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Pierwsza farma fotowoltaiczna  
TAURONA rozpoczęła pracę

Spodziewana roczna 
produkcja energii 

elektrycznej instalacji 
wynosi ponad 

5 000 
MWh

TAURON Wytwarzanie
PATRYCJA HAMERA

Farmę w Jaworznie zbudo-
wało konsorcjum spółek  
TAURON Serwis i TAURON 
Nowe Technologie, które 

wygrało przetarg na realizację tego 
przedsięwzięcia. Farma powsta-
ła w miejscu, gdzie  znajdowała się 
Elektrownia Jaworzno I. Przed roz-
poczęciem właściwej budowy, w celu 

przygotowania terenu pod instalację, 
usunięto znajdujące się na działce ko-
lidujące pozostałości po wyburzonej 
jednostce i wyrównano teren.
– Na terenach należących do Grupy 
chcemy zbudować farmy fotowol-
taiczne o mocy 150 MWp. Pierwszą 
taką farmę oddajemy do użytku w Ja-
worznie w miejscu, gdzie znajdował 
się blok węglowy – wyjaśnia Woj-
ciech Ignacok, prezes TAURONA. 

– Zgodnie z naszymi założeniami do 
2025 roku będziemy dysponować 
farmami fotowoltaicznymi o mocy 
300 MW. To istotny element Zielone-
go Zwrotu TAURONA – dodaje.
Budowa farmy rozpoczęła się 
w lipcu ub. r., gdy na przygotowa-
ny plac wjechały maszyny oraz 
sprzęt i rozpoczęto prace związa-
ne z montażem betonowych stóp 
fundamentowych oraz konstruk-
cji wsporczych. Montaż ponad  
12 tysięcy modułów fotowoltaicz-
nych  rozpoczął się w październiku 
i trwał niecałe trzy tygodnie. Wy-
konano również prace elektryczne 

takie, jak: dostawa oraz montaż 
stacji średniego napięcia i trzech 
stacji kontenerowych, a także uło-
żenie kabli średniego napięcia.
Spodziewana roczna produkcja 

energii elektrycznej instalacji wyno-
si ponad 5 tys. MWh. Oznacza to, że 
uruchomiona farma fotowoltaiczna 
o mocy 5 MWp pozwoli na zmniej-
szenie emisji CO2 o około 4,9 tys. 
ton rocznie, a wygenerowana przez 
nią energia elektryczna zasili ponad 
2 tys. gospodarstw domowych.
Inwestycje w energetykę odna-
wialną mają być podstawą osią-
gnięcia założeń Zielonego Zwro-
tu w perspektywie 2030 roku.  
TAURON za 10 lat planuje wytwa-
rzać ponad 65 % energii z OZE, przy 
jednoczesnym ograniczeniu emisyj-
ności o połowę. d

TAURON Wytwarzanie zakończył budowę 
farmy fotowoltaicznej w Jaworznie. To pierwsza 
farma, która powstała w ramach programu 
budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach 
poprzemysłowych należących do Grupy.
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TAURON WZMACNIA PROCESY OBSŁUGI KLIENTA

TAURON Obsługa Klienta
TAURON wzmacnia stabilność i bezpieczeństwo Systemu Obiegu 
Dokumentów (SOD). Dzięki wdrożeniu nowego rozwiązania, możli-
we będzie podwyższenie standardu obsługi klienta we wszystkich 
kanałach kontaktu.
Projekt zainicjowany przez TAURON Obsługa Klienta skupia się na 
wdrożeniu nowej architektury systemu, optymalizacji obecnych 
procesów, realizowanych w systemie SOD i rozszerzeniu funkcjonal-
ności z wykorzystaniem najnowszych technologii IBM Business Au-
tomation Workflow oraz IBM DataCap. System ten jest kluczowym 
źródłem danych dla serwisu klienckiego, a jego modernizacja będzie 
wsparciem pracowników w procesie obsługi klienta.
– Głównym celem w projekcie jest przebudowa architektury IT, przy rów-
noczesnej optymalizacji obecnych i implementacji nowych procesów 
biznesowych. System SOD jest jednym z głównych i krytycznych kompo-
nentów naszej architektury biznesowej i IT stąd też, jako nasze główne re-
pozytorium kontaktów z klientem musi mieć zapewniony wysoki poziom 
bezpieczeństwa oraz funkcjonować zgodnie z przepisami RODO – wyja-
śnia Leszek Chwalik, wiceprezes zarządu ds. CUW-IT w TAURON Ob-
sługa Klienta. –  Jest to jeden z najważniejszych projektów typu business-
-oriented  obecnie realizowanych w Grupie – dodaje.
Wdrożenie nowego systemu, zwiększy standard obsługi klienta  
w każdym kanale kontaktu ze szczególnym naciskiem na rozwój ka-
nałów elektronicznych. Tego typu forma kontaktu odgrywa szczegól-
ną rolę podczas pandemii koronawirusa, zapewniając klientom bez-
pieczny sposób załatwiania swoich spraw w TAURONIE.
KATARZYNA SIERSZUŁA

PRACOWNIK TAURON CIEPŁO WYRÓŻNIONY 
W KONKURSIE DLA NAJAKTYWNIEJSZEGO 
SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY

TAURON Ciepło
Zbigniew Judasz w grudniu br., jako jeden z szesnastu uczest-
ników konkursu na najaktywniejszego Społecznego Inspekto-
ra Pracy, otrzymał wyróżnienie na szczeblu Okręgowym przez 
Państwową Inspekcję Pracy.
Wcześniej, w sierpniu ub.r., pracownik TAURON Ciepło zdobył drugie 
miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Najaktywniejszego Społecz-
nego Inspektora Pracy organizowanym corocznie przez Państwową 
Inspekcję Pracy.
Ze względu na stan epidemii oraz przez wzgląd na bezpieczeństwo 
uczestników Konkursu, nagrody wręczano indywidualnie w siedzibie 
Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach.
MARTA MROZEK

z wyróżnieniem

O prądzie bez barier. 
TAURON uczy 
najmłodszych

TAURON Dystrybucja
EWA GROŃ

Od początku istnienia plat-
formy Bezpieczników 
TAURONA, każdy film 
publikowany jest w wer-

sjach dla uczniów o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, co umoż-
liwia dotarcie z wiedzą o elektrycz-
ności do wszystkich dzieci.

Edukacja bez ograniczeń
W projekcie „Bezpieczniki TAURONA” 
udział bierze 21 szkół specjalnych, 
z oddziałami integracyjnymi lub 

Specjalnych Ośrodków Szkolno-
-Wychowawczych. W poprzednich 
latach zespół naukowców TAURONA 
odwiedził kilka z nich realizując za-
jęcia łącznie dla ponad 460 dzieci.
– Przygotowanie zajęć edukacyj-
nych dla uczniów niepełnospraw-
nych jest zawsze dużym wyzwa-
niem dla naukowców związanych 
z programem - mówi Marcin Ma-

rzyński, kierownik Biura Komu-
nikacji TAURON Dystrybucja. - 
Trzeba dostosować przekazywane 
tematy, eksperymenty i pomoce 
naukowe do potrzeb konkretnych 
niepełnosprawności. Jako firma od-
powiedzialna społecznie czujemy 
się w obowiązku, aby podejmować 
i wciąż rozwijać działania służące 
wyrównywaniu szans i nie pozba-

Z okazji Międzynarodowego Dnia Niepełnosprawnych  
obchodzonego na początku grudnia, spółka TAURON Dystrybucja 
uruchomiła trzy nowe playlisty z filmami edukacyjnymi dla osób  
z niepełnosprawnościami. Są to wersje z audiodeskrypcją, napisami 
dla niesłyszących oraz z językiem migowym. Przystosowanie 
wszystkich filmów na temat elektryczności do potrzeb uczniów  
i nauczycieli niepełnosprawnych to unikalny projekt w skali kraju.

Grupa TAURON
URSZULA JARCZYK-WÓJTOWICZ

Podczas mikołajkowego 
koncertu dla małych pa-
cjentów Szpitala Kliniczne-
go nr 1 w Zabrzu, pracow-

nicy TAURONA zaśpiewali znane 
i lubiane świąteczne przeboje, takie 
jak np. „Dzień jeden w roku”, „Kto 
wie” czy „Coraz bliżej święta”. Wy-
jątkowe wykonania pozwoliły dzie-
ciom i ich rodzicom choć przez chwilę 
poczuć klimat zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia. To jednak nie 
wszystko – w trakcie koncertu, na 
fasadzie budynku, pojawili się kato-
wiccy wspinacze, którzy w zabaw-
nych strojach wykonywali wesołe 
animacje. A wszystko po to, by na 

twarzach małych pacjentów pojawił 
się uśmiech.
W październiku w Górnośląskim 
Centrum Zdrowia Dziecka w Kato-
wicach zorganizowaliśmy bliźniaczą 
akcję. Katowiccy wspinacze animo-
wali wtedy czas maluchów leczo-
nych na oddziale onkologicznym.
– Tym razem dodatkową atrakcją był 
koncert świątecznych piosenek przygo-
towany przez pracowników TAURONA. 

Dzieci i ich opiekunowie włączyli się do 
wspólnego śpiewania, co pozwoliło 
choć trochę poczuć atmosferę Świąt 
szczególnie tym, którzy nie będą mo-
gli ich spędzić w domu, wśród bliskich 
– mówi Jolanta Czernicka-Siwecka, 
prezes Fundacji Iskierka.
Świąteczny Koncert w wykonaniu 
pracowników Grupy TAURON był 
wyjątkowy z wielu powodów, przede 
wszystkim jednak dlatego, że został 

Wielka scena, świąteczne melodie i niespodziewana 
wizyta Super Zwierzaków. Za nami wyjątkowy 
świąteczny koncert w wykonaniu pracowników 
Grupy TAURON, któremu towarzyszyły 
widowiskowe animacje wspinaczy  
z Katowickiego Klubu Wysokogórskiego.

Wspinacze 
niespodziewanie 

zawitali do okien małych 
pacjentów

Koncert 
inny niż 
wszystkie

Zbigniew Judasz
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Dzięki modernizacji,  
bloki 200 MW od stycznia br. mogą  

z powodzeniem funkcjonować
w rynku mocy płynnie wchodząc
w okres obowiązywania nowych 

wymogów środowiskowych

TAURON Wytwarzanie • Zakoń-
czyła się główna faza programu 
modernizacji bloków 200 MW 
w łaziskiej elektrowni. Wykonane 
prace gwarantują wypełnienie 
restrykcyjnych standardów emisji 
zanieczyszczeń, a także wymogów 
w zakresie monitorowania emisji, 
które zaczną obowiązywać  
od 16 sierpnia br.
TAURON Wytwarzanie od 2017 
roku prowadzi szeroko zakrojony 
program „Dostosowanie jednostek 
wytwórczych do warunków pra-
cy obowiązujących po 2021 roku”, 
którego celem jest modernizacja 
istniejących instalacji w sposób 
umożliwiający ich eksploatację 
z dotrzymaniem norm emisyjnych 
i nowych wymagań rynkowych.
- Zakończenie modernizacji w Elek-
trowni Łaziska oznacza, że bloki 200 
MW spełniają rygorystyczne normy 
emisyjne w zakresie tlenków azotu  
i siarki. Dzięki temu mogą z powodze-
niem funkcjonować w rynku mocy, 
a w sierpniu płynnie wejść w okres 
obowiązywania nowych wymogów 
środowiskowych. Jesteśmy przy-
gotowani. To ważne także z punktu 
widzenia bezpieczeństwa energe-
tycznego, gdyż nasze jednostki są 
stabilnymi źródłami energii – mówi 

Dariusz Niemiec, prezes zarządu  
TAURON Wytwarzanie.
Istotnym obszarem modernizacji 
była rozbudowa czterech instalacji 
SCR (katalitycznego odazotowania 
spalin) działających na czterech 
blokach Elektrowni Łaziska. Prace 
polegały na zwiększeniu objętości 
katalizatorów poprzez zamonto-
wanie piątej warstwy oraz wymia-
nę czterech warstw istniejących, 
co pozwoliło na znaczną redukcję 
emisji tlenków azotu.
Ponadto, prace obejmowały mo-
dernizację lub wymianę układów 
oczyszczania popiołu, wentylatorów 
i ciągów spalin, dostosowanie urzą-
dzeń oraz instalacji magazynowania 

i dawkowania reagenta, zaprojek-
towanie i dostosowanie urządzeń, 
instalacji, systemów oraz infrastruk-
tury niezbędnej do prawidłowego 
i bezpiecznego funkcjonowania roz-
budowanych instalacji SCR.
Efektem przeprowadzonych prac 
jest osiągnięcie poziomu emisji 
NOX nieprzekraczającej 150 mg/
m3n oraz emisji SOX nieprzekra-
czającej 130 mg/m3n. Aktualnie 
prowadzone są prace regulacyjne 
i odbiorowe nowych instalacji – ale 
już na tym etapie – na podstawie 
wskazań aparatury obiektowej po-
twierdzono, że instalacje zapewnią 
dotrzymanie parametrów.
PATRYCJA HAMERA

Bloki w Elektrowni Łaziska 
gotowe do rynku mocyO prądzie bez barier. 

TAURON uczy 
najmłodszych

wiać dostępu do edukacji dzieci nie-
pełnosprawnych - dodaje.
Zajęcia realizowane w szkołach, 
jak i materiały do ich samodzielnej 
realizacji przez nauczycieli cieszą 
się dobrą oceną w środowisku.

To dobry pomysł
- Od 11 lat pracuję z dziećmi z nie-
pełnosprawnościami. Moi uczniowie 

z ogromną radością wzięli udział 
w projekcie „Bezpieczniki TAURONA”, 
ponieważ zajęcia były dostosowane 
do ich możliwości psychofizycznych 
i angażowały ich do bezpośredniego 
uczestnictwa poprzez doświadcza-
nie – mówi Magda Torończak, jed-
na z nauczycielek biorących udział 
w programie. - Każde działanie, 
które ma na celu przekazanie wiedzy 
dziecku z niepełnosprawnościami 
w sposób polisensoryczny, jest dzia-
łaniem bardzo pożądanym. Uważam, 
że dobrym pomysłem jest rozszerze-
nie platformy „Bezpieczników” o ko-
lejne materiały edukacyjne i środki 
techniczne dostosowane dla dzieci 
z niepełnosprawnościami. Działania 
te zwiększają szansę na osiąganie 
sukcesów na polu dydaktycznym, 
ponieważ przełamują bariery z jakimi 
na co dzień zmagają się uczniowie ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjny-
mi – dodaje. d

W projekcie „Bezpieczniki 
TAURONA” udział bierze 

21 
SZKÓŁ SPECJALNYCH, 

z oddziałami integracyjnymi lub 
Specjalnych Ośrodków Szkolno-

Wychowawczych 

odśpiewany na żywo i po to, by do-
dać otuchy wszystkim przebywa-
jącym na oddziałach dzieciom i ich 
rodzicom. 
– Ostatnie bardzo trudne miesiące 
zdumiewają ofiarnością, hojnością 
i szczodrobliwością moich koleżanek 
i kolegów. Nasi pracownicy oddawali 
krew, prowadzili zbiórki dla potrzebu-
jących, włączali się w akcje charyta-
tywne, zadbali o powstanie szpitala 

tymczasowego, a teraz wspólnie 
z Iskierką zadbali, by na dziecięcych 
buziach choć na chwilę pojawił się 
uśmiech. Szykujemy już kolejne świą-
teczne dzieła dobroczynne – mówi 
Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy 
TAURONA.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
wraz z nami tworzyli to niezwykłe 
wydarzenie!

Uczestnicy koncertu 
zachęcali dzieci do 

wspólnej zabawy

Podczas koncertu 
mogliśmy usłyszeć znane 
i lubiane świąteczne 
przeboje

Grupa TAURON • Pacjenci Naro-
dowego Instytutu Onkologii mogą 
liczyć na wsparcie TAURONA. 
Przed wejściem do budynków 
w Gliwicach i Krakowie sta-
nęły namioty, które zwiększą 
komfort osób oczekujących na 
przyjęcie do szpitala.
Pandemia koronawirusa wydłu-
żyła czas oczekiwania na przyjęcia 
do szpitali. Najdotkliwiej odczu-
wają to pacjenci onkologiczni, któ-
rzy dotychczas na rejestrację i test 
na obecność koronawirusa ocze-
kiwać musieli na zewnątrz, często 
przy niekorzystnych warunkach 
pogodowych. Dzięki współpracy 
Narodowego Instytutu Onkologii 
oraz TAURONA sytuacja uległa 
poprawie. Teraz przed oddziałami 
Instytutu w Gliwicach i Krakowie 

firma postawiła dla pacjentów 
specjalne namioty.
– TAURON od zawsze działa na 
rzecz społeczności lokalnych. Sytu-
acja osób chorych na nowotwory 
jest w obecnym czasie szczegól-
nie dramatyczna, dlatego bez wa-
hania odpowiedzieliśmy na apel 
zarządu Narodowego Instytutu 
Onkologii. Cieszymy się z kolejnej 
udanej współpracy. Jeszcze wiosną, 
w trakcie pierwszej fali pandemii, 
przekazaliśmy szpitalowi maseczki 
ochronne – mówi Łukasz Zimnoch, 
rzecznik prasowy TAURON Polska 
Energia.
Ze względu na wydłużony czas 
trwania procedur związanych 
z przyjmowaniem chorych, namio-
ty służą jako poczekalnie, osłania-
jąc oczekujących przed deszczem, 

wiatrem i zimnem. Będą oddane do 
użytku szpitali tak długo, jak tylko 
wymagać będzie tego sytuacja.
– Jest takie powiedzenie, że praw-
dziwych przyjaciół poznaje się 
w biedzie. W tym przypadku również 
się to sprawdziło. TAURONOWI nie 
jest obojętny los pacjentów onko-
logicznych, dla których pandemia 
jest szczególnie dotkliwa. Dzięki tej 
firmie mogą w godnych warunkach 
czekać na wykonanie badania w kie-
runku SARS-CoV-2 przed przyjęciem 
do naszego szpitala. Dziękujemy 
w ich i naszym imieniu – mówi prof. 
dr hab. n. med. Krzysztof Skła-
dowski, dyrektor Narodowego 
Instytutu Onkologii im. Marii Skło-
dowskiej-Curie w Gliwicach i Kra-
kowie.
ŁUKASZ CIUBA

Wsparcie dla pacjentów 
oddziałów onkologicznych

Specjalne namioty 
umilają oczekiwanie 
pacjentom oddziałów 
w Gliwicach i Krakowie
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O TYM SIĘ MÓWI
ENERGETYCZNY RECYKLING, CZYLI DRUGIE ŻYCIE 
AKUMULATORÓW

Grupa TAURON
Second Life to projekt mający na celu zbudowanie i przetesto-
wanie systemu magazynowania energii elektrycznej z wyko-
rzystaniem baterii wycofywanych z pojazdów elektrycznych. 
Ogniwa litowo-jonowe, których parametry są niewystarczają-
ce do zasilania pojazdów, zyskują drugie życie w magazynach 
energii. W ten sposób wydłuża się cykl życia baterii, które tra-
fiają do ponownego użytku zamiast do utylizacji. Magazyn po-
wstały z ich wykorzystaniem stanowi ważny składnik nowocze-
snej infrastruktury energetycznej, łączącej wytwarzanie energii 
w tradycyjnych i odnawialnych źródłach, z jej przechowywaniem 
i dostarczaniem do odbiorcy końcowego.
Współczesne bateryjne magazyny energii są także elementem 
stabilizującym pracę sieci, ze stale rosnącym udziałem OZE, 
jak i czynnikiem wpływającym na jakość dostarczanej energii. 
Wspierają rozwój elektromobilności, a także mikrosieci.
Second Life jest projektem badawczym, realizowanym przy 
współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W zakres 
prac, których zakończenie zaplanowano na 2022 r., wchodzą 
m.in.: testy laboratoryjne ogniw, projekt magazynu energii, bu-
dowa i badanie prototypów, badanie magazynów w sieci OSD 
oraz u przyszłych klientów.
Pomyślny wynik badania prototypów otwiera drogę do poszerze-
nia oferty produktowej spółek Grupy o rozwiązanie adresowane 
zarówno do klientów korzystających z OZE, jak i osób, dla których 
niezawodne zaopatrzenie w energię elektryczną stanowi priorytet.
KRYSTIAN WOJTASIK, GRZEGORZ NOWAK,  
WŁODZIMIERZ KIDAWA

NIEZWYKŁY KOMIKS Z WAWELEM W TLE

TAURON Sprzedaż
Karolina i Karol na Wawelu. Tajemnica miecza – to tytuł komik-
su, który powstał przy współpracy TAURONA i Zamku Królew-
skiego na Wawelu w ramach Tygodnia Patriotycznego.
Specjalny komiks o dziejach Zamku i Wzgórza Wawelskiego 
stanowi element upamiętniający ubiegłoroczne obchody Świę-
ta Niepodległości. Ponadto, w ramach projektu miała również 
miejsce akcja krwiodawstwa oraz cykl wydarzeń on-line.
Komiks w nowoczesny i nieoczywisty sposób przedstawia dzie-
je Wawelu i odkrywa jego tajemnice. W pełną przygód podróż 
bohaterowie wybiorą się wraz ze znanym kustoszem. To on od-
kryje przed nimi tajemnice cennego miecza, w którym odbijają 
się fascynujące i trzymające w napięciu dzieje Wawelu.
Następny tom tej niezwykłej opowieści ukaże się jesienią przy-
szłego roku. 
AGATA SULA

TAURON Sprzedaż
JOANNA WILIŃSKA

Zaletą instalacji fotowoltaicz-
nych jest to, że są one w za-
sadzie bezobsługowe – nie 
ma konieczności włączania/

wyłączania systemu czy regulo-
wania jego mocy. Produkcja prądu, 
jego bieżące wykorzystywanie oraz 
oddawanie i obieranie energii z sieci 
działa automatycznie. Nie oznacza 
to jednak, że właściciele instalacji po 
zamontowaniu paneli na dachu czy 
gruncie mogą zapomnieć o jej istnie-
niu. Aby zagwarantować efektywną 
pracę systemu przez wiele lat, muszą 
pamiętać o wykonywaniu niektórych 
czynności. Absolutnym minimum jest 
regularny przegląd systemu. Podczas 
takiego przeglądu należy zwrócić 
uwagę na wszystkie elementy syste-
mu, m.in: konstrukcję wsporczą, mo-
duły oraz falownik. Powinniśmy zwe-
ryfikować, czy nie pojawiły się na nich 
uszkodzenia. Wszystkie ewentualne 

zmiany powinny zwrócić nasza uwa-
gę.  Dodatkowo raz na trzy miesiące 
powinniśmy także sprawdzić stopień 
zabrudzenia modułów. 
Pamiętajmy, że większość do-
stępnych na rynku paneli posiada 
warstwę samoczyszczącą – dzięki 
czemu nie musimy usuwać z paneli 
drobnych zabrudzeń. Czyszczenie 
będzie jednak konieczne, gdy po-
jawią się na niej większe zabrudze-
nia Brud zalegający na panelach 
ograniczy dopływ światła, a zatem 
obniży efektywność pracy naszej 
instalacji, czego nie chcemy. 

Ważna jest regularność
Częstszego mycia mogą również wy-
magać moduły zamontowane w nie-
dalekiej odległości od kominów – ze 
względu na zanieczyszczenia pyłowe 
emitowane przez komin i osiadające 
na modułach.  Czyszczenie powin-
niśmy przeprowadzać raz/dwa razy 
w roku, aby unikać gromadzenia się 

zanieczyszczeń na powierzchni mo-
dułu. 
Podczas czyszczenia modułów 
powinniśmy zachować szczególną 
ostrożność – unikać inwazyjnych 
detergentów lub myjek ciśnienio-
wych, które mogą prowadzić do 
uszkodzenia powierzchni modułu.  
Kontrola wizualna i śledzenie czy 
na poszczególnych elementach 
instalacji nie pojawiły się uszko-
dzenia to jednak nie wszyst-
ko. Powinniśmy także pamiętać 
o tym, aby dokładna weryfikacja 
pracy i stanu technicznego była prze-
prowadzona przez serwis – najpierw 
po pierwszym roku działania insta-
lacji, a potem w cyklach pięcioletnich.  
Co pięć lat zalecane jest przeprowa-
dzenie pomiarów kontrolnych oraz 
diagnostyka falownika. Bieżącą we-
ryfikację działania instalacji możemy 
prowadzić samodzielnie, obserwując 
parametry pracy systemu widoczne 
w aplikacji monitorującej.  d

Czy dbanie o instalację 
fotowoltaiczną jest trudne?
Odpowiadając na potrzeby klientów, specjaliści TAURON Sprzedaż we współpracy  
z niezależnymi ekspertami przygotowali poradnik „Fotowoltaika dla domu”, w którym 
znaleźć można wiele cennych informacji na temat fotowoltaiki. W tym numerze  
„Pulsu TAURONA” odpowiadamy na pytanie, jak dbać o instalację fotowoltaiczną.

Inicjatywa realizowana  
w Obszarze Badań  
i Rozwoju TPE jest 

jednym z działań 
wpisujących się 

w „Zielony Zwrot 
TAURONA”

TAURON Wydobycie 
DANIEL IWAN

Kopalnia w Libiążu posiada 
największe w Polsce zło-
ża węgla energetycznego, 
szacowane na 2,1 mld ton. 

Produkuje się tutaj między inny-
mi paliwo o obniżonej zawartości 
chloru, które jest dedykowane dla 
nowego bloku energetycznego 910 
MW w Jaworznie. Bliskość aktywów 
wytwórczych Grupy TAURON umoż-

liwia utrzymywanie niskich kosztów 
transportu tego surowca.

Efektywna  
kopalnia zespolona
– Ta inwestycja umożliwi dostęp do no-
wych zasobów dobrej jakości węgla ka-
miennego, o parametrach niezbędnych 
dla pracy niskoemisyjnych bloków ener-
getycznych – mówi Tomasz Cudny, 
prezes zarządu TAURON Wydobycie.  
– Z myślą o efektywnej produkcji paliw 

dedykowanych dla energetyki, podej-
mujemy także działania na rzecz utwo-
rzenia kopalni zespolonej z zakładów 
górniczych Janina i Sobieski. To połą-
czenie dwóch silnych kopalń w jeden 

W Libiążu powstała 
szybka megawinda

 Blisko 90 % osiągnęło zaawansowanie inwestycji 
TAURON Wydobycie, czyli budowy poziomu  
800 metrów w Zakładzie Górniczym Janina. 
Na tym etapie uruchomiono już zjazd ludzi jedną  
z największych klatek szybowych w Polsce. 
Dzięki temu prawie 20-krotnie skróci się czas 
dotarcia załogi do miejsc pracy.

Droga jazdy  
klatki wynosi
ponad 790 m.
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TAURON Ekoenergia • W szóstej 
odsłonie cyklu „Pytania o elek-
trownie wiatrowe” dowiemy się 
czy elektrownie wiatrowe mogą 
oddziaływać na środowisko 
naturalne – a konkretnie, na życie 
ptaków i nietoperzy.
 Czy farmy wiatrowe mają 
wpływ na ptaki i nietoperze?
ODPOWIADA BEATA JOŃCA
 Farmy wiatrowe mogą stano-
wić dla ptaków pewnego rodzaju 
barierę - zmuszając je do nadkła-
dania drogi podczas dalekody-
stansowych lub lokalnych migra-
cji. Ptaki mogą unikać sąsiedztwa 
pracujących turbin, co nazywane 
jest efektem odstraszania. Bu-
dowa farmy wiatrowej może być 
przyczyną opuszczenia przez część 
ptaków siedlisk, czy utraty kryjó-
wek i miejsc żerowania nietope-
rzy. Jednak najbardziej widocznym 
aspektem spośród możliwych 
oddziaływań farm wiatrowych 
na środowisko przyrodnicze jest 
śmiertelność ptaków i nietoperzy 
w wyniku kolizji z turbinami wia-
trowymi. 
Dlatego przed wybudowaniem 
farmy wiatrowej dokonywana jest 
ocena oddziaływania takiej in-
westycji na środowisko. Przepro-
wadzane są przedinwestycyjne 
monitoringi ornitologiczne i chi-
ropterologiczne w celu inwenta-

ryzacji bytujących, żerujących czy 
migrujących w danej lokalizacji 
gatunków zwierząt oraz prognozy 
oddziaływania na nich planowa-
nej inwestycji. Dopiero po całym 
procesie badań, analiz, konsultacji 
i uzgodnień wydawana jest decyzja 
zezwalająca na realizację inwesty-
cji i określająca warunki jej reali-
zacji, zarówno na etapie budowy, 
eksploatacji i likwidacji farmy wia-
trowej. Dodatkowo, inwestorzy są 

zobowiązani do przeprowadzenia 
przyrodniczego monitoringu po-
realizacyjnego, uwzględniające-
go wszystkie wskazane powyżej 
aspekty, w celu zweryfikowania 
rzeczywistego wpływu farmy wia-
trowej na środowisko po jej uru-
chomieniu - i w razie konieczno-
ści - wprowadzenia dodatkowych 
działań chroniących lokalną awi-
faunę i chiropterofaunę.
ANNA CISZEWSKA-SWAT

Pytania o elektrownie wiatrowe #6
Farma  

wiatrowa 
w Lipnikach

W ramach projektu 
przetestowane

zostaną różnego rodzaju
mieszanki glebowe powstałe  

z ubocznych materiałów 
poprodukcyjnych

z zakładów górniczych
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TAURON Wydobycie • Ruszyły 
prace terenowe nad testowaniem 
nowych sposobów rekultywacji 
i zazielenienia hałd w ramach 
międzynarodowego, proekolo-
gicznego projektu RECOVERY. 
Eksperci TAURON Wydobycie 
i naukowcy Głównego Instytutu 
Górnictwa sadzą setki roślin na 
hałdzie górniczej w Libiążu. To 
projekt wpisujący się w inicjatywy 
Regionów Górniczych w Transfor-
macji.
Roślinny poligon doświadczalny 
tworzony jest w ramach między-
narodowego projektu badawczego 
RECOVERY. Jego celem jest opra-
cowanie sposobu rekultywacji 
tzw. obiektów unieszkodliwiania 
odpadów wydobywczych i in-
nych terenów zdegradowanych.
W ramach projektu przetesto-
wane zostaną różnego rodzaju 
mieszanki glebowe powstałe 

z ubocznych materiałów popro-
dukcyjnych z zakładów górniczych 
TAURON Wydobycie oraz z elek-
trowni Grupy TAURON.
- Aktywnie poszukujemy nowych 
kierunków działań wpisujących się 
w szeroko pojętą  transformację 
regionów górniczych. 
Tym razem 

wykorzystujemy produkty uboczne po-
wstające w procesach produkcyjnych 
w kopalniach i elektrowniach Grupy, 
aby stworzyć zamienniki mieszanek 
gleb dla różnych zbiorowisk roślinnych, 
z myślą o rekultywacji biologicznej 

hałd górniczych oraz innych 
terenów poprzemy-

słowych. Eska-

lujemy tym samym działania na-
prawcze z korzyścią dla środowiska 
naturalnego oraz lokalnych społecz-
ności – mówi Tomasz Cudny, prezes 
TAURON Wydobycie.
Eksperymentalna rekultywacja od-
bywa się poprzez zaprojektowanie 
i wykonanie tzw. podłoży antropo-
genicznych z użyciem produktów 
ubocznych wydobycia węgla i wy-
twarzania energii, na tzw. poligonie 
badawczym o powierzchni 4000 m2. 
Prace rekultywacyjne wykonywane 
są w sposób wariantowy, z zasto-
sowaniem nowatorskich metod 
wykonania pokrywy glebowej, neu-
tralizującej kwasowość odpadów 
górniczych. W ten sposób skutecz-
nie ograniczony będzie potencjał 
do generowania kwaśnych od-
cieków mogących powstawać na 
hałdach lub innych obiektach po-
przemysłowych.
DANIEL IWAN

Hałdy się zazielenią

Większość dostępnych na rynku paneli posiada warstwę 
samoczyszczącą – dzięki czemu nie musimy usuwać z paneli 
drobnych zabrudzeń. Czyszczenie będzie jednak konieczne,  
gdy pojawią się na niej większe zabrudzenia – odchody ptaków 
czy liście. Brud zalegający na panelach ograniczy dopływ 
światła, a zatem obniży efektywność pracy naszej instalacji. PA
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Eksperymentalna 
rekultywacja jest 

przeprowadzana na 
terenach o łącznej 

powierzchni 4000m2

efektywny zakład górniczy przyspieszy 
osiągnięcie przez spółkę zyskowności 
procesu wydobycia poprzez korzyści 
wynikające z optymalizacji organizacyj-
nej – podkreśla.

Szybka megawinda
Uruchomiony w ZG Janina zjazd za-
łogi odbywa się z wykorzystaniem 
jednej z największych klatek szybo-
wych w Polsce. Ta megakonstrukcja 
jest wysoka na cztery piętra, pomieści 
jednorazowo aż 200 osób lub 24 tony 
materiałów. Droga jazdy klatki wynosi 
ponad 790 m. Jazda ludzi odbywa się 
na czterech piętrach klatki. Maksy-
malna możliwa liczba pracowników 
na piętrze to 50 osób, co umożliwia 
jednoczesną jazdę nawet dla 200 
pracowników. Czas zjazdu 200 osób 
na poziom 800 metrów lub ich wyjaz-
du wynosi około 6 minut. Dla porów-
nania – obecnie, aby załoga mogła 
dojść pieszo do stanowisk pracy na 
poziomie 800 metrów, potrzebuje 
na to około 100 minut. Górniczy wy-
ciąg szybowy, maszyna wyciągowa, 
układ sterowania i sygnalizacji szybo-
wej zostały tak zaprojektowane, aby  
w przyszłości możliwa była ich w peł-
ni automatyczna praca. Zakończenie 
całej inwestycji przewidziane jest na 
trzeci kwartał br. d

Czas zjazdu 

200 
OSÓB 

na poziom 800 metrów lub 
ich wyjazdu wynosi około 

6 
MINUT 
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Pasek rozrządu – zalety, kontrola 
techniczna, wymiana
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jego wyposażenia. Wśród zachowa-
nego oprzyrządowania znajdziemy 
zdobione uchwyty podtrzymujące ze-
gary, eleganckie cyferblaty, gustowne 
tabliczki znamionowe czy marmuro-
we blaty w sterowni.

Świadectwo technologii 
Ale elektrownia wodna w Lubacho-
wie to nie tylko świadectwo myśli 

technologicznej ubiegłego stulecia, to 
także przyszłość współczesnej ener-
getyki opartej na Odnawialnych Źró-
dłach Energii (OZE) i spore wyzwanie 
dla branży. Skąd wziąć prąd, kiedy nie 
świeci słońce, nie wieje wiatr lub, jak w  
przypadku elektrowni wodnej w Luba-
chowie, poziom wody jest zbyt niski? 
Wówczas energia pozyskiwana jest 
z tradycyjnych źródeł. Rozwiązaniem 

TAURON Ekoenergia
ANNA CISZEWSKA-SWAT

Sam budynek elektrowni ma 
ciekawą architektoniczną 
formę. Mimo że jest to obiekt 
techniczny, swym wyglądem 

zewnętrznym przypomina pałacyk, 
który wspaniale wtapia się w otacza-
jący krajobraz. Projektując budynek, 
zadbano również o walory estetyczne 

Wsparcie Grupa TAURON • Pod-
stawą poprawnego funkcjono-
wania samochodowych silników 
spalinowych jest właściwie dzia-
łający układ rozrządu, odpowie-
dzialny za proces dostarczania do 
komór spalania świeżych porcji 
ładunków (mieszanki paliwowo-
-powietrznej) i usuwania z nich 
spalin. Bardzo istotnym elemen-
tem tego układu jest pasek zęba-
ty, służący do przenoszenia ruchu 
obrotowego z wału korbowego 
na wałek rozrządu. 
Zaletą tego rozwiązania jest 
mniejsza masa, umożliwiająca 
redukcję wirujących mas w sil-
niku, a także stosunkowo łatwe 
dostarczenie napędu do wał-
ków rozrządu oraz pozostałych 
podzespołów, stanowiących 
osprzęt silnika. Kolejną wartą 
wyróżnienia cechą konstrukcyj-
ną silników z zastosowaniem 
paska rozrządu jest znacznie 
mniejsza praca przy wymianie 
w porównaniu z rozwiązaniami 

wykorzystującymi łańcuszek. 
Paski rozrządu charakteryzują 
się ponadto znaczną elastycz-
nością, co umożliwia stosowanie 
małych promieni zagięcia przy 
ciasnej zabudowie elementów 
napędzanych i rolek pośrednich.
Zastosowanie paska rozrządu 
w konstrukcji silnika samocho-
dowego daje oszczędność pali-
wa o średnio 1%, obniża emisję 
dwutlenku węgla o 1,5 g/km 
oraz zmniejsza drgania ukła-
du rozrządu, a także poziomu 
hałasu. Obecna technologia 
produkcji gwarantuje wytrzy-
małość odpowiadającą przebie-
gowi 240 tysięcy kilometrów lub 
15 lat eksploatacji. Dzięki nie-
ustannym staraniom, mającym 
na celu ulepszenie technologii 
produkcji oraz stosowaniu co-
raz doskonalszych materiałów, 
możliwe było zmniejszenie sze-
rokości pasków rozrządu do za-
ledwie 16 mm.
JERZY JANUŚ

Kobieca  
MegaMoc

Znane i nieznane  
– Elektrownia  
Wodna Lubachów

Elektrownia wodna Lubachów to przykład znakomitej 
synergii wody, człowieka, nauki i sztucznej inteligencji. 
Uruchomiona w 1917 roku, posiada trzy turbozespoły 
o łącznej mocy zainstalowanej 1,23 MW, które pracują 
od ponad stu lat, wytwarzając zieloną energię dzięki 
sile wody zgromadzonej w potężnym sztucznym 
zbiorniku – Jeziorze Bystrzyckim.  

TAURON Dystrybucja • Współ-
praca TAURON Dystrybucja 
z uczelniami technicznymi ma 
wieloletnią historię, która zaowo-
cowała wspólną realizacją wielu 
ciekawych projektów i inicjatyw. 
Wśród nich można wymienić 
program mentoringowy adreso-
wany do studentek energetyki 
i elektrotechniki.
W branży energetycznej dominuje 
płeć męska, a poprzez program chce-
my pokazać, że jest to branża otwarta 
również na kobiety. Energetyka do-
starcza wielu wyzwań i dzięki temu 
daje możliwości rozwoju. Chcemy za-
chęcić młode kobiety aby z tej szansy 
skorzystały i związały swoją zawo-
dową przyszłość z energetyką.
W roku akademickim 2019/2020 
w programie wzięło udział 9 stu-
dentek. tauron-dystrybucja.pl

Zgłoś się do 29.10.2019 r.

Regulamin programu znajdziesz na stronie internetowej: 

https://www.tauron-dystrybucja.pl/mentorig-dla-studentek

Magentowe spotkania
Program mentoringu dla studentek 

Świąteczne wsparcie przyjechało ma gentowymi elektrykami
TAURON Nowe Technologie  
• W tym roku to samochody elek-
tryczne dostarczyły świąteczną po-
moc. Dzięki współpracy TAURONA  
i ING aż osiem tysięcy paczek trafiło  
do potrzebujących z kilkunastu 
śląskich miast.
To nie pierwszy raz, gdy elektryki 
zostały wykorzystane dla wsparcia 
potrzebujących. TAURON i ING Bank 
Śląski udostępnili potrzebującym 
pojazdy już wiosną do organizacji  
i dostaw śniadań wielkanocnych.
Mamy nadzieję, że dzięki naszej akcji 
osoby samotne poczuły choć przez 
chwilę nastrój i ciepło świąt Bożego 
Narodzenia. Z naszych samochodów 
skorzystali wolontariusze, którzy roz-
wieźli świąteczne wsparcie w osiem-
nastu miastach województwa ślą-
skiego – mówi Wojciech Ignacok, 
prezes TAURONA. – Jesteśmy ze 
Śląska, tu prowadzimy naszą dzia-
łalność biznesową, z tym regionem 
wiążemy naszą przyszłość i na po-

trzeby tej społeczności staramy się 
odpowiadać – dodaje.
Co roku Fundacja Wolne Miejsce 
w okresie świątecznym organizuje 
pomoc dla osób samotnych w kilku-
dziesięciu miastach Polski. Zwykle 
bierze w nich udział od kilkuset do 
nawet kilku tysięcy osób. Tym ra-
zem wolontariusze odwiedzili około 
dwudziestu tysięcy potrzebujących.

Ostatnia Wigilia Dla Samotnych od-
była się w zmienionej formie. Z po-
wodu pandemii Covid-19, zamiast 
spotkań przy bożonarodzeniowym 
stole, Fundacja podjęła decyzję o or-
ganizacji mobilnej Wigilii, aby nikt nie 
był samotny w tym dniu. Wolonta-
riusze odwiedzili każdą zgłoszoną 
osobę, dostarczając wigilijną kolację, 
bezpośrednio do domu.

– Samotność to choroba naszej cywi-
lizacji, którą możemy uleczyć wyłącz-
nie przez żywą i życzliwą obecność 
drugiego człowieka. Może się ona 
zdarzyć każdemu z nas, bez względu 
na status społeczny i materialny, ale 
dla każdego potrafi być tak samo do-
tkliwa. Naszą służbą, poprzez orga-
nizację wydarzeń świątecznych oraz 
przez inne projekty społeczne, wy-
chodzimy naprzeciw osobom samot-
nym, dając im okazję do życzliwego 
kontaktu z naszymi wolontariuszami, 
dzięki czemu spotkania te stają się 
prawdziwie rodzinne – mówi Miko-
łaj Rykowski, prezes Fundacji Wol-
ne Miejsce.
W trakcie pracy przy dowożeniu, 
wolontariusze ściśle przestrzega-
li wszystkich zaleceń związanych 
z ochroną higieniczną, aby chro-
nić siebie i osoby obdarowywane, 
które często znajdują się w grupie 
podwyższonego ryzyka.
ALEKSANDRA SZYMAŃSKA

Wolontariusze 
obdarowali około 
dwudziestu tysięcy 
potrzebujących
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dostosowana do pracy w układzie 
Wirtualnej Elektrowni, który umożliwia 
zarządzanie w czasie rzeczywistym 
pracą wielu źródeł różnego rodzaju, tak, 
aby mogły się wzajemnie rezerwować, 
a w konsekwencji produkować energię 
w sposób optymalny. W Lubachowie 
powstał także magazyn energii o po-
jemności 0,5 MWh, a całością steruje 
sztuczna inteligencja. d

ma być jednak Wirtualna Elektrownia, 
która będzie zarządzać, i w oparciu  
o specjalne magazyny, gromadzić 
energię z odnawialnych źródeł.

Elektrownia wirtualna  
w Lubachowie
Elektrownia wodna w Lubachowie jest 
pionierką tego unikatowego rozwiąza-
nia w skali kraju. W 2019 roku została 

Bądź eko z Bioeko  
BIOEKO Grupa TAURON • Po 
wspaniałych wigilijnych potra-
wach, ciastach oraz różnego 
rodzaju przysmakach, zostało 
 już tylko wspomnienie. Święta 
Bożego Narodzenia, jak również 
koniec roku to czas, kiedy na 
całym świecie marnowane są 
największe ilości jedzenia.  
Poznaj kilka wskazówek,  
które pozwolą  Ci tego uniknąć.

Zwodnicze promocje
  Pewnie już zauważyłeś, że by-

wają na nich często produkty 
spożywcze, z krótką datą waż-
ności. Oceń – ile jesteś w stanie 
zjeść w danym przedziale cza-
sowym – i kup tyle, ile potrze-
bujesz.

Kreatywny miszmasz
  Co jakiś czas warto spojrzeć 

do lodówki i zebrać wszystkie 
„resztki” – będzie to okazja do 
ćwiczenia kreatywności i wy-
myślenia dania, które można 
zrobić z tego, co jest, a nie  
z tego, co można 
kupić.

To się szybko zepsuje
  Warzywa i owoce mają krótki 

termin ważności. Nawet jeśli – 
ze względu na atrakcyjną cenę 
– zdecydujesz się kupić więcej, 
to finalnie i tak na tym stracisz 
– bo połowa z zakupionych 
przez Ciebie produktów się ze-
psuje. Ucz się oceniać możliwo-
ści konsumpcyjne swoje i swo-
jej rodziny. Lepiej kupić mniej  
i zjeść – niż więcej, by wyrzucić.

Kieruj się rozsądkiem
  Warto przygotować więcej 

porcji, jeśli np. mamy pewność, 
że ten sam posiłek będziemy 
również jedli kolejnego dnia lub 
daną potrawę możemy zamro-
zić. W innym przypadku – go-
tujmy takie ilości, które odpo-
wiadają naszym potrzebom.

Podziel się z innymi
  Jeśli już zdarzyło się, że przesa-

dziłeś z ilością – popytaj znajo-
mych, może ktoś z nich chętnie 

przygarnie np. trochę warzyw. 
Możesz również zaprosić ko-
goś na kolację. Jedzenie się nie 
zmarnuje, a będzie też okazja 
spotkać się i porozmawiać.

Przemyślane zakupy
  Najlepiej, przed wyruszeniem 

do sklepu, zrób listę potrzeb-
nych produktów. W innym 
przypadku zapewne wrócisz  
z kilkoma rzeczami, które oka-
żą się zupełnie do niczego nie 
pasować w kontekście Twoich 
planów kulinarnych.

Ostrożnie z chlebem
  To akurat produkt, który mar-

nuje nam się regularnie. Kupuj 
go w minimalnych ilościach 
– np. tylko pół małego chleba  
i to takiego, gdzie już z praktyki 
wiesz, że zaraz się nie zepsuje. 
Wyjściem jest też zastąpienie 
standardowego chleba np. wa-
flami ryżowymi.

MONIKA REJDAK

Ich mentorkami i mentorami zostali 
pracownicy TAURON Dystrybucja, 
osoby z ogromnym doświadcze-
niem i wiedzą z obszaru energe-
tyki oraz zarządzania zespołem. 
Agnieszka, Bartek, Łukasz, Ania 
i Monika przyjęli na siebie rolę 
mentora, aby wspierać swoje pod-
opieczne w rozwoju kompetencji 
merytorycznych oraz osobistych.
Przez kilka miesięcy programu, 
pary mentor – mentee (pod-
opieczny) miały okazję lepiej się 
poznać, porozmawiać o swoich 
planach na przyszłość. Dzięki 
spotkaniom i  warsztatom Ta-
lenty według Gallupa, uczestni-
cy poznali swoje mocne strony 
i uświadomili sobie drzemiący 
w nich potencjał.
Mamy nadzieję, że kolejna edy-
cja programu spotka się z rów-
nie dużym zainteresowaniem ze 
strony studentek, a kobiety będą 
częściej wiązały swoją zawodo-
wą przyszłość z energetyką.
LILIANNA JAWORSKAtauron-dystrybucja.pl

Zgłoś się do 29.10.2019 r.

Regulamin programu znajdziesz na stronie internetowej: 

https://www.tauron-dystrybucja.pl/mentorig-dla-studentek

Magentowe spotkania
Program mentoringu dla studentek 

   Projektując budynek elektrowni, 
zadbano również o walory estetyczne 
jego wyposażenia. Wśród zachowanego 
oprzyrządowania znajdziemy zdobione 
uchwyty podtrzymujące zegary, eleganckie 
cyferblaty, gustowne tabliczki znamionowe 
czy marmurowe blaty w sterowni.
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ZNAJDZIESZ  
NAS TEŻ  
W TAURONECIE

Redaktor naczelna: Anna Rutkowska – TAURON Polska Energia,  
Redaktorzy: Grzegorz Pikuliński – TAURON Polska Energia, 
Urszula Jarczyk-Wójtowicz – TAURON Polska Energia, Eliza Bella  
– TAURON Polska Energia, Łukasz Ciuba – TAURON Polska Energia, 
Anna Ciszewska-Swat – TAURON Ekoenergia, Monika Meinhart- 
-Burzyńska – TAURON Ekoenergia, Katarzyna Sierszuła – TAURON 
Obsługa Klienta, Małgorzata Kuś – TAURON Ciepło, Marta Mrozek 
– TAURON Ciepło, Daniel Iwan – TAURON Wydobycie,  
Elżbieta Guzikowska – TAURON Wytwarzanie, Agnieszka Cupiał  
– Kopalnia Wapienia Czatkowice, Joanna Brelińska – TAURON 
Dystrybucja, Justyna Siedlecka – TAURON Dystrybucja, Marcin Marzyński  
– TAURON Dystrybucja, Ewa Groń – TAURON  Dystrybucja, 
Beata Boryczko – TAURON Dystrybucja, Piotr Żydek – TAURON 
Dystrybucja, Małgorzata Sobol – TAURON Dystrybucja, Elżbieta Marek  
– TAURON Dystrybucja, Renata Stanisławska-Bąk – TAURON 
Dystrybucja, Anna Ptak – Wsparcie Grupa TAURON, Dorota Kalisz  
– Bioeko Grupa TAURON.

Projekt, DTP: PeKa design

Zespół redakcyjny Puls TAURONA 

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 40

CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI OD PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON.

Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi, zostanie rozlosowanych pięć nagród. Nazwiska zwycięzców ukażą się 
w kolejnym wydaniu naszego magazynu.
Zwycięzcy krzyżówki nr 39: Patrycja Barbachowska, TAURON Obsługa Klienta, Zespół Administracji; Jan Gałuszka, TAURON Wytwarzanie, Biuro 
PBH; Daria Jordanek, TAURON Dystrybucja, Region SN i nN Jastrzębie; Krzysztof Kulesa, TAURON Dystrybucja Pomiary, PN66 -Teren Pomiarów nN 
Tarnów; Zuzanna Kolano, Bioeko Grupa TAURON, Biuro Badań i Rozwoju ZRB

Hasło

Niezwykła 
stajenka 
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Bioeko Grupa TAURON
DOROTA KALISZ

Jak zaznacza nasz bohater – 
to lokalna tradycja z blisko 
65-letnim stażem. Pierwsza 
Bieruńska „Betlyjka” powstała 

w 1955 roku w uproszczonej for-
mie, którą z czasem zaczęto roz-
budowywać. W jaki sposób Adam 
Pawełczyk zaangażował się w kul-
tywowanie tej pięknej tradycji?
– Mój tato, jak był młodszy, też po-
magał przy składaniu szopki. Ja na-
tomiast  moją przygodę z „Betlyjką” 
rozpocząłem w 2013 roku. Brakowało 
wówczas chętnych do składania. Kole-
ga poprosił mnie o pomoc  i tak zostało 
do dzisiaj – opowiada nasz bohater.
Szopka mieści się w kościele św. 
Bartłomieja Apostoła w Bieru-
niu, gdzie każdego roku podziwia-
ją ją liczne grupy odwiedzających.  
W tworzenie stajenki zaangażowa-
nych jest wielu mieszkańców Bie-
runia. Wśród nich znajdziemy m.in.: 
mechaników, stolarzy czy elektry-
ków. Ze względu na budowę i wiek 
szopki (ruchome figurki napędzane 
są silnikami na prąd) każdy z budują-
cych posiada przydatne umiejętno-

ści. Aby szopka działała sprawnie, po 
jej uruchomieniu mieszkańcy Bieru-
nia sprawują przy „Betlyjce” dyżury.
Drewniana konstrukcja o po-
wierzchni blisko 40m2 każdego 
roku zwiększa swoją objętość. Jak 
podkreśla pracownik Bioeko Gru-
pa TAURON – obecnie szopka liczy 
ponad sto figur. Co jeszcze sprawia, 
że bieruńska „Betlyjka” jest tak wy-
jątkowa?
– Nasza bieruńska szopka jest przede 
wszystkim dziełem lokalnej społecz-
ności i jedną z nielicznych ruchomych 
stajenek o takich gabarytach – pod-
kreśla Adam Pawełczyk. – Znaj-
dziemy w niej postaci nawiązujące 
do tradycji bożonarodzeniowych oraz 
lokalnych. Znajdują się w niej m.in.: 
figurka Ojca Świętego Jana Pawła II  
oraz figurki przedstawicieli naszej 
społeczności – górnik, szlifierz, stra-
żak czy szewc – dodaje.
Bieruńska „Betlyjka”  zwyczajowo 
uruchamiana jest 24 grudnia, po 
pasterce. Niezwykłą szopkę moż-
na podziwiać aż do wspomnienia 
św. Walentego – który jest również 
patronem Bierunia, czyli do 14 lu-
tego. d

Na co dzień pracuje w spółce Bioeko Grupa TAURON jako starszy 
specjalista ds. zgodności i bezpieczeństwa. Przed świętami Bożego 
Narodzenia Adam Pawełczyk uczestniczy w lokalnym przedsięwzięciu, 
jakim jest budowa niezwykłej ruchomej stajenki bożonarodzeniowej.

 Bieruńską "Betlyjkę" 
można podziwiać 

w kościele św. 
Bartłomieja Apostoła 

w Bieruniu  
do 14 lutego br.

Rozwiązania należy przesyłać do 8 lutego 2021 roku na adres: tpe.komunikacja.news@tauron.pl.




