Stacje są 
usytuowane w centrum 
miasta, m.in. przy Między-
narodowym Centrum Kon-
gresowym, hotelu Vienna 
House przy ulicy Sokolskiej, 

ale także w dzielnicach Ka-

towic: os. Witosa, Ligocie, Bogu-
cicach, os. Bażantowo, Giszowcu. 
Infrastruktura rozłożona równo-
miernie na terenie całego miasta 
pozwala na zaplanowanie trasy 
przejazdu tak, by po drodze na-
ładować samochód. Jest to tym 
bardziej wygodne, że Katowice 
wiele ciekawych miejsc i architek-
tonicznych perełek skrywają poza 
ścisłym centrum. d

Katowice – pierwsze  miasto e-mobilne

Aktualnie TAURON 
udostępnia w Katowicach

 86 
PUNKTÓW 

ŁADOWANIA 

Stacje ładowania 
TAURONA zasilane z sieci 
OSD dostarczają energię 

elektryczną pozyskiwaną 
z odnawialnych źródeł: 

elektrowni wodnych 
i farm wiatrowych. 

Wszystkie stacje 
ładowania TAURONA 

są dostępne w aplikacji 
eMap od TAURONA
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 TAURON Dystrybucja 
MARCIN MARZYŃSKI

Coroczne porządki przepro-
wadzane przez energety-
ków TAURON Dystrybucja 
na gniazdach zlokalizowa-

nych na słupach energetycznych są 
konieczne, ponieważ bociany w każ-
dym sezonie rozbudowują je, dono-
sząc nowy materiał. Gdyby domo-
wisko bocianów nie było regularnie 
czyszczone, mogłoby zagrażać nie 
tylko ptakom, ale także sieci dys-
trybucyjnej, a ta z kolei dostawom 
energii elektrycznej. Dochodzące 
do dwóch metrów wysokości kon-
strukcje mogą ważyć nawet 2 tony. 
Przy takich gabarytach gniazdo bar-
dzo obciąża słup energetyczny i ła-
two może się osunąć pod własnym 
ciężarem lub pod wpływem czynni-
ków atmosferycznych.
– Zabiegi pielęgnacyjne wykonywa-
ne m.in. przez energetyków są bar-
dzo istotne dla populacji bocianów 
w Polsce, ponieważ ptaki, budując lub 
poprawiając wiosną gniazdo, znoszą 
do niego także zalegające w naszym 
środowisku śmieci, np. sznurki ze sno-
powiązałek, worki, szmaty, elementy 
plastikowe. W takie odpady mogą 
wplątać się zwłaszcza młode osobni-
ki, co jest dla nich dużym zagrożeniem 

– komentuje dr nauk biologicznych 
Kazimierz Walasz z Małopolskiego 
Towarzystwa Ornitologicznego.
Na bocianim gnieździe, zlokali-
zowanym na sieci dystrybucyjnej 
i wyniesionym poza przewody 
energetyczne na specjalnej plat-
formie, jest bardzo bezpiecznie. Ze 
względu na wysokość nie dostanie 
się tu żaden intruz lub drapieżnik.
- Na całej sieci dystrybucyjnej TAURON 
Dystrybucja jest około 1600 gniazd, 
ale nie wszystkie są zamieszkane 
w każdym sezonie. Kiedy ptaków nie 
ma w Polsce, nasze służby technicz-
ne sprawdzają stan gniazd i przede 
wszystkim oceniają zagrożenie, ja-
kie mogą one stanowić dla naszej 
infrastruktury. Prace oczyszczające 
w gniazdach lub montaż platform 
traktujemy jako zabiegi eks-
ploatacyjne na sieci ener-
getycznej ,  ponieważ 
poprawiają jej bezpie-
czeństwo i wpływają 
na bezawaryjną pracę  
– mówi Ewa Groń, 
rzecznik prasowy 
TAURON Dystry-
bucja. – W tym 
sezonie lęgowym 
nasze brygady, 
robiące przeglądy 
sieci, zlokalizowały 

na słupach kilka nowych gniazd. Po 
okresie ochronnym zapewnimy im 
stabilny fundament w postaci specjal-
nych platform separujących gniazda 
od konstrukcji słupa i przewodów, aby 
ptaki były bezpieczne. Tymczasem 
oczekujemy na wyklucie się młodych  
– dodaje Ewa Groń.
Mieszkańcy, energetycy i ornitolo-
dzy obserwują, jak uporządkowane 
i bezpieczne gniazda zapełniają się 
jajami. Młode, po wykluciu się i po 
okresie pierwszego wzrostu, będą 
przez ornitologów i we współpra-
cy z TAURONEM obrączkowane. To 
kolejny etap działań i przejaw troski 
o te piękne i budzące sympatię pta-
ki. d

Opłaciły się prace energetyków z TAURON Dystrybucja prowadzone zimą na bocianich 
gniazdach, założonych przez ptaki na słupach energetycznych. Bocianie pary doceniły 
bezpieczne platformy przygotowane przez TAURONA, gdyż po przylocie zamieszkały  
na oczyszczonych konstrukcjach. W wielu gniazdach pojawiły się też jaja. 

Młode bociany  
w gniazdach TAURONA 

Mieszkańcy, energetycy i ornitolodzy obserwują, jak 
uporządkowane i bezpieczne gniazda zapełniają się 
jajami. Samica składa je w odstępach dwudniowych, 
najczęściej wieczorem. Może złożyć do 7 jaj,  
ale najczęściej jest ich do 4 sztuk 

O TYM SIĘ MÓWI
TAURON ZMIENIA RZECZYWISTOŚĆ DZIECI 
Z POGÓRNICZYCH TERENÓW
Grupa TAURON
TAURON we współpracy 
z Domem Aniołów Stró-
żów stworzył „Przed-
szkolandię” – wirtual-
ną przestrzeń, w której 
wszystkie dzieci czują się 
bezpiecznie.
„TAURONKOWA Przed-
szkolandia” to nowy 
projekt Grupy TAURON 
i Stowarzyszenia Pomo-
cy Dzieciom i Młodzieży 
Dom Aniołów Stróżów z Katowic. Choć owocna współpraca tych pod-
miotów trwa już od 2018 roku, pandemia koronawirusa zmusiła sto-
warzyszenie do zmiany sposobu niesienia pomocy. Trudna sytuacja ro-
dzinna w połączeniu z izolacją doprowadziły do pogłębienia domowych 
problemów jego podopiecznych.
- Wspieranie lokalnych społeczności od zawsze znajduje się na liście naszych 
priorytetów. Cieszymy się, że i tym razem mogliśmy połączyć siły z Domem 
Aniołów Stróżów. Cel jest tym szczytniejszy, że adresatem naszej pomocy są 
dzieci, a to właśnie je powinniśmy otaczać szczególną troską – mówi Filip 
Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.
Teraz praca stowarzyszenia w całości przeniosła się do internetu, gdzie 
pedagodzy i psycholodzy przygotowali specjalną ofertę codziennych 
zajęć. Uruchomiona została także telefoniczna linia wsparcia. 
– W miarę wprowadzania kolejnych obostrzeń dotyczących przemieszcza-
nia się sytuacja w rodzinach dzieci się pogarszała. Pojawiały się problemy 
z alkoholem czy zagrożenie przemocą. Nie mogliśmy zostawić podopiecz-
nych, stąd pomysł na niesienie pomocy online – mówi Monika Bajka, pre-
zes Stowarzyszenia Dom Aniołów Stróżów.
Projekt „TAURONKOWA Przedszkolandia” skierowany jest do najmłod-
szych podopiecznych i ich rodziców. W ramach „Przedszkolandii” co-
dziennie organizowane są inne zajęcia, np. misja czysta kuchnia i pysz-
ne przysmaki, która obejmuje warsztaty kulinarne i plastyczne, a także 
zajęcia sportowe. Dzieci otrzymają również wyprawki z materiałami do 
zajęć oraz motywujące je do pracy nagrody od TAURONA. W ramach 
projektu podopiecznym została również zapewniona dodatkowa po-
moc pedagogiczna i psychologiczna. 
URSZULA JARCZYK-WÓJTOWICZ

DOBRE PRAKTYKI Z TAURONA
Grupa TAURON
Inicjatywy z zakresu CSR podejmowane przez Grupę TAURON są wy-
soko oceniane przez ekspertów. W prestiżowym raporcie „Odpowie-
dzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” wymieniono aż 25 ini-
cjatyw realizowanych w TAURONIE.
W obszarze zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokal-
nej wyróżniono między innymi projekty adresowane do najmłodszych: 
TAURON Energetyczny Junior Cup, MegaMoc Kolędowania, Domy Po-
zytywnej Energii.
– Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu jest obecna na każdym 
etapie działalności Grupy TAURON. Przejawia się zarówno w naszym zaan-
gażowaniu społecznym, jak i w dobrych praktykach kierowanych do pracow-
ników – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Ener-
gia. – To sukces wszystkich spółek Grupy realizujących projekty z zakresu 
Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – dodaje prezes TAURONA.
W raporcie nagrodzony został kompleksowy program kształcenia kadr 
dla energetyki pn. „Dystrybucja Innowacji” i konkurs na najlepszą pracę 
magisterską. Wśród najlepszych inicjatyw z zakresu pracy znalazły się 
programy: „Mama pracuje”, „Zanim przejdę na emeryturę” oraz akcja 
Zdrowie.
Doceniono kampanie podnoszące bezpieczeństwo: „Dzień dobry BHP” 
oraz „Bezpieczniki TAURONA. Włącz w pracy”. Wyróżniono również cy-
kliczne wykłady dla pracowników, odbywające się w ramach Uniwer-
sytetu Otwartego, i uruchomienie infolinii rekrutacyjnej dla przyszłych 
pracowników #PracujwTAURONIE.
– W ramach naszych dobrych praktyk dynamicznie rozwija się również ob-
szar związany ze środowiskiem i ochroną klimatu, co jest szczególnie istotne 
w kontekście Zielonego Zwrotu TAURONA – mówi prezes Filip Grzegor-
czyk. – Mamy świadomość tego, że próba przeciwdziałania zmianom kli-
matu jest istotnym elementem międzynarodowej dyskusji o życiu na Ziemi 
obecnych i przyszłych pokoleń. Złożoność tematu powoduje natomiast 
konieczność zaangażowania wszystkich stron tego dialogu – zarówno 
na szczeblu władz, organizacji międzynarodowych i samorządowych, jak 
i przedstawicieli biznesu – dodaje.
W kategorii „Środowisko” nagrodzono projekt ochrony jeży realizowany 
pod hasłem Jeż MegaZwierz i akcję Bocian Nasz. Do najlepszych prak-
tyk w obszarze zagadnień konsumenckich zakwalifikowano z kolei pro-
jekt pn. „TAURON mówi po ludzku” oraz udział w akcji społecznej Ogól-
nopolska Karta Dużej Rodziny.
URSZULA JARCZYK-WÓJTOWICZ

TAURON Ekoenergia
ANNA CISZEWSKA-SWAT

  Jaki wpływ na samopoczucie 
ludzi i zwierząt ma hałas i obra-
cające się ramiona elektrowni 
wiatrowej?
 Odpowiada Adam Jankowski: 
Aktualnie nie ma naukowo po-
twierdzonych badań, które wska-
zują na szkodliwość elektrowni 
wiatrowych dla zdrowia człowie-
ka. Dźwięk obracających się ło-
pat wirnika podczas niewielkiego 
wiatru można porównać do sze-

lestu gałęzi. Jest on uważany za 
nieistotny dla zdrowia człowieka, 
ponieważ częstotliwość obrotu 
łopat wynosi około jednego her-
ca, podczas gdy ludzkie ucho nie 
jest wrażliwe na taką częstotli-
wość. Warto dodać, że nowocze-
sne konstrukcje łopat obniżają 
wytwarzany hałas np. przez za-
stosowanie regulowanego kąta 
natarcia łopaty oraz ząbkowanej 
krawędzi spływu. Z przeprowa-
dzonych do tej pory badań wyni-
ka, że infradźwięki generowane 
przez elektrownie wiatrowe nie 

Budowa i szum 
– pytania 
o elektrownie 
wiatrowe #2 
W kolejnej odsłonie cyklu eksperci opowiedzą, 
w jakich okolicznościach powstają elektrownie 
wiatrowe i czy generowany przez nie szum może 
być szkodliwy dla zdrowia ludzi i zwierząt. 
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Młode bociany  
w gniazdach TAURONA 

j  
 Pisklęta wykluwają się po około  
30 dniach inkubacji, kolejno  
w odstępach paru dni – zwykle  
od połowy do końca maja. Przez to 
rodzeństwo jest zróżnicowane  
pod względem wielkości i wieku.
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TAURON Dystrybucja • W pierw-
szym kwartale br. TAURON Dystry-
bucja przyłączył do sieci energe-
tycznej blisko 12 tys. mikroinstalacji 
o mocy ok. 81 MW.  To prawie pięć 
razy więcej niż  w analogicznym 
okresie ubiegłego roku.
Wszystkie mikroinstalacje przyłą-
czone w pierwszym kwartale tego 
roku zostały wykonane w techno-
logii fotowoltaicznej. Spółka przyłą-
czyła także 15 odnawialnych źródeł 
energii innych niż mikroinstalacje,  
z których tylko jedna nie została 
wykonana w technologii fotowolta-
icznej. Była to elektrownia wodna. 
W sumie łączna moc instalacji OZE 
przyłączonych w pierwszym kwar-
tale wyniosła 94 MW.
– Widzimy, że nawet pandemia ko-
ronawirusa nie wyhamowała licz-
by przyłączanych mikroinstalacji. 
Spodziewamy się, że w 2020 roku 
mimo turbulencji gospodarczych ten 
trend zostanie utrzymany – mówi 
Filip Grzegorczyk, prezes zarządu 
TAURON Polska Energia. – Rosną-
ca liczba mikroinstalacji wpisuje się 
w nasz Zielony Zwrot, dzięki któremu 
rozwijamy TAURON w kierunku kon-
cernu multienergetycznego – dodaje 
prezes Grzegorczyk.

W marcu br. TAURON Dystrybucja 
nie wstrzymał wymiany liczników 
na dwukierunkowe. Jeśli licznik 
znajduje się w miejscu ogólnodo-
stępnym, wymiany odbywają się 
zgodnie z terminami zgłoszeń go-
towości instalacji przez klientów. 
W pozostałych przypadkach wej-
ście do obiektu przebiega w porozu-
mieniu i za zgodą klienta. Wszystkie 
prace są prowadzone z zachowa-
niem podwyższonych zasad bez-
pieczeństwa pracowników i klien-
tów.
– Mimo panującej epidemii i wielu 
ograniczeń z tym związanych, nie od-
notowujemy większych problemów 
podczas realizacji przyłączeń mikro-
instalacji. Obecnie nieliczne opóźnie-

nia występują głównie w przypad-
ku niewyrażenia zgody właściciela 
obiektu na wejście do budynku w celu 
wymiany licznika. Trzeba zaznaczyć, 
że w trakcie wymiany liczników przez 
naszych monterów zachowane są 
wymagane procedury i niezbędne 
środki ochrony przed rozprzestrze-
nianiem wirusa – tłumaczy Robert 
Zasina, prezes spółki TAURON 
Dystrybucja.
Statystyki zebrane przez spółkę 
od początku tego roku wskazują 
na wzrost liczby przyłączeń mikro-
instalacji w kolejnych miesiącach. 
W marcu było to o około 40 proc. 
więcej przyłączeń w stosunku do 
stycznia br. 
MARCIN MARZYŃSKI

mają także wpływu na zdrowie 
ptaków oraz innych zwierząt. 

 Jaka jest procedura budowy 
elektrowni wiatrowej (dokumen-
tacja projektowa, ekspertyzy, 
analizy, inne uwarunkowania)?
 Odpowiada Agnieszka Tara-
siewicz: Po wybraniu lokalizacji 
i wstępnym projekcie koncepcyj-

nym oraz 
a n a l i z i e 

warunków wia-
trowych należy zagwarantować 
sobie prawa do gruntów pod far-
mę wiatrową. Następnie prze-
chodzimy do wielotorowego, 
skomplikowanego etapu, którego 
zwieńczeniem jest uzyskanie po-
zwolenia na budowę farmy wia-
trowej m.in.: należy złożyć wnio-
sek o zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania, jeśli w wy-
branej lokalizacji plan nie przewi-
duje budowy farm wiatrowych, 
wykonać projekt farmy wiatrowej 
wraz z analizą produkcji energii, 
projekt dróg oraz sieci elektro-
energetycznej. Zleca się wyko-
nanie odwiertów geologicznych, 
raportu oddziaływania na środo-
wisko oraz uzyskuje się warunki 
przyłączenia farmy wiatrowej do 
sieci elektroenergetycznej. Każdy 
z tych elementów procesu wiąże 
się z koniecznością przygotowa-
nia dodatkowej dokumentacji czy 
przeprowadzenia innych, czasami 
nietypowych ekspertyz (np. bada-
nia archeologiczne). Każda lokali-
zacja i planowana farma wiatrowa 
jest inna, dlatego ścieżki realizacji 
budowy farm mogą się od siebie 
różnić. d

j  
 ZADAJ PYTANIE NASZEMU EKSPERTOWI 
Jeśli masz jakieś pytanie odnośnie farm wiatrowych 
lub po prostu chcesz poszerzyć swoją wiedzę na 
ten temat, zapytaj naszych ekspertów. Wystarczy 
wysłać wiadomość z pytaniem na adres:  
anna.ciszewska-swat@tauron-ekoenergia.pl. 
Odpowiedzi udzielimy na łamach „Pulsu TAURONA”. 

Z kopalni na autostrady 

TAURON bije kolejne rekordy 
w rozwoju mikroinstalacji OZE

j   
Przetworzone odpady 
powydobywcze 
wykorzystywane są  
do budowy dróg  
i dla hydroinżynierii. 
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W ubiegłym roku TAURON 
przyłączył do swojej sieci 

energetycznej już ponad 30 tys. 
mikroinstalacji o mocy 206 MW

TAURON Wydobycie • W ciągu 
ostatnich dwóch lat aż 800 tysięcy 
ton odpadów, wygenerowanych 
przez kopalnie TAURONA, przetwo-
rzono w pełnowartościowe produk-
ty i wprowadzono na rynek. Zale-
gające kiedyś na hałdach uboczne 
produkty wydobycia węgla kamien-
nego, dzięki zastosowaniu nowych 
technologii, znajdują dziś zastoso-
wanie w budownictwie drogowym 
i hydrotechnicznym.
Zagospodarowanie kamienia, który 
pozostawał po przeróbce surowego 
węgla, stanowiło duży problem dla 
kopalń węgla kamiennego przez wie-
le lat. Najczęściej składowano go na 
przykopalnianych hałdach bądź wy-
wożono na zewnętrzne składowiska, 
co generowało ogromne koszty.
Obecnie kruszywa powydobywcze 
stanowią cenny materiał dla bu-
downictwa drogowego, jako jeden 
z elementów warstw drogi, i są sub-
stytutem dla kruszyw naturalnych. 
Ich stosowanie ma również wymiar 
ekologiczny w kontekście ochro-
ny zasobów naturalnych. Dlatego 
w TAURON Wydobycie wdrożono 

działania w kierunku stworzenia tzw. 
kopalni bezodpadowej, gdzie kru-
szywa powydobywcze stałyby się 
towarem przynoszącym dodatkowe 
zyski dla firmy.
– Realizujemy w praktyce zasady go-
spodarki obiegu zamkniętego, co przy-
nosi zarówno korzyści środowiskowe, 
jak i ekonomiczne. TAURON Wydobycie 
efektywnie przetwarza odpady powy-
dobywcze, w wyniku czego otrzymy-
wane są pełnowartościowe kruszywa 
budowlane, drogowe oraz dodatki do 
paliw – mówi Tomasz Cudny, prezes 
zarządu TAURON Wydobycie. – Tylko 
w ciągu dwóch ostatnich lat rynkowy 
zbyt znalazło ponad 800 tysięcy ton 
tego surowca. Pozostałości procesu 
technologicznego udaje się ponownie 
wprowadzić na rynek, jako produkty do 
zastosowania m.in. w budownictwie 
i inżynierii hydrotechnicznej – podsu-
mowuje prezes TWd.
Spółka Bioeko Grupa TAURON, jest 
jedynym operatorem zewnętrznym 
w zakresie sprzedaży i zagospoda-
rowania wszystkich odpadów po-
wydobywczych oraz kruszyw wy-
twarzanych w przedsiębiorstwach 

należących do Grupy TAURON. Spół-
ka prowadzi działania w zakresie wy-
korzystania tych kruszyw oraz pozy-
skania na nie odbiorców. Możliwości  
takie dają prowadzone na szeroką 
skalę budowy autostrad i dróg szyb-
kiego ruchu w Polsce.
– Dużym wyzwaniem dla spółki będzie 
perspektywa wykorzystania dostęp-
nych zasobów kruszyw przy budowie 
nowego odcinka drogi S1, tj. Mysłowice 
Kosztowy –Bielsko-Biała, planowanej 
do realizacji w latach 2021-2023. Tylko 
na tę inwestycję drogową zapotrzebo-
wanie szacowane jest na poziomie kilku 
milionów ton surowca – podsumował 
Andrzej Grela, prezes zarządu Bioeko 
Grupa TAURON.
Kruszywa oferowane przez BGT 
cieszą się dobrą opinią firm na ryn-
ku budowlanym i były wykorzysta-
ne głównie na terenie Małopolski 
i Śląska, m.in. przy modernizacji linii 
kolejowej Kraków – Katowice, do 
budowy nasypów drogowych oraz 
kolejowych przy inwestycji budowy 
nowego bloku energetycznego 
910 MW w Jaworznie. 
JAN PARCER

Na całej sieci 
dystrybucyjnej 

TAURON Dystrybucja 
jest ok. 

1 600 
BOCIANICH 

GNIAZD 

Fo
to

: A
rc

hi
w

um
 T

PE



6 Puls TAURONA gazeta pracowników Grupy TAURON kwiecień-maj 2020 r.

 
 

Wsparcie Grupa TAURON • Nie-
zależnie od pory roku czy marki 
samochodu, każdy kierowca 
powinien zadbać o prawidłowe 
zaopatrzenie swojego pojazdu.
Udowodniono, że wysokie tem-
peratury przyspieszają występo-
wanie korozji kratki akumulatora, 
co możemy zaobserwować zimą. 
Zgęstniały olej oraz zimny silnik 
stawiają większy opór przy roz-
ruchu, zwiększając przy tym za-
potrzebowanie na energię.
Warto na to również zwrócić 
uwagę w obecnej sytacji, kiedy 
samochody są mniej eksploato-
wane. Najczęściej pokonujemy 
krótkie odcinki, a układ łado-
wania w samochodzie może nie 
nadążyć z doładowaniem aku-
mulatora po rozruchu.  Dlatego 

bardzo ważna jest kontrola stanu 
akumulatora i układu ładowania.

Stosuj się do poniższych 
wskazówek:
  W trakcie uruchamiania silnika 

pamiętaj o wciśnięciu peda-
łu sprzęgła. Ten ruch rozłącza 
silnik od układu napędowego 
i zmniejsza opory przy rozruchu.

  Zadbaj o czystość pokrywy 
akumulatora. Zabrudzenia 
i wilgoć zwiększają ryzyko sa-
morozładowania.

  W starszych samochodach 
należy pamiętać o czyszczeniu 
styku klemy z biegunami z za-
śniedzenia i zapewnieniu od-
powiedniego styku połączenia 
akumulatora do masy.

JERZY JANUŚ

Zadbaj o akumulator
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Wiosenne 
ekoporządki
BIOEKO Grupa TAURON • Wiosna to 
dobry czas na gruntowne porządki. 
W kolejnym tekście z cyklu „Bądź 
EKO z Bioeko” podpowiadamy, jak 
w łatwy, szybki i ekologiczny spo-
sób odświeżyć swoje mieszkanie.

Łazienka
  Sanitariaty i kafelki – zmieszaj ½ 

szklanki sody oczyszczonej i 2-3 
łyżki octu.

  Miska klozetowa – ¼ szklanki sody 
oczyszczonej wsyp do miski klo-
zetowej i dodaj 1-2 łyżeczki octu. 
Po pół godzinie wyczyść miskę 
i spłucz mieszaninę.

  Fugi – przygotuj papkę z sody 
oczyszczonej i niewielkiej ilości 
wody. Szczoteczką do zębów 
rozprowadź specyfik po fugach; 
jeżeli szczeliny są bardzo zabru-
dzone, środek należy pozosta-
wić na dłuższą chwilę, aby miał 
czas zadziałać. Następnie wy-
czyść fugi i zetrzyj środek.

  Pleśń np. w brodziku – ½ szklanki 
wody i 4 łyżki octu.

  Kamień ze słuchawki pryszni-
cowej – przygotuj litr gorącej 
wody i dodaj ½ szklanki octu, 
następnie zanurz w roztworze 
słuchawkę na około 15-30 min. 
Pamiętaj, aby powierzchnia po-
kryta kamieniem była przykryta 
roztworem. Tą samą mieszani-

ną możesz usunąć kamień z ba-
terii prysznicowej, wystarczy 
zmoczyć kawałek waty i owinąć 
zakamienione miejsce.

Kuchnia
  Czajnik – roztwór 60 g (4 łyż-

ki) kwasku cytrynowego i 350 

ml wody lub roztwór 1:1 wody 
z octem (np. 200 ml wody i 200 
ml octu). Przygotowany roztwór 
zagotować w czajniku, a następ-
nie go przepłukać.

  Naczynia ze stali nierdzewnej po-
może doczyścić Ci sok z cytryny.

  Nieprzyjemne zapachy z lodówki 
– sodę oczyszczoną umieść w nie-
wielkim naczyniu w lodówce, a po-
chłonie ona wszelkie zapachy.

Pokoje dzienne
  Szyby i okna – przygotuj miesza-

ninę z ½ litra wody, 4 łyżek octu 
i 2 łyżek soku z cytryny w butel-
ce ze spryskiwaczem. Tak przy-
gotowany roztwór poradzi sobie 
z brudnymi szybami bez pozo-
stawiania „maz”.

  Dywan – sodę oczyszczoną roz-
syp na dywanie i suchą szmatką 
wetrzyj ją okrągłymi ruchami. 
Zostaw na całą noc, a rano od-
kurz.

  Drewniane podłogi – tę po-
wierzchnię oczyścisz roztworem 
z 2 litrów wody, 1 i ½ szklanki 
octu oraz 20 kropli olejku ete-
rycznego, np. lawendowego.

MONIKA REJDAK

Znane i nieznane  
– Elektrownia  
wodna w Leśnej 

TAURON Ekoenergia
ANNA CISZEWSKA-SWAT

Woda to nie tylko uro-
kliwe leśne strumie-
nie, ale także potężna, 
niszczycielska siła. To 

właśnie katastrofalne powodzie 
były przyczyną  budowy w pierw-
szych latach dwudziestego wieku 
zapór na kapryśnych rzekach Dol-
nego Śląska. Ówcześni inżyniero-
wie postanowili wykorzystać inwe-
stycje przeciwpowodziowe również 

do produkcji energii elektrycznej. 
Gigantyczne budowle realizowano 
w większości siłą ludzkich mięśni.

Zbiornik w Leśnej 
jak wodospad Niagara
Uruchomiona w 1908 roku, przy 
zaporze na rzece Kwisa, w miej-
scowości Leśna, elektrownia zbior-
nikowa była pierwszą tego typu 
w Polsce. Niezwykłe jest to, że do 
dzisiaj utrzymano w niej unikatowe 
w skali całej Europy i do tego w pełni 

sprawne wyposażenie maszynowni 
z tamtych czasów. 
Turbiny wodne dostarczyła firma, 
która zasłynęła kilka lat wcze-
śniej wykonaniem tych urządzeń 
dla elektrowni wodospadu Nia-
gara. W elektrowni zastosowano 
turbiny wynalezione w XIX wieku 
przez Amerykanina Jamesa Franci-
sa. Najpierw zainstalowano w niej 
cztery turbiny Francisa, a następnie 
(w 1908 r.) dwie kolejne. Obecnie 
jest zainstalowanych sześć turbo-

TAURON Ekoenergia jest właścicielem 34 niezwykłych elektrowni wodnych. 
Wraz z otaczającą infrastrukturą, unikatowymi maszynami i urządzeniami  
są prawdziwymi perłami dawnej i współczesnej techniki. Zapraszamy  
na wyprawę w świat elektrowni wodnych. Naszą podróż rozpoczynamy  
od najstarszej w Polsce, ponadstuletniej elektrowni wodnej w Leśnej. 

Uruchomiona  
w 1908 roku, przy 
zaporze na rzece Kwisa,  
w miejscowości 
Leśna, elektrownia 
zbiornikowa 
była pierwszą tego 
typu w Polsce 

Więcej tekstów 
„Bądź eko z BIOEKO” 

znajdziesz 
w internetowej 

odsłonie gazety  
– serwisie E-puls

Nowy E-puls  
już jest!
Grupa TAURON • E-puls zmienił się dla 
Ciebie! Odświeżona szata graficzna, 
nowe funkcjonalności i jeszcze więcej 
unikatowych treści – wejdź na www.e-
-puls.tauron.pl i sprawdź. 
Dzięki nowemu serwisowi masz stały do-
stęp do najnowszych informacji, filmów 
czy wydarzeń z Grupy. Mobilną gazetę 
TAURONA bez problemu otworzysz na 
prywatnym komputerze  czy telefonie.
ODŚWIEŻONA WERSJA OFERUJE TEŻ 
NOWE MOŻLIWOŚCI:
  Kalendarz wydarzeń z możliwością 

subskrypcji,
  Pomocna zakładka z najczęściej 

używanymi aplikacjami i odwiedza-
nymi stronami,

  Dedykowana sekcja z konkursami 
dla pracowników TAURONA,

  Zakładka „Multimedia” z najnow-
szymi filmami Grupy oraz zdjęciami 
z wydarzeń,

  Sekcja „Dla kandydata” – źródło wie-
dzy o aktualnych rekrutacjach.

Nieważne gdzie jesteś, z E-pulsem 
zawsze na czasie.
GRZEGORZ PIKULIŃSKI
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TAURON Dystrybucja • Praca zdalna 
z dziećmi u boku nie należy do naj-
prostszych. Łączenie obowiązków 
zawodowych z rodzicielskimi wyma-
ga samoorganizacji, dyscypliny, ale 
i nierzadko kreatywności. Tym bar-
dziej że w obecnej sytuacji nie mamy 
możliwości, aby zrekompensować 
dzieciom czas poświęcony pracy wy-
cieczką na plac zabaw czy wypadem 
do kina. Gdzie w takim wypadku mo-
żemy szukać inspiracji?
Dzieci mają ogromne zasoby energii 
i kreatywności do spożytkowania. Jeśli 
dodamy do tego narastającą frustrację, 
spowodowaną ciągłym przebywaniem 
w domu – powstaje prawdziwa mie-
szanka wybuchowa. W sieci dostęp-
nych jest mnóstwo filmów, wydarzeń 
on-line czy zabaw, które pozwalają 
odciągnąć uwagę naszych pociech od 
zaistniałej sytuacji. Są to jednak roz-
wiązania tymczasowe, które rodzice 
powinni umiejętnie dawkować – a nie 
traktować ich jako doraźne rozwiązanie.
Co możemy zrobić, aby zmienić na-
stawienie naszych pociech do sytuacji, 

w której się znaleźliśmy, a tym sa-
mym dobrze wykorzystać ten czas? 
Jak przekonuje Renata Stanisławska-
-Bąk, pracownik TAURON Dystrybucja 
i wiceprezes Stowarzyszenia „Blisko” 
w Legnicy – przez wspólną zabawę 
i budowanie wzajemnej bliskości.
Stowarzyszenie „Blisko” to organi-
zacja, która powstała, by wspierać 
rodziców głównie w rodzicielstwie 
bliskości i jego podstawowych fila-
rach. W ostatnim czasie działania 
stowarzyszenia skupiają się wokół 

wsparcia rodziców 
w czasie epide-

mii.

– Staramy się wykorzystać kreatyw-
ność „stowarzyszonych mam,” aby za-
inspirować do wspólnej zabawy. Są to 
pomysły przydatne jako odpowiedź na 
każde „Mamo, nudzi mi się” (choć uwa-
żam, że nuda jest równie ważną częścią 
rozwoju, co zabawa). Pracując w domu 
z pięciolatką i dwulatką, cieszę się, że 
mam takie „narzędzia” do dyspozycji 
– mówi Renata Stanisławska-Bąk.  
– Głównymi autorkami inspiracji są 
moje koleżanki z zarządu Stowarzy-
szenia „Blisko” – Elżbieta Chuchmała 
i Sandra Dragan, które jako mamy trójki 
dzieci są niekończącą się kopalnią wie-
dzy w tym temacie – dodaje. Ważną 
częścią działań organizacji jest two-
rzenie sieci wsparcia dla mam – prze-
strzeni umożliwiającej im rozwój oraz 
wsparcie.
– Oferujemy rozmowę bez ocenia-
nia czy mówienia, co dana osoba 
ma zrobić ze swoim życiem. Chcemy 
wysłuchać i zrozumieć. A jeśli sytu-
acja będzie wymagała konkretnych 
działań lub powiadomienia służb, to 
je podejmiemy. Na stałe współpra-
cujemy z psychologiem, który oferuje 
swoją pomoc osobom potrzebu-
jącym - podkreśla Renata Stani-
sławska-Bąk.
MARCIN MARZYŃSKI

Przełamuje domową rutynę 
i uczy rodzicielstwa bliskości

”�
Próbowaliśmy już napisać wspólne opowiadanie (każdy 

po 3 słowa), dokończyć zdanie za pomocą wyszukiwarki 

internetowej lub aktualnie czytanej książki. Ostatnio 

przeniosłyśmy wiosnę do Facebooka (#wiosnaBlisko). Staramy 

się z całego serca podnieść na duchu rodziców, a każdy uśmiech, 

każda iskierka radości to większa odporność indywidualna, 

o którą dbać teraz musimy niezwykle starannie  

– zaznacza Renata Stanisławska-Bąk z TAURON Dystrybucja

Fo
to

: S
to

ck

zespołów o łącznej mocy 2,52 MW 
mocy.
Zachwyt wzbudza również kamien-
no-betonowa zapora wznosząca 
się na wysokość 36 metrów. Jej 
długość w koronie wynosi 130 m, 
a szerokość 8 m. Powstała w opar-
ciu o założenia najwybitniejszego 
wówczas fachowca w Europie, pro-
fesora Ottona Intzego, który zapro-
jektował aż 40 takich obiektów. 

Dolinom dla ochrony,  
falom na przekór…
Uroczyste położenie kamienia wę-
gielnego zapory odbyło się 5 paź-
dziernika 1901 roku. Słowa, jakie 
wówczas padły, mogą świadczyć 
o tym, jak duże znaczenie dla ochro-

ny powodziowej terenów doliny 
rzeki Kwisa miała ta budowla: „Do-
linom dla ochrony, falom na przekór, 
wszystkim dla ich dobra. Broń przed 
powodzią, pomnażaj dobrobyt, przy-
noś chwałę swemu budowniczemu”. 
Zapora spiętrza Kwisę w Jezioro 
Leśniańskie z rezerwą powodziową 
8 mln m3 wody. Do zapory i znajdu-
jącej się poniżej elektrowni dotrzeć 
można bez problemów. Jadąc od 
strony Lubania Śląskiego w kierun-
ku zamku Czocha, skręcamy za Le-
śną w oznakowaną drogę; po kilku 
minutach dojeżdżamy do potężne-
go zbiornika wodnego, na brzegach 
którego mieszczą się liczne ośrodki 
wypoczynkowe i sportowo-rekre-
acyjne. d

Podczas budowy zapory 
zużyto 

32 tony 
DYNAMITU, 

150 tys. worków cementu, 
20 tys. m3 piasku, 
2400 m3 wapna 

oraz 460 ton 
stali zbrojeniowej. 

Czy wiesz, że…
  Ciekawa historia oraz wspaniały kraj- 

obraz, który rozciąga się wokół elek-
trowni wodnej Leśna, przyczynił się 
do wykorzystania uroków  elektrowni 
m.in. w grze komputerowej „Śladami 
Ethana Cartera".

  Elektrownia jest przykładem eklek-
tyzmu. Koronę zapory zwień-

cza fryz arkadowy, który ma 
znamiona neoklasycyzmu. 

Kształty półkoliste są 
charakterystyczne dla 

późnej secesji, gdzie 
na pierwszy plan 
wychodzą elementy 
organiczne i geome-
tryczne.

Pamiętaj!
Ważne jest zapobieganie rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa oraz szczegól-
na dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie zarówno Twoje, współpracowników, jak i innych 
osób z naszego otoczenia, niezależnie od tego, czy pracujesz stacjonarnie, czy wykonu-
jesz pracę zdalną.

Kamienno-betonowa 
zapora w Leśnej

Dotychczas 
stowarzyszenie 

organizowało 
„Bliską Kawę”, czyli 
cykliczne spotkania 

z psychologiem, 
odbywające się 

w swobodnej, 
„kawiarnianej” 

atmosferze. Obecnie 
comiesięczne spotkania 

odbywają się w formie 
transmisji on-line

Biurowy savoir-vivre w czasach koronawirusa

   Nie podawaj nikomu ręki na 
powitanie – witamy się uśmie-
chem. 

   Podczas rozmowy zachowuj 
bezpieczną odległość (szcze-
gólnie w częściach wspólnych, 
takich jak kuchnie, korytarze i to-
alety).

   Jeśli organizujesz spotkanie 
w grupie wieloosobowej, pro-
wadź je wyłącznie przy uży-
ciu skype, teams lub połą-
czenia telefonicznego.

   Z uwagi na konieczność limito-
wania i ograniczoną wydajność 
sieci, podczas spotkań skype/
teams pracuj z wyłączonym 
obrazem, nie udostępniaj pre-
zentacji oraz jednocześnie nie 
przeglądaj w tle stron interne-
towych.

   Myj i dezynfekuj ręce po 
każdym kontakcie ze wspól-
nym sprzętem biurowym (dru-
karka, skaner, faks i ekspres do 
kawy).

   Dezynfekuj telefony komórko-
we.

   Nie przemieszczaj się po-
między pokojami (ogranicz 
do minimum spotkania bez-
pośrednie, kontaktuj się wy-
łącznie przez telefon, czat na 
teamsach, skype lub e-mail), 
a przemieszczanie pomię-
dzy piętrami oraz budynkami 
ogranicz do niezbędnego mi-
nimum.

 KATARZYNA SIERSZUŁA

TAURON Obsługa Klienta • Nowa sytuacja wywróciła nasze relacje do góry nogami, podała w wątpliwość 
dotychczasowe przekonania, sposoby pracy i zasady biurowego savoir-vivre’u. Niezmiennym priorytetem 
w czasie pandemii pozostaje troska o siebie i innych.

Pomogą w niej codzienne dobre praktyki:
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Redakcja nie zwraca materiałów i zastrzega sobie prawo 
dokonywania w artykułach skrótów i redakcyjnego opracowa- 
nia tekstów oraz nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 35

CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI OD PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON.
Rozwiązania należy przesyłać do 15 czerwca 2020 roku na adres: tpe.komunikacja.news@tauron.pl.
Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi, zostanie rozlosowanych pięć nagród. Nazwiska zwycięzców ukażą się 
w kolejnym wydaniu naszego magazynu.
Zwycięzcy krzyżówki nr 34: Zygmunt Skrzypczyk, TAURON Dystrybucja, Dział Łączności; Zbigniew Bartkiewicz, TAURON Dystrybucja Serwis, Biuro Obsłu-
gi Oświetlenia; Aneta Kręcioch, TAURON Obsługa Klienta, Biuro Windykacji Polubownej; Grażyna Wontorska, Wsparcie Grupa TAURON, Centrum Zarządza-
nia Nieruchomościami; Sebastian Habraszka, TAURON Wytwarzanie, Biuro Bezpieczeństwa, Ochrony Informacji i Infrastruktury Krytycznej

Hasło

KW „Czatkowice”
ANNA JURCZYK

Nazwa Korpus Artylerii 
Zamku Tenczyn – re-
giment szkocki wzięła 
swoją nazwę od szkoc-

kich wojsk najemnych, które 
w minionych czasach były opła-
cane przez możnych do obrony 
ich interesów. Grupa osadzona 

jest w XVII wieku ze względu na 
wydarzenia, które Korpus od-
twarza. Są one ściśle związane 
z prawdziwą historią zamku Ten-
czyn i jego obroną w trakcie poto-
pu szwedzkiego. 
Korpus Artylerii Zamku Tenczyn, 
do którego należy Mariusz Góral-
czyk, zajmuje się propagowaniem 
historii i kultywowaniem obycza-

jów zamku Tenczyn. Korpus jest 
odpowiedzialny za organizacje co-
rocznie odtwarzanej historycznej 
bitwy w Tenczynie – obrony zam-
ku przed Szwedami. Wydarzenie 
współtworzą również inne grupy 
rekonstrukcyjne zarówno z Polski, 
jak i Europy. W grupie naszego bo-
hatera znajdziemy artylerzystów, 
którzy uatrakcyjniają pokazy, pre-

zentując historyczne stroje oraz 
broń. Damy zamkowe prezentują 
natomiast dawne stroje kobiece 
– szyją je na miejscu, a także wy-
rabiają ozdoby. Pan Mariusz Góral-
czyk pełni w grupie rolę ochmistrza 
zamkowego – dzieli się z uczest-
nikami wiedzą z zakresu kuchni 
zamkowej oraz zwyczajów kulinar-
nych tamtego okresu. Na zamku 

zbudował wędzarnię, gdzie pod-
czas pokazów, ku uciesze widowni, 
przygotowuje własne wyroby.
Rekonstrukcje historyczne to bar-
dzo ciekawa i atrakcyjna forma 
przekazywania pamięci o wyda-
rzeniach historycznych. Każdego 
roku miłośnicy historii zjeżdżają 
tłumnie na zamek Tenczyn, aby 
uczestniczyć w wydarzeniu. d

Na co dzień pracownik Biura 
Logistyki w Kopalni Wapienia 
„Czatkowice”. W wolnym czasie 
oddaje się swojej pasji  
– odtwarzaniu historii.  
Mariusz Góralczyk jest członkiem 
grupy rekonstrukcyjnej o nazwie 
Korpus Artylerii Zamku Tenczyn  
imć Pana Potockiego. 

Animator 
żywej 
historii 

Pan Mariusz Góralczyk pełni 
w grupie rolę ochmistrza 
zamkowego... 

...i dzieli się z uczestnikami 
wiedzą z zakresu  
kuchni zamkowej oraz 
zwyczajów kulinarnych  
z tamtego okresu 

Do grupy należą także artylerzyści, 
którzy uatrakcyjniają pokazy, 
prezentując broń i historyczne 
mundury z epoki XVII wieku... 

...oraz damy zamkowe, 
które prezentują   

dawne stroje kobiece 
 i wyrabiają ozdoby 

Grupa pana Mariusza występowała 
np. we Włoszech,  

w Niemczech, Holandii, Czechach, 
na Węgrzech  
czy Słowacji
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