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TAURON wyrusza w Polskę z historyczną wystawą
Grupa TAURON • Czy po 100 la-
tach Polacy pamiętają o powsta-
niach śląskich? Czy wiedzą, kto 
był przywódcą zrywu Polaków? 
Zapytaliśmy o to w badaniu opinii 
publicznej, zorganizowanym 
przez IBRiS z okazji inauguracji 
cyklu ogólnopolskich wystaw 
dotyczących trzeciego powstania 
śląskiego.
Z przeprowadzonego badania 
wynika, że większość Polaków  
(80 procent) słyszało o powsta-
niach śląskich, ale jedynie co 
piąty ankietowany łączy je z po-
stacią Wojciecha Korfantego, do-
wódcy III powstania śląskiego. 
Z badania wynika również, że 
wiedza o samych walkach po-
wstańczych jest niewielka. Wśród 
osób, które słyszały o powstaniu,  
68 proc. nie wie, gdzie rozegrała się 
jego kluczowa bitwa. Wśród naj-
młodszych respondentów (18-29 

lat) o bitwie pod Górą Świętej Anny 
słyszało jedynie 13 procent.
Przyłączony do II Rzeczypospolitej 
Górny Śląsk jest kojarzony przede 
wszystkim z górnictwem węgla 
kamiennego, przemysłem i hut-
nictwem. Uwagę zwraca fakt, że 

36 procent respondentów nie wie, 
w czym przodowało województwo 
śląskie w II RP.
Z okazji obchodów setnej rocznicy 
III powstania śląskiego TAURON 
zorganizował wystawę przedsta-
wiającą jego przebieg i bohaterów 

w nieoczywisty sposób. Zwiedza-
jący dowiedzą się m.in. o udziale 
kolejarzy w powstaniu, roli kobiet 
oraz o przywódcy, który zasłynął 
jako genialny szpieg.
– Ślązacy świetnie znają historię 
swoją i swoich rodzin; na jej podsta-
wie wyrosła lokalna tożsamość. Teraz 
tę historię musimy pokazać w innych 
częściach Polski. To początek, bo 
w najbliższych miesiącach mocniej 
zaangażujemy się w projekty eduka-
cyjno-historyczne. Korzystając z no-
wych technologii, chcemy ciekawie 
i atrakcyjnie opowiadać o historii Ślą-
ska i jej bohaterach – mówi Paweł 
Strączyński, prezes zarządu TPE. 
– Chcemy pokazać, jaki wpływ na 
życie zwykłych ludzi mają decyzje po-
dejmowane wiele kilometrów od Ślą-
ska. Dziś unijny Zielony Ład oznacza 
dla Polski porzucenie węgla i prze-
mysłu w obecnym kształcie, naszym 
obowiązkiem jest więc zaplanowa-

nie i przeprowadzenie transformacji 
sprawiedliwie – dodaje.
Wystawę otwartą w Katowicach 
podczas wakacji będzie można zo-
baczyć również w Krakowie, War-
szawie, Gdańsku i we Wrocławiu. 
Przypomina ona historię i bohate-
rów tamtych wydarzeń, by podkre-
ślić potencjał regionu w zmieniają-
cej się Europie.
– Województwo śląskie – i to dzi-
siejsze, i to sprzed stu lat – zdumie-
wa swoim bogactwem. Cieszę się, 
że TAURON promuje Śląsk, realizując 
ogólnopolską kampanię informacyj-
ną poświęconą znaczeniu powstań 
śląskich. Dobrze, że firma o funda-
mentalnym znaczeniu dla regionu 
jest jego dobrym ambasadorem: to 
przykład dobrze pojętego działania 
we wspólnym interesie – mówi Ja-
kub Chełstowski, marszałek woje-
wództwa śląskiego.
ŁUKASZ CIUBA

W ramach obchodów 
przyłączenia Górnego 

Śląska do Rzeczpospolitej 
TAURON zorganizował już 
m.in.: Akcję #KochamŚląsk 
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TAURON Dystrybucja
MARCIN MARZYŃSKI

Na terenie działania TAURON 
Dystrybucji trwa prowa-
dzona wspólnie przez 
ornitologów i energety-

ków akcja obrączkowania wyklu-
tych w tym roku bocianich piskląt. 
Obrączkowanie jest jednym z kilku 
działań realizowanych przez spół-
kę w ciągu całego roku. Kiedy pta-
ków nie ma w Polsce, konstrukcje 
gniazd są czyszczone i zabezpie-
czane. Natomiast latem prowa-
dzone jest obrączkowanie młodych 
bocianów. Energetycy współpra-
cują w tym zakresie zarówno z lo-
kalnymi Dyrekcjami Ochrony Śro-
dowiska, jak i z ornitologami.
– Od kilku lat regularnie możemy liczyć 
na wsparcie energetyków TAURON 
Dystrybucji, którzy wspomagają na-
sze działania, finansując zakup ob-

rączek i użyczając specjalistycznego 
sprzętu. Podnośniki hydrauliczne 
obsługiwane przez doświadczonych 
pracowników spółki zapewniają bez-
pieczne dotarcie do gniazd, które co-
raz częściej zlokalizowane są na 
słupach energetycznych. Dostęp 
do nich, specjalne uprawnienia 
oraz doświadczenie w pracy 
przy sieci energetycznej mają 
tylko pracownicy TAURONA 
– podkreśla Stanisław Czyż 
z Małopolskiego Towarzystwa 
Ornitologicznego.
Badacze ptaków zakładają ob-
rączki, aby uzyskać możliwie 
największą liczbę informacji 
o każdym osobniku. Poznanie 
bocianich zwyczajów i potrzeb 
jest istotne dla zachowania ga-
tunku. Obrączkowanie ma też duże 
znaczenie dla spółki dystrybucyjnej, 
bo wiele ptaków odchowuje po-

tomstwo właśnie w gniazdach na 
infrastrukturze energetycznej. Tyl-
ko w tym roku TAURON pomógł za-
obrączkować już blisko 300 piskląt.

– Na naszej sieci energetycznej 
znajduje się około 2200 gniazd 
bocianich, w tym ponad 600 
na terenie województwa ślą-
skiego. Dbamy o te miejsca, 

ponieważ zależy nam na bezawa-
ryjnej dostawie energii do klientów, 
a zaniedbane, przerośnięte gniazdo 
może stanowić zagrożenie dla pracy 

sieci – mówi Ewa Groń, rzecznik 
prasowy TAURON Dystrybucji.  
– Z naszej perspektywy, biorąc 
udział w obrączkowaniu, uczymy 
się zachowań ptaków i słuchamy in-
strukcji specjalistów. Ta wiedza po-
zwala nam właściwie troszczyć się 
o gniazda i ich mieszkańców przez 
cały rok – dodaje. d

  �Zakładanie obrączek 
i obserwacja ptaków 
to naukowa metoda 
badawcza stosowana od 
ponad 100 lat na całym 
świecie. Pozwala, jak dotąd 
najskuteczniej, zdobywać 
wiedzę na temat bocianów

TAURON pomógł zaobrączkować 
już blisko 300 piskląt 
Energetycy i ornitolodzy, którzy zimą przy ponad -15 stopniach 
Celsjusza wspólnie odbudowali zniszczone gniazdo bocianie w Chełmie 
Śląskim, po kilku miesiącach sprawdzili, jaka jest kondycja ptaków. 
Bociania para wróciła do swojego obudowanego domu i ma już młode.



2 Puls TAURONA gazeta pracowników Grupy TAURON Lipiec 2021 r.

 

Z GRUPY
LICZY SIĘ ZESPÓŁ. WSZYSTKO, CO MUSISZ 
WIEDZIEĆ O TAURONIE

Grupa TAURON
TAURON oddał w ręce interesariuszy Zintegrowany Raport 
Roczny za 2020 rok. Publikacja łączy w sobie kompleksowe in-
formacje na temat strategii, zarządzania, wyników i perspektyw 
rozwoju organizacji.
Raport prezentuje model biznesowy Grupy TAURON wraz z opi-
sem szans i ryzyk wynikających z zarządzania kwestiami spo-
łecznymi, środowiskowymi i klimatycznymi. Publikacja odnosi 
się też do kwestii związanych z zatrudnianiem pracowników, po-
szanowaniem praw człowieka i zasad różnorodności oraz etyką 
w działalności gospodarczej.
Dodatkowo w raporcie ujęto podejście do zarządzania oraz osią-
gnięte w 2020 r. wyniki w zakresie gospodarowania kapitałem 
finansowym, produkcyjnym, naturalnym, społecznym, ludzkim 
i intelektualnym. Podejście to stanowi odpowiedź na rosnące 
oczekiwania otoczenia związane z komunikacją spółek, która 
uwzględniać ma czynniki ESG.
Przyjęty od kilku lat przez Grupę TAURON sposób prezentacji in-
formacji w formule on-line pozwala na precyzyjne dopasowanie 
treści do specyficznych wymagań różnych grup czytelników. Mają 
oni możliwość zapoznania się i wydruku dowolnie skomponowa-
nych przez siebie części raportu. Wszystkie dane liczbowe można 
pobrać w celu dokonania na ich podstawie własnych analiz.
Raport jest dostępny na stronie: https://raport2020.tauron.pl/  
ŁUKASZ CIUBA

TAURON SERWIS POZYSKAŁ ŚRODKI  
NA SZKOLENIA I KURSY PODNOSZĄCE 
KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW

TAURON Serwis
Ponad czterdziestu pracowników TAURON Serwis skorzysta 
w tym roku z szeregu szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje 
zawodowe.
Finansowanie, pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, 
stanowiącego wydzieloną część Funduszu Pracy, w 80% pokryje 
koszty zaplanowanych szkoleń. To element działań Powiatowych 
Urzędów Pracy, które przeznaczają środki na dofinansowanie 
kształcenia ustawicznego, mającego na celu podnoszenie kwalifika-
cji pracowników m.in. w zawodach deficytowych.
W ramach środków, pozyskanych z PUP w Będzinie, Bielsku-Białej 
oraz Jaworznie, pracownicy spółki będą mieli możliwość zrealizowa-
nia szkoleń i kursów specjalistycznych, w tym kursów zakończonych 
egzaminem UDT, nadających konkretne uprawnienia.
– Zadbaliśmy także o to, aby rozwijać kompetencje naszej kadry 
w zakresie zarządzania projektami oraz budować nowe kompetencje, 
m.in. w zakresie instalacji systemów fotowoltaicznych. Łącznie pozy-
skaliśmy z KFS dofinansowanie w kwocie przekraczającej 47 tysięcy 
złotych, co stanowi duże wsparcie dla naszego budżetu szkoleń – 
podsumowuje Monika Czerniak-Lniak, kierownik Zespołu Zaso-
bów Ludzkich i Komunikacji w TAURON Serwis.
– Przy dużej dyscyplinie kosztowej dbamy o to, aby nasi pracownicy 
mieli możliwość rozwoju swoich kompetencji w kluczowych dla nas 
obszarach – dodaje.
Spółka aktywnie poszukuje możliwości finansowania lub współfi-
nansowania działań rozwojowych ze środków zewnętrznych, cze-
go przykładem może być współpraca z Wyższą Szkołą Bankową 
w Poznaniu, w ramach której pracownicy TAURON Serwis mieli już 
możliwość skorzystania z szeregu szkoleń z zakresu tzw. kompe-
tencji miękkich, takich jak komunikacja, organizacja pracy mene-
dżera, zarządzanie zespołem czy trening odporności psychicznej.
MONIKA CZERNIAK-LNIAK
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Raport został przygotowany 
z uwzględnieniem czynników 

ESG (ang. Environmental, Social 
and Corporate Governance) 

i według standardów 
uznawanych na forum 

międzynarodowym

Grupa TAURON
ŁUKASZ ZIMNOCH

Program ma na celu stwo-
rzenie platformy trój-
stronnej współpracy 
między uczelniami, firmą 

i doktorantem, a także zrealizowa-
nie badań, których wyniki znajdą 
zastosowanie w rozwiązywaniu 
wyzwań stojących przed firmą. 
Doktoraty będą dotyczyć spek-
trum badawczego z zakresu nauk 
humanistycznych, nauk społecz-
nych, nauk ścisłych i technicznych. 
W projekcie udział bierze sześć 
spółek z Grupy: TAURON Polska 
Energia, TAURON Dystrybucja, 
TAURON Wytwarzanie, Kopalnia 

Wapienia „Czatkowice”, TAURON 
Ekoenergia oraz TAURON Sprze-
daż.
– Głównym celem programu „Dok-
torat wdrożeniowy” jest tworzenie 
warunków do rozwoju współpracy 
między środowiskiem naukowym 
a otoczeniem gospodarczym – 
mówi Wojciech Murdzek, wicemi-
nister edukacji i nauki. – Program 
daje doktorantom wyjątkową moż-
liwość łączenia kształcenia z pracą 
zawodową i tym samym rozwijania 
swoich kompetencji. Ministerstwo 
Edukacji i Nauki będzie aktywnie 
wspierać rozwój programu – dodaje.
Strategicznym partnerem projektu 
jest Politechnika Śląska. W ocenie 

jednej z najlepszych uczelni tech-
nicznych w kraju doktoraty wdro-
żeniowe mają szczególną wartość 
dla otoczenia przemysłowo-biz-
nesowego ze względu na ich wy-
miar praktyczny.

A jak o programie  
mówią doktoranci?
– Tematem mojego doktoratu wdro-
żeniowego jest prognozowanie zapo-
trzebowania na energię elektryczną 
i gaz w TAURON Sprzedaż w horyzon-
cie krótkoterminowym. Prognozowa-
nie jest niezwykle ważne dla naszej 
spółki, z uwagi na znaczący wpływ 
jakości prognoz na koszty zakupu po-

Nauka dla biznesu. 
TAURON stawia 
na doktorantów 
24 pracowników Grupy TAURON rozpoczęło studia 
doktoranckie w ramach programu, który pozwoli  
na wykorzystanie efektów prac badawczych  
w energetyce. TAURON ma zamiar wdrożyć 
część rozwiązań, które powstaną we współpracy 
z najlepszymi uniwersytetami w Polsce.

TAURON 
rozświetlił 
zabytkowy 
ratusz 
w Brzegu 

TAURON  
Nowe Technologie
GRACJAN RESPONDEK

TAURON przygotował ilumi-
nację ratusza w Brzegu – 
jednego z najcenniejszych 
zabytków architektury 

renesansowej w Polsce. Budow-

la, powstała w drugiej połowie 
XVI wieku, została zbudowana na 
planie podkowy z niewielkim dzie-
dzińcem wewnątrz. Uwagę prze-
chodniów zwracają czworoboczne, 
zwieńczone kopułami wieże oka-
lające zachodnią elewację. W ciągu 
dnia podziwianie tych ciekawych 

detali nie stanowi problemu, na-
tomiast wieczorami atrakcyjność 
budynku nie była dostrzegalna. 
Dlatego na zlecenie brzeskiego 
magistratu oświetleniowcy ze 
spółki TAURON Nowe Technologie 
przygotowali iluminację wydo-
bywającą z mroku najciekawsze 

Spółka przygotowała widowiskową iluminację 
zabytkowego ratusza w Brzegu. Renesansowy 
budynek, zachwycający swoją architekturą 
za dnia, teraz również po zmroku zyskał na 
atrakcyjności. Oświetlony został także budynek 
magistratu. Do wydobycia z mroku obu 
obiektów użyto ponad 160 energooszczędnych 
naświetlaczy ledowych.



3 Puls TAURONA gazeta pracowników Grupy TAURONLipiec 2021 r.

 

Fo
to

: A
rc

hi
w

um
 T

C

Grupa TAURON • TAURON kupił 
projekt farmy wiatrowej „Ma-
jewo”, zlokalizowanej w woje-
wództwie warmińsko-mazur-
skim. Nowa inwestycja będzie 
mieć moc 6 MW, a pierwsza 
energia elektryczna popłynie 
z niej w czerwcu 2022 r. 
TAURON przejął spółkę Polpower, 
posiadającą projekt budowlany 
farmy wiatrowej „Majewo”, zloka-
lizowanej w gminie Milejewo 
w powiecie elbląskim. Budo-
wa inwestycji rozpoczęła się 
w lipcu tego roku.
Projekt zakłada uruchomienie trzech 
turbin wiatrowych o łącznej mocy  
6 MW. Pierwsza energia wytwo-
rzona przez tę farmę zostanie 
wprowadzona do sieci w czerwcu  
2022 r. Energia produkowana na 
farmie zaspokoi rocznie zapotrzebo-
wanie około 5 tysięcy gospodarstw 
domowych.
– Rozwój nowych mocy wiatro-
wych na lądzie to jeden z priory-
tetów inwestycyjnych TAURONA 

w najbliższych latach. Sytuacja na 
rynku energii, m.in. wysokie ceny 
emisji CO2, powoduje, że musimy 
zdynamizować Zielony Zwrot. Za-
kup projektów farm wiatrowych 
z pozwoleniami na budowę to 
istotne narzędzie w realizacji na-
szych planów – mówi Jerzy To-
polski, wiceprezes zarządu TPE. 
– W ramach transakcji TAURON 
ma również zagwarantowaną do-
stawę turbin oraz budowę całości 
infrastruktury technicznej farmy – 

dodaje.
Aktualnie TAURON dysponu-

je dziewięcioma farmami, 
w których energię elek-

tryczną wytwarzają 182 turbiny 
wiatrowe o łącznej mocy 380,75 
MW. W ubiegłym roku farmy wia-
trowe TAURONA dostarczyły około 
970 GWh energii elektrycznej, co 
oznacza 40-procentowy wzrost 
produkcji wobec 2019 r.

Słoneczne  
megawaty TAURONA
TAURON rozpoczął także budowę 
kolejnej farmy wiatrowej o mocy 
30 MW, zlokalizowanej w powie-
cie piotrkowskim w wojewódz-
twie łódzkim. Realizacja inwestycji 
przebiega zgodnie z zaplanowa-
nym harmonogramem. Aktualnie 
prowadzone są roboty związane 
z budową infrastruktury elektro-
energetycznej. Montaż turbin pla-
nowany jest w pierwszym kwar-
tale przyszłego roku, a energia 
z budowanych tam 15 turbin po-
płynie w połowie 2022 r.
ŁUKASZ CIUBA

TAURON Ciepło • Spółka przy-
spiesza przyłączenia nowych 
odbiorców do sieci ciepłowniczej 
w metropolii śląsko-dąbrowskiej. 
To efekt programu walki z niską 
emisją oraz ogólnego ożywie-
nia w budownictwie. W oparciu 
o podpisane umowy, w ciągu naj-
bliższych pięciu lat zaplanowano 
rozbudowę sieci o łącznej mocy 
prawie 122 MWt.
Jeszcze w tym roku spółka przy-
łączy do sieci ciepłowniczej  
78 nowych budynków mieszkalnych 
i biurowych w aglomeracji śląsko-
-dąbrowskiej. Na 2022 r. zaplano-
wane jest przyłączenie kolejnych  
76 nowo powstających inwestycji.
W najbliższych miesiącach do 
odbiorców ciepła sieciowego  
TAURONA dołączą między innymi 
kompleks usługowy „Stary Dwo-
rzec” w Katowicach, kompleks 
biurowo-usługowy „Global Office 
Park”, a także budynek przy uli-
cy Warszawskiej 7. Dodatkowo, 
w tym roku zakończone zostaną 
prace związane z przyłączeniem 
ciepła do budynków nowych osie-
dli mieszkaniowych w Katowicach: 
przy ulicach Bytkowskiej, Barbary, 
Ceglanej, Sikorskiego i Johna Ba-
ildona. Ogrzewanie sieciowe uzy-

skają też budynki nowego osiedla 
przy ulicy Słonecznej oraz Domino 
Park w Siemianowicach Śląskich. 
W tym roku zaplanowano również 
zakończenie prac przyłączenio-
wych do drugiego biurowca KTW 
przy ulicy Roździeńskiego w Kato-
wicach.
Łącznie do 2026 roku sieć ciepłow-
nicza TAURON Ciepło zostanie 
rozbudowana o blisko 122 MWt. 
Liczba ta ma związek ze znacznym 
ożywieniem na rynku budowlanym 
oraz rosnącą świadomością ekolo-
giczną inwestorów.

Niezależnie od tego, w ramach 
programu walki z niską emi-
sją spółka realizuje przyłącze-
nia istniejących nieruchomości. 
W najbliższych latach przewidzia-
no przyłączenie do sieci ciepłow-
niczej TAURON Ciepło 184 budyn-
ków na terenie całej aglomeracji 
śląskiej. Tylko w Katowicach do 
końca br. przyłączonych zostanie 
16 nieruchomości mieszkalnych 
wielorodzinnych, a kolejnych 
40 uzyska ogrzewanie sieciowe 
w 2022 r.
MAŁGORZATA KUŚ

noszone przez spółkę. Dobra jakość 
prognozy zapotrzebowania pozwala 
uniknąć dodatkowych kosztów. W ra-
mach mojej pracy analizuję zapotrze-
bowanie na energię elektryczną i gaz, 
jego zmienność w poszczególnych 
godzinach doby oraz wpływ różnych 
grup klientów i prosumentów na po-
ziom zapotrzebowania – wyjaśnia 
Paweł Machał, uczestnik progra-
mu pracujący w TAURON Sprzedaż.
– Obiektem moich badań są insta-
lacje prosumenckie należące do 
firmy. Wyniki pracy będą pomocne 
przy modelowaniu sieci niskich na-
pięć i obliczeniu rozpływów mocy 
z uwzględnieniem instalacji prosu-

menckich. Obliczenia z wykorzy-
staniem symulacji komputerowych 
zostaną następnie poddane weryfi-
kacji na rzeczywistym układzie sieci 
należącej do spółki dystrybucyjnej 
TAURONA. Chciałbym wykorzystać 
dotychczas zdobytą wiedzę i zapro-
ponować nowe sposoby wykorzy-
stywania instalacji prosumenckich 
w pracy sieci rozdzielczej Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego – mówi 
Marcin Smołka z TPE.
– Produkcja polimerobetonów jest 
zaliczana do technologii niskoemi-
syjnych. Dodatkowo zastosowanie 
wypełniaczy odpadowych, niepowo-
dujących uszczuplenia nieodnawial-
nych zasobów naturalnych, wpisuje 
docelowy produkt w zasady gospo-
darki cyrkularnej i Zielonego Zwrotu 
TAURONA – tłumaczy Grzegorz 
Skotniczny z Kopalni Wapienia 
„Czatkowice”. d

Rośnie produkcja energii z wiatru

TAURON przyspiesza rozbudowę 
sieci ciepłowniczej

Łącznie do 2026 roku 
sieć ciepłownicza 

TAURON Ciepło 
zostanie rozbudowana 

o blisko 122 MWt

Energia produkowana  
na farmie zaspokoi  

rocznie  
zapotrzebowanie około 

5 000
GOSPODARSTW 

DOMOWYCH

  �TAURON podpisał 
porozumienia 
z Politechniką Śląską, 
Akademią Górniczo-
Hutniczą, Uniwersytetem 
Ekonomicznym 
w Krakowie, 
Uniwersytetem Śląskim, 
Uniwersytetem 
Jagiellońskim oraz Szkołą 
Główną Handlową

elementy XVI-wiecznej bryły. Nad 
realizacją zlecenia czuwał konser-
wator zabytków, z którym kształt 
iluminacji był konsultowany.
– Tworzenie iluminacji wymaga prze-
myślanego, ściśle zaplanowanego 
działania. Budynek trzeba drobiazgo-
wo pomierzyć, dokładnie obejrzeć za 

dnia i po zmroku, a następnie wybrać 
te elementy jego architektury, które 
powinny zostać wyeksponowane za 
pomocą światła. Następnie powsta-
je projekt 3D, oceniany m.in. przez 
konserwatora zabytków. I to wedle 
niego, krok po kroku, montowane są 
naświetlacze odpowiadające za efekt 
finalny. Budynek wyłania się z mroku, 
jego kształt staje się miękki i przyja-
zny dla obserwatora – mówi Wal-
demar Jemioła, dyrektor Departa-
mentu Oświetlenia TNT.  
Projekt iluminacji ratusza i budyn-
ku brzeskiego magistratu wyma-
gał zainstalowania 164 naświe-
tlaczy o temperaturze barwowej 
światła od 3000 do 4000 kelwinów 
(od ciepłej do neutralnej). Naświe-
tlacze charakteryzują się zróżnico-
waną optyką: jedne rzucają wąski 
snop światła, wyłaniając drobny 
detal architektoniczny, inne sze-
rokim, tzw. zalewowym światłem 
obejmują szerokie partie elewacji 
budynków.
– Mamy w swojej ofercie wiele 
usług związanych z oświetleniem. 
Jesteśmy w stanie zaproponować 
samorządom, oprócz standardowej 
umowy obsługi sieci oświetleniowej, 
także nowoczesne rozwiązania po-
prawiające komfort życia i bezpie-
czeństwo mieszkańców. Iluminacje 
zabytkowych budynków, infokioski, 
inteligentne przejścia dla pieszych czy 
usługa Smart City to tylko niektóre 
z rozwiązań oferowanych przez pion 
oświetlenia TNT – mówi Piotr Apol-
lo, wiceprezes TAURONA Nowych 
Technologii.
W ubiegłym roku spółka zmoder-
nizowała na terenie miasta 1350 
opraw oświetleniowych. Wszyst-
kie wymienione zostały na nowo-
czesne lampy ledowe. d
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O TYM SIĘ MÓWI
PROJEKT „TAURON W CHMURZE” LAUREATEM 
KONKURSU TECHNOLOGICZNEGO „LIDER 2020”

TAURON Obsługa Klienta
TAURON został nagrodzony w kategorii Przemysł 4.0 w ramach 
konkursu technologicznego Gazety Bankowej. 
– Wprowadzone w Grupie TAURON technologiczne rozwiązania podczas 
pandemii i obowiązek pracy zdalnej przeszły praktyczną weryfikację ich 
przydatności i funkcjonalności – zauważa Leszek Chwalik, wiceprezes  
ds. CUW IT w TAURON Obsłudze Klienta. – Dla pracowników łatwość 
przeprowadzania wideokonferencji oraz szeroki wachlarz narzędzi do ko-
munikacji i współpracy stały się fundamentem w dostosowaniu życia za-
wodowego do nowych, wciąż zmieniających się warunków. Sprawne wy-
korzystanie nowych narzędzi i możliwości pozwoliło nie tylko na utrzymanie 
poziomu dawnej produktywności, ale nawet wpłynęło jego zwiększenie. 
Fundament, jaki został wdrożony, czyli usługi O365, jest podstawą kolej-
nych działań czy też aplikacji – dodaje.
Grupa TAURON prowadzi szereg innych projektów z kategorii naj-
nowszych rozwiązań technologicznych, z których wdrożone już 
zostały m.in. aplikacja platformy umożliwiającej prowadzenie za-
awansowanych analiz dużych zbiorów danych z infrastruktury po-
miarowej (w TAURON Dystrybucji) czy system informatyczny umoż-
liwiający precyzyjne monitorowanie i raportowanie awarii sprzętu 
w trzech zakładach górniczych (w TAURON Wydobycie).
KATARZYNA SIERSZUŁA
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Kopalnia Wapienia „Czatkowice”
Ponad 130 osób wzięło udział w bezpłatnym szkoleniu on-line pt. 
„Wapnowanie – lepsza gleba, większe plony”. 
Pierwszy z prelegentów, Andrzej Gmiąt – kierownik Powiatowego Ze-
społu Doradztwa Rolniczego w Brzesku – na początku swojego wy-
stąpienia odniósł się do zachodzących zmian klimatycznych, których 
skutki bardzo dotkliwie odczuwają wszyscy.
– Rosną stężenia gazów szklarniowych w atmosferze, a co za tym idzie 
rośnie temperatura globalna, która niesie za sobą zdecydowanie ujemny 
wpływ na produkcję rolniczą. Możemy być pewni, że coraz częściej będzie 
zauważalny wzrost deficytu wody w glebie. Największym zagrożeniem dla 
upraw stała się susza, dlatego obowiązkiem każdego rolnika jest zatrzyma-
nie możliwie największej ilości wody w glebie – przekonywał prelegent.

Zrównoważony rozwój w rolnictwie
Druga część wykładu dotyczyła omówienia poszczególnych syste-
mów rozwoju rolnictwa w Europie. Rolnicy, chcąc prowadzić swoje 
gospodarstwa zgodnie z obowiązującym Europejskim Zielonym Ła-
dem, powinni prowadzić działania oparte o zrównoważony rozwój, ze 
szczególnym uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych.

O zaletach regularnego wapnowania
Ze swoją prelekcją wystąpił również prof. Stanisław Pietr z Uniwersyte-
tu Przyrodniczego we Wrocławiu, którego wykład dotyczył regularnego 
wapnowania jako sposobu na budowę próchnicy i zachowanie żyzności 
gleb. Prelegent omówił przyczyny oraz skutki zakwaszania gleb, a także 
szereg zalet wynikających z regularnego wapnowania.
JUSTYNA KŁECZEK

TAURON Ekoenergia
ANNA CISZEWSKA-SWAT

 Własna elektrownia najczę-
ściej kojarzy nam się z panelami 
fotowoltaicznymi, jednak coraz 
większym zainteresowaniem cie-
szą się przydomowe elektrownie 
wiatrowe. Czy warto mieć własny 
prąd z wiatru? Ile kosztuje taka 
inwestycja i kiedy się zwróci? Czy 
przydomowe elektrownie wiatro-
we mogą stanowić źródło zasila-
nia dla domu jednorodzinnego?

ODPOWIADA MICHAŁ MARKOWICZ
 Dzięki nawet niewielkim, przy-
domowym elektrowniom wiatro-
wym ruch powietrza jest w stanie 
wytworzyć moc elektryczną od 
100 do kilku tysięcy watów i mogą 
one tym samym stanowić źródło 
zasilania dla domu jednorodzin-
nego. Od mocy zainstalowanej 
turbiny zależy wachlarz zasto-
sowań użytkowych. Elektrownie 
o najniższej mocy wytwarzają 
około 500 W, mogą one jednak 
zasilać tylko pojedyncze urządze-
nia, na przykład bramę wjazdową 
na posesję. Najczęściej moc elek-
trowni wiatrowych montowanych 
przy domach jednorodzinnych 
to 3-5 kW. Taką wydajność mają 
niewielkie wiatraki o śmigłach, 

których średnica omiatania wy-
nosi około 3-4 metrów. Za ich po-
mocą można wytworzyć prąd do 
zasilania sprzętów elektrycznych 
używanych w domu, na przykład 
lamp, lodówki, pralki, telewizora 
czy podtrzymywania ciepłej wody 
użytkowej. Do domów jednoro-
dzinnych możemy zastosować 
także konstrukcje generujące 

moc 10-50 kW. W tym przypadku 
możliwe jest uzyskanie prądu do 
ogrzewania ciepłej wody użytko-
wej, oświetlania domu, a nawet do 
elektrycznego ogrzewania budyn-
ku. W przypadku nadwyżek energii 
warto przeprowadzić odsprzedaż 
nadwyżki energii do sieci energe-
tycznej. Największe elektrownie 
wiatrowe do gospodarstw do-

TAURON Sprzedaż
JOANNA WILIŃSKA

Z badań przeprowadzonych 
na zlecenie TAURONA 
wynika, że 48 procent se-
niorów w sytuacji awarii 

domowych sprzętów w pierwszej 
kolejności szuka pomocy u człon-
ków najbliższej rodziny. Równie 
chętnie seniorzy szukają fachow-
ców w internecie. 46 proc. an-

kietowanych przyznaje jednak,  
że nie ufa serwisantom znalezio-
nym w ten sposób.
By wyjść naprzeciw potrzebom naj-
starszych osób, TAURON przygoto-
wał zestawienie najważniejszych 
informacji dotyczących opłacal-
ności naprawy sprzętu, a także 
porady dotyczące tego, jak 
zapewnić sobie pomoc 
sprawdzonego fachow-

Specjalny poradnik 
dla seniorów od TAURONA
Co drugi senior w sytuacji awarii sprzętów domowych 
pomocy szuka u członków najbliższej rodziny. 
TAURON przygotował poradnik, w którym wyjaśnia, 
jak radzić sobie w przypadkach domowych awarii  
czy bezpiecznie korzystać z internetu.

  �TAURON od lat nie tylko konsekwentnie rozwija 
ofertę dla wszystkich grup klientów, ale w ramach 
społecznej odpowiedzialności biznesu prowadzi też 
działania, które mają na celu m.in. edukację klientów 
w zakresie bezpieczeństwa w internecie i poza nim

Pytania 
o elektrownie 
wiatrowe 

TAURON prowadzi szereg 
innych projektów z kategorii 
najnowszych rozwiązań 
technologicznych

Wirtualna 
formuła spotkała 

się z dużym 
zainteresowaniem 

wśród rolników
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TAURON Nowe Technologie • 
TAURON wymieni w Bytomiu 
blisko 8 tysięcy lamp ulicznych. 
Dzięki temu miasto oświetlone 
będzie w sposób ekologiczny 
i energooszczędny.
TAURON Nowe Technologie pod-
pisał z Miejskim Zarządem Dróg 
i Mostów umowę dotyczącą wy-
miany 7,6 tys. przestarzałych so-
dowych lamp ulicznych na nowo-
czesne oświetlenie 
typu led.
– Dotychczas prze-
prowadziliśmy pełną 
modernizację oświe-
tlenia w 20 gminach 
na naszym obszarze 
dystrybucyjnym. No-
woczesne oprawy led 
w połączeniu z inteli-
gentnym sterowaniem 
oświetleniem sprawią, 
że miasto będzie pła-
ciło zdecydowanie niż-
sze rachunki za zużycie 
energii elektrycznej, na-
wet o 70 procent – mówi Artur Wa-
rzocha, prezes zarządu TAURON 
Nowe Technologie. – Dodatkowo 
oświetlenie montowane w Bytomiu 
może działać w technologii SMART, 
co oznacza, że instalację można wy-
posażyć w specjalne urządzenia, 
które dostosowywać będą natężenie 
światła do konkretnych warunków 
atmosferycznych – dodaje.
Nie bez znaczenia pozostają także 
kwestie bezpieczeństwa i dbało-
ści o środowisko – w przypadku 
uszkodzenia oprawy ledowej nie 
ma ryzyka emisji niebezpiecznych 
substancji chemicznych do atmos-
fery. Podczas modernizacji z by-
tomskich ulic zniknie też część sta-
rych, betonowych słupów. Zostaną 
one zastąpione estetycznymi i wy-
trzymałymi zamiennikami.
– Na pierwszym miejscu stawiamy 
bezpieczeństwo mieszkańców. Za-
wsze proponujemy naszym partne-
rom takie rozwiązania, które są przede 
wszystkim korzystne dla społeczeń-

stwa, ułatwiają życie i poprawiają 
komfort poruszania się w przestrze-
ni publicznej. Ale rozmawiamy też 
o korzyściach dla gminnego budżetu. 
Pamiętajmy, że nasza spółka działa 
w obszarze usług publicznych. To zo-
bowiązuje nas do oferowania usług 
najwyższej jakości – mówi prezes 
TNT.
Wszystkie oprawy, które pojawią 
się niebawem na bytomskich uli-
cach, będą posiadać identyczne 
obudowy dla zachowania spójno-
ści architektonicznej. Ze względów 
funkcjonalnych projektanci syste-
mu zastosowali kilka typów optyki 
oraz mocy opraw.
– Bytom od 2019 r. prowadzi wy-
mianę przestarzałego oświetlenia 
ledowego. Łącznie oświetlany jest 

przez 10 tysięcy lamp. Dzięki umo-
wie z TAURONEM wszystkie lampy 
zostaną wymienione do końca roku. 
Jesteśmy jednym z pierwszych miast 
w Polsce, w których wymienione zo-
staną wszystkie oprawy oświetlenio-
we – mówi Mariusz Wołosz, prezy-
dent Bytomia. – To inwestycja, która 
nie tylko poprawi jakość oświetlenia 
na miejskich drogach, ale również 
wpłynie na znaczne oszczędności – 
dodaje.
Jak dotąd TAURON przeprowadził 
pełną modernizację oświetlenia 
w 20 gminach ze swojego obszaru 
dystrybucyjnego, wymiana opraw 
w Bytomiu jest jednak pierwszą 
tego typu inwestycją na terenie 
województwa śląskiego.
GRACJAN RESPONDEK

mowych mają moc do 
100 kW. Taka elektrow-
nia jest przeznaczona 
w domu do produko-
wania większych ilości 
energii, dlatego poleca-
na jest w przypadku tych domów 
jednorodzinnych, które mają 
bardzo duże zapotrzebowanie na 
prąd. Montowanie jej w budynkach 

o mniejszym zapotrzebowaniu nie 
jest wskazane, gdyż są one zbyt 
drogie w stosunku do potrzeb, co 
przekłada się na mniejszą opłacal-
ność inwestycji. d

ca i gdzie szukać pomocy w przy-
padku awarii w domu.
– Kampania „Seniorów sposób na 
COŚ się zepsuło” to projekt skiero-
wany do tych osób, które potrzebują 
wsparcia młodszych generacji, aby 
odnaleźć się w szybko zmieniającym 
się świecie – mówi Łukasz Zimnoch, 

rzecznik prasowy TAURONA. – Od 
lat konsekwentnie prowadzimy akcje 
chroniące tę grupę klientów przed nie-
uczciwymi praktykami handlowymi. 
Nasza wieloletnia akcja „TAURON nie 
chodzi po domach” ma na celu popra-
wę bezpieczeństwa klientów – wyja-
śnia.
Aż 80 proc. badanych przyznaje, 
że nowe technologie są przydat-
ne w codziennym życiu. Seniorzy 
najchętniej korzystają ze smart-
fonów, dzwoniąc do najbliższych 
osób. Technologii używają także 
do sprawdzania podstawowych 
informacji, takich jak rozkład jazdy 
autobusów czy prognoza pogody.  
53 proc. badanych przyznaje równo-
cześnie, że korzystanie ze smartfo-
nów nastręcza im jednak trudności.
W poradniku nie brakuje także 
wskazówek, które dostarczą wiedzy 
na temat zwiększania bezpieczeń-
stwa na co dzień – poza internetem. 

Eksperci TAURONA przygotowali 
informacje o najbardziej popu-
larnych metodach oszustw, 
których ofiarami są najczę-
ściej właśnie seniorzy.
Poradnik dla seniorów 
można bezpłatnie po-

brać ze strony tauron.
pl/seniorzy. To kolej-
na odsłona projektu 
edukacyjno-informa-
cyjnego „Seniorów 
sposób na COŚ się ze-
psuło”. d

TAURON Sprzedaż
Wśród osób, które planują 
montaż fotowoltaiki, jedno 
z najczęściej pojawiających 
się pytań dotyczy źródła 
informacji o prognozach 
produkcji energii. Trudno się 
temu dziwić – to jeden z klu-
czowych czynników, który 
decyduje o opłacalności 
inwestycji. Skąd zatem do-
wiemy się, ile energii będzie 
produkować nasza instalacja?
Planując inwestycję w fotowol-
taikę, od firmy wykonawczej 
otrzymamy symulację kosztów 
i symulację produkcji energii. 
Pamiętajmy jednak, że progno-
zowana wielkość uzysku energii 
może się różnić od rzeczywistych 
wartości. Dzieje się tak, ponieważ 
na efektywność pracy instalacji 
wpływ mają czynniki, których nie 
jesteśmy w stanie w 100% prze-
widzieć. Wśród nich wymienić 

należy nasłonecznienie czy tem-
peraturę, które mają charakter 
lokalny, a to znaczy, że mogą się 

różnić w zależności od regio-
nu Polski. Trzeba podkreślić, 
że różnice między symulacją 
a rzeczywistymi uzyskami 
nie powinny być jednak zna-
czące.
W polskich warunkach przyj-
muje się, że z każdego 1 kWp 
zainstalowanego w fotowol-
taice powinniśmy uzyskać 
około 900-1100 kWh energii 
rocznie.

Oczywiście najlepiej, aby nasz sys-
tem był zwrócony w kierunku po-
łudniowym. Jeżeli jednak będzie to 
orientacja na południowy wschód 
czy południowy zachód, nasze 
uzyski będą po prostu nieco niższe 
(najczęściej od kilku do kilkunastu 
procent). Nie powinno się monto-
wać paneli zwróconych na północ, 
gdyż ekspozycja na słońce jest 
wtedy zbyt mała i cała inwestycja 
jest po prostu nieopłacalna.
JOANNA WILIŃSKA

Zielony Zwrot TAURONA w Bytomiu

Nowe lampy emitują 
światło ciepłe  
o temperaturze 
barwowej w przedziale  
3800-4000 K:  
przyjemne  
w odbiorze,  
a jednocześnie 
zachowujące wysoki 
stopień oddawania barw

Na efektywność pracy 
instalacji wpływ mają 
czynniki, których nie 
jesteśmy w stanie 
w pełni przewidzieć. 
Wśród nich wymienić 
należy nasłonecznienie czy 
temperaturę

Ile energii produkować będzie 
przydomowa instalacja fotowoltaiczna?

Pytania 
o elektrownie 
wiatrowe 

  �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”. 
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Szpilki za kierownicą
Wsparcie Grupa TAURON • Jedna 
z ogólnopolskich sieci motoryza-
cyjnych przeprowadziła sondaż, 
którego wynik nie napawa opty-
mizmem. Czego dotyczył? Jazdy 
samochodem w szpilkach. Polki 
wyznały, że najczęściej za kie-
rownicę siadają w butach spor-
towych (50%). Niestety, aż 43% 
prowadzi samochód w szpilkach.
Tymczasem – choć przepisy nie 
regulują tego, w jakim obuwiu 
panie powinny prowadzić samo-
chód – to jednak buty na obca-
sach i koturnach (a latem również 
klapki i japonki) mogą negatyw-
nie wpłynąć na bezpieczeństwo 
prowadzenia samochodu.
Jeżeli zależy nam na bezpie-
czeństwie swoim i innych użyt-
kowników ruchu drogowego, do 
samochodu powinniśmy wy-
bierać buty, które są dostoso-
wane i wygodne. Szpilki pięknie 
prezentują się na stopie, ale są 
za sztywne i za wysokie. Jazda 
w korku, w którym trzeba bez-
ustannie wciskać pedał sprzę-
gła i hamulca, a za chwilę pedał 

gazu, może szybciej niż w spor-
towym obuwiu powodować 
odrętwienie lewej nogi. Obcas 
może też zablokować się w row-
ku gumowego dywanika.
Bezpieczne obuwie zapewnia 
stabilność, przestrzeń i odpo-
wiednią temperaturę. Elastyczna 
podeszwa oraz wyprofilowana 
konstrukcja gwarantują swobod-
ną pracę stopy. Profesjonalne 
buty do prowadzenia samochodu 
praktycznie nie różnią się od  dzie-
cięcych. Gama butów do prowa-
dzenia auta jest całkiem spora, 
ale mają one jeden mankament: 
ich dynamiczny design i cienkie 
podeszwy mogą zachwycić męż-
czyzn, ale niekoniecznie kobiety.
Pośrednim rozwiązaniem może 
być zamiana na czas podróży 
modnych obcasów na kolorowe 
adidasy, mokasyny lub balerinki. 
Te ostatnie można przecież kupić 
w składanej, przenośnej wersji, 
a po zakończeniu jazdy wystar-
czy je zgrabnie zwinąć i schować 
do torebki.
JERZY JANUŚ
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TAURON Dystrybucja wyznaczyła 
specjalnego opiekuna, który pomaga 
sprawnie załatwiać wszystkie 
sprawy związane z przyłączeniem 
pokrzywdzonych rodzin do sieci 
elektroenergetycznej

Wsparcie Grupa TAURON
ANNA PTAK

Spółka Wsparcie Grupa 
TAURON postanowi-
ła włączyć się w akcję 
pomocową i przeka-

zać materiały budowlane oraz 
odzież roboczą, które pomogą 
w odtworzeniu zniszczonych 
zabudowań.

–  Pożar, który miał miejsce w miej-
scowości Nowa Biała to ogromna 
tragedia. Chcemy włączyć się w ak-
cję i pomóc rodzinom, które zostały 
bez dachu nad głową. Mamy nadzie-
ję, że zgromadzone przez nas mate-
riały chociaż w niewielkim stopniu 
pomogą w odbudowie przynajmniej 
jednego domu – mówi Mateusz Pi-
lawski, prezes WGT.

TAURON pomaga 
mieszkańcom Nowej Białej
TAURON przekazał materiały budowlane i odzież roboczą, 
które wspomogą odbudowę 25 gospodarstw, które spłonęły 
w połowie czerwca br. w Nowej Białej nieopodal Nowego 
Targu. W wyniku pożaru dach nad głową straciło  
27 rodzin. Grupa wyznaczyła też specjalnego opiekuna,  
który pomaga sprawnie załatwiać wszystkie sprawy 
związane z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej.
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TAURON Ekoenergia
ANNA CISZEWSKA-SWAT

Jest to elektrownia przepływo-
wa, usytuowana po lewej stronie 
koryta Odry Południowej. Wraz 
z przyległymi jazami i śluzą miesz-

czańską stanowi część śródmiejskiego 
węzła wodnego Wrocławia. Powstała 
w miejscu dawnych młynów wodnych, 
które w średniowiecznym Wrocławiu 
były pierwszymi urządzeniami wyko-
rzystującymi energię z wody. Budowę 
elektrowni planowano już na począt-
ku lat 90. XIX wieku, jednak wówczas 
uniemożliwiły to zagmatwane stosun-
ki własnościowe. Od tamtego czasu 
trwały wszelkie czynności admini-
stracyjne w celu pozyskania działek do 
budowy elektrowni, a w 1906 r. prze-
prowadzono pierwsze prace projekto-

we i badawcze wykorzystania stopnia 
wodnego do budowy elektrowni. Do-
piero w 1916 r. miasto wykupiło działki 
z dwoma spalonymi młynami, jednak 
właściwe prace rozpoczęto dopiero 
w 1921 r. Uroczystość przekazania 
elektrowni władzom miasta odbyła się 
2 maja 1924 r.

Architektoniczne  
dzieło sztuki
Budynek elektrowni jest przykładem 
architektury przemysłowej, reprezen-
tującym styl „Neues Bauen” lat 20. XX 
wieku. Ma naturalną, ceglaną fakturę 
elewacji, kryjącą nowoczesną kon-
strukcję szkieletową, żelbetonową. 
Autorem projektu architektonicznego 
był Max Paul Eduard Berg, który za-
projektował m.in. Halę Stulecia, wieżę 

ciśnień dla północnych dzielnic miasta 
oraz Miejski Szpital dla Niemowląt.

Czasy powojenne  
i teraźniejszość
Elektrownia nie ucierpiała podczas  
II wojny światowej. Po jej zakończe-
niu, już w 1945 r., wznowiła produkcję 
energii elektrycznej. Trzy lata później 
elektrownia została przekazana Zjed-
noczeniu Energetycznemu.
W latach 60. XX w. wymieniono dwa 
pierwsze turbozespoły, automaty-
kę zabezpieczeniową, linie kablo-
we oraz przezwojono generatory 
z napięcia 6 kV na 10 kV. Podczas 
drugiej kompleksowej moder-
nizacji obiektu, w latach 2013-
2015, dwa wyeksploatowane 
turbozespoły z turbinami Francisa 

Znane i nieznane 
– elektrownia 
wodna Wrocław I

W skład zespołu elektrowni wodnych Wrocław wchodzi pięć 
obiektów. Dwa z nich – elektrownia wodna Wrocław I i Wrocław 
II – znajdują się w samym centrum miasta i są przykładem 
architektury przemysłowej energetyki wodnej początków XX 
wieku. Przedstawiamy sylwetkę pierwszej z nich, zwanej również 
„Elektrownią Południową”.



7 Puls TAURONA gazeta pracowników Grupy TAURONLipiec 2021 r.

Fo
to

: S
to

ck

Fo
to

: A
rc

hi
w

um
 T

EE

Zioła z własnej doniczki  
– co warto uprawiać 
w kuchni?

Skąd wziąć zioła do  
domowej hodowli?
Roślinki możemy kupić obecnie 
w większości supermarketów, 
a nawet w sklepach osiedlowych. 
Posadzone są zwykle w małej, 
plastikowej doniczce. Po przynie-

sieniu do domu pamiętajmy, aby 
przesadzić je do większego na-
czynia.
Jeśli chcemy zająć się uprawą 
od A do Z, możemy zakupić na-
sionka wybranych roślin w skle-
pie ogrodniczym. Warto popytać 

również znajomych posiadających 
ogródek warzywny.

Rozmieszczenie ziół
Zioła możemy posadzić wedle 
fantazji, tzn. albo każde umieścić 
w osobnej doniczce, albo zrobić 
ziołową kompozycję, korzystając 
z jej pojemniejszego odpowiedni-
ka. Na rynku dostępnych jest wiele 
ciekawych pojemników, mis czy 
donic. Bez problemu znajdziemy 
coś, co wkomponuje się w wystrój 
naszego mieszkania.
MONIKA REJDAK


Szczypiorek 

– dzięki delikatnemu po-
smakowi cebuli jest sze-
roko stosowany w kuch-
ni. Świetnie sprawdzi się 
jako dodatek do omle-
tów, serów (szczególnie 
białego), sałatek czy ryb. 
Jest ozdobą każdej ka-
napki.


Pietruszka 

– trudno wyobrazić 
sobie bez niej zupę. 
W kuchni zastosowanie 
ma zarówno korzeń, jak 

i natka (posiekaną moż-
na mrozić lub przecho-
wywać w formie suszu). 
Pietruszkę warto wyko-
rzystać, kiedy chcemy 
nadać potrawie aromat 
oraz ją ozdobić.

 
Oregano 

– nieoceniona przy po-
trawach z makaronem, 
pizzy i jako dodatek do 
sosów (szczególnie tych 
na bazie pomidorów). 
Trudno sobie wyobrazić 
specjały kuchni włoskiej 
bez jej wykorzystania.

 
Rozmaryn 

– dodawany do potraw 
mięsnych i ryb. Nie-
odzowny składnik wielu 
marynat.

 
Estragon 

– świeży ma bardzo in-
tensywny smak, dlatego 
należy go używać z umia-
rem. Dzięki delikatne-
mu posmakowi anyżu 
jest idealny do kurczaka 
i ryb. Zioła możemy su-
szyć i mrozić (najlepiej 
w szczelnym pojemniku).

 
Tymianek 

– warto dodawać go do 
potraw z drobiu, sosów, 
pieczonych mięs, dziczy-
zny, ryb i sałatek.

 
 Bazylia
– aromatyczne zioło. Jej 
smak doskonale uzupeł-
nia wszelkiego rodzaju 
potrawy z pomidorów. 
W kuchni wykorzystuje się 
zarówno świeże liście, jak 
i te wcześniej ususzone. 
Dzięki niej potrawa zyska 
na walorach smakowych.
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Poza czysto estetycznymi względami, 
uprawa ziół w domu może być 
także świetną, pouczającą zabawą. 
Każdemu dziecku frajdę sprawi 
sadzenie, sianie czy nawet opieka nad 
zakupioną sadzonką

BIOEKO Grupa TAURON • Przygotowując swoje ulubione potrawy, 
najczęściej sięgamy do pojemniczków z przyprawami. Wśród nich nie 
brakuje na pewno aromatycznych, suszonych ziół, które nadają jedzeniu 
nie tylko niepowtarzalnego smaku, ale również cudownego aromatu. 
A co, gdyby tak zastąpić przetworzone produkty, które kupimy  
w sklepie, ich naturalnymi odpowiednikami?

Jakie zioła warto uprawiać w domu?

Zdarzenie nie pozostało bez wpły-
wu także na infrastrukturę elektro-
energetyczną TAURONA. W wyni-
ku pożaru awaryjnie wyłączona 
została sieć średniego napięcia. 
Wydzielony i zabezpieczony został 
obwód zasilający obszar objęty 
pożarem. Budynki, które ucier-
piały w wyniku zdarzenia, zostały 
odłączone, a pozostali klienci przy-

łączeni zostali innymi drogami. 
Dodatkowo, na słupach zamonto-
wano też szafki pomiarowe, które 
umożliwiają prowadzenie prac na 
terenie pogorzeliska.
– Dla poszkodowanych mieszkań-
ców Nowej Białej wyznaczyliśmy 
specjalnego opiekuna, który jest 
z nimi w stałym kontakcie. Pomaga 
rodzinom w tematach technicznych 
związanych z tymczasowym zasi-
laniem budynków oraz w złożeniu 
dokumentacji przyłączeniowej. Dzięki 
temu, w miarę postępu prac budow-
lanych i odtworzeniowych, klienci 
przyłączani są natychmiast po zgło-
szeniu gotowości instalacji lub jej czę-
ści – tłumaczy Ewa Groń, rzecznik 
prasowy TAURON Dystrybucja.
Żeby usprawnić działania remon-
towe i odciążyć rodziny poszko-
dowane w pożarze, TAURON Dys-
trybucja uprościła także procedury 
przyłączeniowe. Spółka wymienia 
również przewody energetyczne 
na izolowane, aby prace budowla-
ne mogły przebiegać bez koniecz-
ności wyłączania zasilania. d

W wyniku 
tragicznego pożaru 

w Nowej Białej 
w województwie 

małopolskim 
spłonęło 

25 
GOSPODARSTW 

i generatorami synchronicznymi zo-
stały wymienione na nowe, wyposa-
żone w pionowe turbiny Kaplana ze 
stałymi łopatkami oraz generatory 
synchroniczne o mocy 0,875 MW każ-

dy. W efekcie moc zainstalowana elek-
trowni wzrosła z 4,830 MW do 4,980 
MW. Przez kilkadziesiąt następnych 
lat zainstalowane w obiekcie turboze-
społy łącznie będą mogły produkować 
ponad 17 tysięcy MWh energii elek-
trycznej rocznie. Przewidywany okres 
eksploatacji wymienionych turboze-
społów oszacowano na około 50 lat.
Ponadto elektrownia została wy-
posażona w nowoczesny system 

monitoringu i wizualizacji pracy 
elektrowni. System przekazuje 
informacje pozwalające w peł-
ni odwzorować pracę obiektu 
w centrali spółki TAURON Eko-
energia. Obecnie wrocławska 
elektrownia jest jednym z naj-
nowocześniejszych obiektów 

tego typu w Polsce. d

Znane i nieznane 
– elektrownia 
wodna Wrocław I

  �Przez kilkadziesiąt następnych lat zainstalowane 
w obiekcie turbozespoły łącznie będą mogły 
produkować ponad 17 tysięcy MWh energii 
elektrycznej rocznie

Obecnie wrocławska 
elektrownia jest jednym 
z najnowocześniejszych 

obiektów tego  
typu w Polsce



8 Puls TAURONA gazeta pracowników Grupy TAURON Lipiec 2021 r.

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, Joanna Wilińska 
- TAURON Sprzedaż, Gracjan Respondek - TAURON Nowe 
Technologie, Monika Rejdak - Bioeko Grupa TAURON, 
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 45

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 44: Dorota Chalecka, TAURON Ekoenergia, Biuro Zakupów, Bezpieczeństwa i Administracji; Marta Bierska, TAURON Obsługa 
Klienta, Punkt Obsługi Kancelaryjnej Bielsko-Biała; Wojciech Roik, TAURON Dystrybucja, Wydział BHP i Ochrony Środowiska; Piotr Sołtysiak, TAURON 
Dystrybucja Pomiary, Teren Pomiarów nN Częstochowa Zachód; Łukasz Sobala, TAURON Sprzedaż, Biuro Planowania i Analiz Sprzedaży

Hasło

 Ekipa Natalii 
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TAURON Sprzedaż
JOANNA WILIŃSKA

Gdzie pojawia się Natalia, 
tam nie może zabraknąć 
tematu psów. Jej miłość 
do zwierząt rozpoczęła 

się już w dzieciństwie. – Od za-
wsze interesowałam się zwierzę-
tami, niestety w domu rodzinnym 
nie mogłam ich mieć. Pewnego 
dnia dowiedziałam się o możliwo-
ści wolontariatu w schronisku. I tak 
związałam się z tym miejscem na  
8 lat. Opiekowałam się setkami 
zwierząt o różnych charakterach, 
szukałam im domów i brałam 
udział w akcjach adopcyjnych. Było 
wiele łez: zarówno tych z radości, 
jak i ze smutku – wspomina nasza 
bohaterka.
Natalia prywatnie jest opiekunką 
dwóch psów, które zostały ad-
optowane w podeszłym wieku. 
– Pierwszy, suczka Antosia, był pla-
nowaną adopcją. Dwa lata później 
zauważyłam Nikosia i po prostu nie 
mogłam zostawić go za kratami. Zo-
stał zabrany z małego schroniska na 
Podhalu, do którego wstąpiłam tylko 
na chwilę. Był bardzo chory. Musiał 
przejść skomplikowaną operację. 
Jego organizm jest wyniszczony 
złym traktowaniem w przeszłości – 
dodaje.
Adopcja zwierzaka ze schroniska 
wydaje się przyjemna, ale Nata-
lia przestrzega przed jej konse-

kwencjami. Zawsze będę zachęcać 
do adopcji psiaków ze schroniska. 
To zwierzaki, które zasługują na 
szansę: w życiu zawiódł je czło-
wiek. Ale taką decyzję należy pod-
jąć z pełną świadomością i dobrać 
zwierzaka odpowiedniego do swo-
jego trybu życia, a nie kierować się 
tylko wyglądem. Psy mają swoje 
potrzeby, mogą mieć trudną prze-
szłość. Należy być także gotowym 
na koszty związane z ewentualnym 
leczeniem – zaznacza nasza bo-
haterka.
Oprócz opieki nad czworonogami, 
Natalia zajmuje się także szkole-
niem psów. Uczy ich opiekunów, 
jak prawidłowo się komuni-
kować i wychować grzecz-
nego czworonoga. Psie 
perypetie pupi lów 
Natalii można śle-
dzić na instagra-
mowym profilu  
– Ekipa_Antosi.
– Każdy pies jest 
inny.  Tren ing 
posłuszeństwa 
nierzadko wy-
m a g a  d u ż e j 
k r e a t y w n o -
ści. Niektórym 
wydaje się, że 
uczenie komend 
to prosta sprawa, 
ale nie zawsze tak 
jest. Wokół szko-

lenia narosło wiele szkodliwych 
mitów, a przecież chodzi o to, by tre-
ning był przyjemny i motywujący dla 
obu stron – mówi Natalia Paluch. 
– Wiele osób zupełnie nie rozumie 
mowy ciała i potrzeb czworonoga, 
stąd biorą się wszelkie nieporozu-
mienia na płaszczyźnie pies – czło-
wiek. Najtrudniejszą rzeczą w szko-
leniu to nauczenie opiekunów, jak 
prawidłowo porozumiewać się 
z psem w zrozumiały dla niego spo-
sób – dodaje. 

W Polsce najpopularniejszymi zwierzętami domowymi są psy. To właśnie je 
szczególnie upodobała sobie Natalia Paluch, która na co dzień pracuje  
w TAURON Sprzedaż na stanowisku specjalisty ds. marketingu i promocji.  
W czasie wolnym zajmuje się szkoleniem psów i opieką nad czworonogami.

Natalia  
w wolnych 
chwilach zajmuje 
się tresowaniem 
psów

Prywatnie jest 
opiekunką 

dwóch psów. 
Tutaj na zdjęciu  

z Antosią

Drugi  
z podopiecznych 
naszej bohaterki 

wabi się Niko

Rozwiązania należy przesyłać do 25 sierpnia 2021 roku na adres: tpe.komunikacja.news@tauron.pl.




