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Podczas dwudniowego kursu 
w Szczawnicy pracownicy zostali 
przygotowani – zarówno w teorii, 
jak i w praktyce – do wykonywa-

nia podstawowych czynności ratowniczych 
oraz poruszania się w rzece. Prowadzący 
kurs ratownicy GOPR-u najpierw omówili 
specyfikę środowiska górskich wód i wpro-
wadzili w najczęściej spotykane zjawiska 
hydrologiczne. Następnie przyszedł czas 
na dobór i omówienie zasad korzystania ze 
sprzętu osobistego, takiego jak kombine-
zony, kamizelki, kaski i rzutki. Wszystko po 
to, by już następnego dnia wyruszyć na tor 
w Wietrznicy, gdzie po szkoleniu z zakresu 
obowiązujących sposobów porozumiewa-
nia się w wodzie (gesty, sygnały dźwię-
kowe) uczestnicy mogli ćwiczyć już 
w praktyce wszystko to, czego do-
wiedzieli się podczas wykładu.

Emocji nie brakowało – temperatura wody 
sięgająca zaledwie kilku stopni powyżej 
zera dawała się we znaki nawet najtward-
szym spośród uczestników, a z pozoru 
niegroźny nurt okazał się być siłą nie do 
pokonania bez znajomości zasad panu-
jących w rzece. Pracowano zespołowo: 
bardziej sprawni fizycznie pomagali słab-
szym, dopingowali się wzajemnie i cieszyli 
z sukcesów. Podczas nawet najprostszych 
zadań kursanci przekonywali się, jak waż-
ne w trakcie walki z żywiołem są wiedza 
i partnerstwo.

TAURON Obsługa Klienta odebrał nagrodę SAP 
INNOVATION AWARDS dla firm wprowadzających
najbardziej innowacyjne rozwiązania w swoich 
strukturach.   STR. j 2-3

TDS koncentruje się na zarządzaniu majątkiem oświetle-
niowym oraz pozyskiwaniu zleceń na usługi elektroener-
getyczne. 
  STR. j 4

TAURON inspiruje
do nauki
Spółki Grupy TAURON wzięły udział w dniach 
otwartych szkół, z którymi współpracują, sta-
rając się zachęcić młodzież do kształcenia 
na kierunkach technicznych.  STR. j 4-5
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sprzętu osobistego, takiego jak kombine-
zony, kamizelki, kaski i rzutki. Wszystko po 
to, by już następnego dnia wyruszyć na tor 
w Wietrznicy, gdzie po szkoleniu z zakresu 
obowiązujących sposobów porozumiewa-
nia się w wodzie (gesty, sygnały dźwię-
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wiedzieli się podczas wykładu.

i partnerstwo.

Zwieńczeniem szkolenia był spływ pontonem 
przez przełom Dunajca. Tutaj, już w spokojniej-
szych i zdecydowanie cieplejszych warun-
kach, uczestnicy mogli odpocząć po tru-
dach poprzedniego dnia. Ale i tym razem 
nie obyło się bez współpracy: tak przy 
wodowaniu sprzętu, jak i wiosłowaniu 
w równym tempie, szczególnie w miej-
scach, w których prąd wody przyspie-
szał, a przed pontonem piętrzyły się 
wystające z wody ostre kamienie.  d

Zwieńczeniem szkolenia 
był spływ pontonem 

przez przełom Dunajca. 
Tutaj już, w spokojniejszych 
i zdecydowanie cieplejszych 
warunkach, uczestnicy mogli 

odpocząć po trudach 
poprzedniego 

dnia. 

W walcze z żywiołem, 
po wielu próbach 
– zwycięstwo

Skok na 
głęboką wodę

Temperatura 
wody sięgała 

zaledwie kilku 
stopni powyżej 

zera, dając się we 
znaki uczestnikom 

szkolenia
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Poznanie specyfiki prowadzenia działań ratunkowych na 
górskich rzekach, a także poruszania się w rwącym strumieniu 
było celem organizowanego wraz z GOPR-em kwietniowego 
szkolenia dla pracowników TAURONA.
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GRUPA TAURON
ŁUKASZ CIUBA

Udana próba ciśnienio-
wa bloku energetycz-
nego 910 MW to ważny 
moment w realizacji 

inwestycji, która obecnie jest na 
zaawansowanym etapie. Mam 
nadzieję, że dalsze prace będą 
postępować równie sprawnie. To 

ważny projekt dla sektora ener-
getycznego – podkreślił wicemi-
nister energii Grzegorz Tobiszow-
ski.
Zakończona próba wodna, po-
twierdzona przez Urząd Dozoru 
Technicznego, to jeden z najważ-
niejszych etapów realizacji inwe-
stycji w Jaworznie. Kolejne ka-
mienie milowe to: zakończenie 
montażu rurociągów systemu 
pary i wody zasilającej, dostawa 

TAURON OBSŁUGA KLIENTA
GRZEGORZ KUSZEK

TOK odebrał nagrodę za 
projekt wdrożenia rozwią-
zania SAP HR w TAURON 
Ciepło, TAURON Wytwa-

rzanie, Nowe Jaworzno Grupa 
TAURON, TAURON Serwis wraz 
z wdrożeniem Portalu Pracow-
niczego i e-Teczki (elektronicznej 
teczki osobowej) na potrzeby ob-
sługi spółek w Grupie TAURON.

Wysiłek popłaca
Innowacyjność projektu zosta-
ła doceniona ze względu na jego 
zasięg, zarówno lokalizacyjny 
– Grupa TAURON to niemal całe 
południe Polski, jak i bizneso-

wy – łączący potrzeby wszyst-
kich spółek Grupy, szeroki zakres 
funkcjonalny, w tym udostępnie-
nie samoobsługi pracowniczej dla 
pracowników wdrażanych spółek 
z wykorzystaniem technologii FIO-
RI (tzw. Portal Pracowniczy).
Nagroda została wręczona 25 
kwietnia podczas konferencji „SAP 
NOW – Inteligentna organizacja” 
– jednej z najważniejszych i naj-
większych imprez branżowych 
tego typu w Polsce, traktujących 
o przyszłości technologii dla biznesu.
– Ogromnie się cieszę, że mimo 
dużej presji czasu i tak skompli-
kowanego projektu, pierwszy 
etap wdrożenia stał się faktem. 
We wdrożenie zaangażowane 
w szczególny sposób były zespo-
ły HR i IT – po stronie TOK – oraz 

Blok energetyczny 910 MW w Jaworznie 
przeszedł udaną próbę ciśnieniową. Był to jeden 
z najważniejszych etapów inwestycji. Powodzenie 
tego testu oznacza potwierdzenie szczelności 
i zakończenie montażu części ciśnieniowej kotła.

urządzeń głównego systemu au-
tomatyki (DCS) oraz wykonanie 
mostu skośnego nawęglania.
– Prace przy budowie bloku 910 
MW są realizowane zgodnie z har-
monogramem i budżetem inwe-

stycji, który wynosi ponad 
6 miliardów złotych. Próba ci-
śnieniowa stanowiła jeden z naj-
ważniejszych testów technologicz-
nych tej inwestycji. Jej powodzenie 
potwierdza wysoką jakość wyko-

naj-
ważniejszych testów technologicz-ważniejszych testów technologicz-
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potwierdza wysoką jakość wyko-potwierdza wysoką jakość wyko-

ważniejszych testów technologicz-ważniejszych testów technologicz-
nych tej inwestycji. Jej powodzenie nych tej inwestycji. Jej powodzenie 
potwierdza wysoką jakość wyko-potwierdza wysoką jakość wyko-

W trakcie próby 
zużyto 984 m3 wody 

zdemineralizowanej, która 
była podgrzana do temperatury 
około 500C. Dodatkowo, w celu 

utrzymania temperatury 
w budynku, zainstalowano 

10 nagrzewnic 
spalinowych.

Przybicie tabliczki znamionowej 
oficjalnie potwierdziło udaną 

próbę ciśnieniową kotła

Nagroda za innowacje dla TOK
TAURON Obsługa Klienta odebrał nagrodę SAP 
INNOVATION AWARDS dla firm wprowadzających 
najbardziej innowacyjne rozwiązania w swoich 
strukturach.

Nagrodę odebrała Magdalena Szymczuk, 
wiceprezes zarządu ds. CUW HR i wsparcia 
TOK, dyrektor Projektu Centralizacja Usług 

Wspólnych HR w Grupie TAURON. Na zdjęciu 
z częścią zespołu projektowego.
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Niemodlin 
ma nowe oświetlenie

TAURON DYSTRYBUCJA • Zamek 
książęcy w Niemodlinie zyskał no-
woczesną iluminację. Nowe oświe-
tlenie to wspólna inwestycja Urzę-
du Miasta i Gminy, zamku i spółki 
TAURON Dystrybucja. 

Iluminacja zamku
TAURON Dystrybucja od kilku 
lat efektownie oświetla obiekty 
zabytkowe, sakralne czy uży-
teczności publicznej. Tym razem 
ozdobne podświetlenie zyskał 

zamek książęcy w Niemodli-
nie. Na stałe oświetlona została 
brama zamku wraz z fragmen-
tem muru obronnego i baste-
ją. Zadaniem nowej kompozycji 
i zastosowanej technologii jest 
równomierne rozświetlenie ele-
wacji oraz wydobycie walorów 
historycznej architektury. W tym 
celu zostało zamontowanych 20 
opraw LED oraz siedem projek-
torów umieszczonych na słupach 
oświetlenia ulicznego. Uzupeł-
nieniem kompozycji było umiesz-
czenie na elewacji budynku do-

datkowych 14 opraw liniowych 
o szerokiej charakterysty-

ce światła, zrealizowanej 
przez właściciela zamku.
Od strony technicznej 
projekt można scharak-
teryzować następująco: 
oświetlenie obiektu wyko-

nano techniką punktowo-
-zalewową, a do jego budo-

wy wykorzystano oprawy LED 
w ciepłej barwie (3000 kelwi-

nów) o łącznej mocy 1 kW.

Sobota pełna atrakcji
Z okazji inauguracji stałego oświe-
tlenia murów zamkowych TAURON 
Dystrybucja przygotował w so-
botę dla mieszkańców widowisko 
świetlne – iluminację budynków 
przedzamcza, z wykorzystaniem 
mappingu i nowoczesnych narzę-
dzi świetlnych. Ekranem projekcji 
były mury zamku, w które wkom-
ponowano grafiki i obrazy uzupeł-
niające architekturę i ukształtowa-
nie tego pięknego miejsca.

Jasne ulice dla mieszkańców
W ramach umowy eksploatacyj-
nej z gminą Niemodlin TAURON 
Dystrybucja zmodernizował 
oświetlenie uliczne na terenie 
miasta. W ciągu dwóch lat za-
montowanych zostało blisko 
1200 nowych energooszczęd-
nych opraw świetlnych. Nowe 
oświetlenie ma zapewnić przede 
wszystk im bezpieczeństwo 
mieszkańcom, a gminie pozwolić 
na oszczędności w opłatach za 
energię elektryczną. EG

Nowy wiceprezes TAURON Wydobycie
TAURON WYDOBYCIE •  18 kwietnia Rada 
Nadzorcza TAURON Wydobycie powołała 
nowego wiceprezesa technicznego spółki.
Na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. 
technicznych z dniem 19 kwietnia br. 
został powołany Andrzej Okoń, dotych-
czasowy dyrektor techniczny, kierownik 
ruchu Zakładu Górniczego Brzeszcze 

w Brzeszczach. W skład zarządu TAU-
RON Wydobycie obecnie wchodzą:
Zdzisław Filip – prezes zarządu
Andrzej Okoń – wiceprezes ds. technicz-
nych
Łukasz Gębala – wiceprezes ds. eko-
nomiczno-finansowych.
ZM
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czenie na elewacji budynku do-

datkowych 14 opraw liniowych 
o szerokiej charakterysty-

ce światła, zrealizowanej 
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Oświetlenie obiektu 
wykonano techniką 

punktowo-zalewową, 
a do jego budowy 

wykorzystano oprawy 
LED w ciepłej barwie 

(3000 kelwinów) 
o łącznej mocy 

1 kW.

nania nowego bloku – podkreśla 
Filip Grzegorczyk, prezes zarządu 
TAURON Polska Energia.
Przeprowadzone z pozytywnym 
wynikiem próby ciśnieniowe ko-
tła potwierdzają wysoką jakość 

wykonanych prac montażowych. 
W ciągu 15 miesięcy zamontowa-
no elementy ciśnieniowe o łącznej 
masie ponad 7000 ton, a strop 
kotła uzyskał wysokość ponad 
118 metrów.
Podczas próby kocioł został na-
pełniony wodą i sprawdzony pod 
względem szczelności przy ciśnie-
niu wynoszącym 561 barów (oko-
ło 56,1 MPa). Oznacza to, że prace 
związane z budową kotła zostały 
przeprowadzone zgodnie ze sztu-
ką inżynierską i z dochowaniem 
wysokiego poziomu jakości i sta-
ranności. W trakcie próby zużyto 
984 m3 wody zdemineralizowanej 
(1,5 objętości basenu sportowe-
go), która była podgrzana do tem-
peratury około 500C. Dodatkowo, 
w celu utrzymania temperatury 
w budynku kotłowni, zainstalo-
wano 10 nagrzewnic spalinowych 
o mocy 250 kW.
– Nowy blok o mocy 910 MW bę-
dzie jedną z najsprawniejszych 
jednostek tego typu w Europie, 
potwierdzającą, że wysokospraw-
ne i niskoemisyjne elektrownie, 
wykorzystujące najnowocześniej-
sze technologie, mogą odgrywać 
istotną rolę w systemie elektro-
energetycznym Polski – mówi Ja-
rosław Broda, wiceprezes zarządu 
TAURON Polska Energia ds. zarzą-
dzania majątkiem i rozwoju.
Blok wytworzy rocznie do 6,5 TWh 
energii elektrycznej, co odpowiada 
zapotrzebowaniu 2,5 mln gospo-
darstw domowych.  d
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Konferencja 

prasowa odbyła się 
w industrialnych 

przestrzeniach

Stałe oświetlenie budynku 
bramnego i bastei zamku 

książęcego w Niemodlinie

Pokaz iluminacji 
na dziedzińcu 
przedzamcza

Barwne iluminacje 
na budynkach 
przedzamcza

spółek TC, TW i TSR, w których 
uruchomienie nowego systemu 
SAP HR zbiegło się z przejściem 
pracowników kadr, płac i świad-
czeń do TOK. Dla pracowników 
tych spółek to była podwójna 
zmiana, żeby nie powiedzieć po-
trójna, bo wdrożyliśmy jednocze-
śnie portal FIORI – powiedziała 
Magdalena Szymczuk, wiceprezes 
zarządu ds. CUW HR i wsparcia 
TOK, dyrektor Projektu Centraliza-
cji Usług Wspólnych HR w Grupie 
TAURON.

Przepis na sukces 
= zgrany zespół
Nad Projektem Centralizacji Usług 
Wspólnych HR w Grupie TAURON 

pracowało łącznie ponad 200 
osób – pracowników z różnych 
obszarów oraz różnych lokaliza-
cji. Wdrażanie projektu wymagało 
więc sprawnej koordynacji działań, 
efektywnej komunikacji między 
zespołami oraz zaangażowania 
poszczególnych członków.
– Wszystko to nie byłoby możli-
we, gdyby nie tak zaangażowany 
zespół, któremu jeszcze raz dzię-
kuję. Ta nagroda jest nie tylko dla 
wszystkich pracowników Grupy, 
ale w szczególności dla tych, któ-
rzy swoje największe zaangażo-
wanie i serce włożyli w to, abyśmy 
dzisiaj mogli w nowoczesny i pro-
sty sposób korzystać z nowych in-
formatycznych rozwiązań – dodaje 
Magdalena Szymczuk. d

pracowało łącznie ponad 200 

SAP Innowations Award 
przeznaczona dla firm 

wprowadzających 
najbardziej innowacyjne 

rozwiązania.

Andrzej Okoń
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ELŻBIETA GUZIKOWSKA, TERESA MULKA-

-ŁUSZCZ, WIOLETTA KOSOWSKA

Grupa TAURON bardzo ak-
tywnie poszukuje swoich 
przyszłych pracowników. 
I inwestuje również w ich 

edukację. To dlatego spółki TAURON 
Wydobycie, TAURON Wytwarza-
nie i TAURON Dystrybucja już dziś 
starają się zachęcić młodzież do 
kształcenia w zawodach technik 
automatyk, technik elektryk, tech-
nik górnictwa podziemnego, technik 
mechatronik i technik informatyk.
26 marca Zespół Szkół w Libiążu 
z myślą o gimnazjalistach i ich rodzi-
cach zorganizował dzień otwarty. 
300 osobom zespół zaprezentował 
nowoczesne pracownie do prak-
tycznej nauki zawodu, warsztaty 
szkolne, sale lekcyjne i zaplecze 
sportowe. Pokaz wsparła Grupa 
TAURON, która nie tylko przygoto-
wała materiały promocyjne, ale też 
przekazała firmowe gadżety.
Dzień później wielki dzień otwarty 
zorganizowało Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego 

w Jaworznie. Impreza pod ha-
słem „Z nami po karierę – CKZiU 
Twoją szansą!” przyciągnęła setki 
przyszłych uczniów. Gimnazjaliści 
wraz ze swoimi rodzicami i opie-
kunami mogli zapoznać się z bo-
gatą ofertą edukacyjną Centrum 
na przyszły rok szkolny. W orga-
nizację całego przedsięwzięcia 
włączyła się spółka TAURON Wy-
twarzanie, która promowała pracę 

w Grupie TAURON, w szczegól-
ności w zawodach: technik elek-
tryk i technik automatyk. Spółka 
w przyszłym roku szkolnym pla-
nuje objąć patronatem klasy o ta-
kich specjalnościach.
Podczas podchodów zawodowo-
-językowych gimnazjaliści mogli 
zawalczyć o skarb CKZiU, udając 
się pod opieką starszych kolegów 
trasami przygotowanymi do zwie-

Pokaz bezprzewodowego „zapalania” świetlówek z wykorzystaniem 
modulowanej cewki Tesli, elektryczno-magnetyczna piramida kulkowa 
i łańcuszek elektryczny grający na nosie. Brzmi tajemniczo? Nie dla 
uczestników dni otwartych, w których wzięły udział spółki Grupy TAURON 
pod koniec marca.

TAURON Wydobycie rozpoczął akcję promowania 
swoich ekogroszków, biorąc udział w wiosennych 
imprezach targowych. Najnowszą ofertę firmy 
zaprezentowano w trakcie Targów Budownictwa 
i Kamieniarstwa TARBUD we Wrocławiu oraz 
na Targach Expo Dom w Rzeszowie.

TAURON inspiruje do nauki

Wydobycie na targach

dzania sal lekcyjnych. Kolejnym 
punktem były doświadczenia 
z fizyki prowadzone przez 
gości z Muzeum Energetyki 
w Łaziskach Górnych. Bardzo 
ciekawe pokazy i doświad-
czenia popularno-naukowe, 
głównie z zakresu fizyki, cieszy-
ły się ogromnym zainteresowa-
niem. Zwiedzający mogli obejrzeć 
wyładowania cewki Tesli, turbinę 

TAURON Dystrybucja Serwis
w nowej odsłonie
TAURON DYSTRYBUCJA SERWIS
• W Grupie TAURON nastąpiły istot-
ne zmiany w zarządzaniu majątkiem 
oświetleniowym. Dotychczas zarzą-
dzanie tą działalnością realizowały 
poszczególne oddziały TAURON 
Dystrybucja – teraz działalność 
oświetleniowa prowadzona jest 
przez jedną spółkę Grupy, czyli TAU-
RON Dystrybucja Serwis (TDS).
TDS – po przekazaniu funkcji ser-
wisu do trzech oddziałów TD: 
w Gliwicach, Jeleniej Górze i we 
Wrocławiu – koncentruje się na 
zarządzaniu majątkiem oświetle-
niowym oraz pozyskiwaniu zleceń 
na usługi elektroenergetyczne. 
W przyszłości spółka będzie 
rozszerzać swoją ofertę 
o nowe, innowacyjne pro-
dukty. W szczególności 
planowane jest wprowa-
dzenie do sprzedaży usług 
z zakresu inteligentnego 
sterowania oświetleniem 
(Smart City), projektowa-
nia oświetleniowego, audytu 
efektywności energetycznej, 
dostępu i zarządzania zgłoszenia-
mi oraz usuwaniem awarii oświe-

tlenia, pomiarów oświetlenia oraz 
produktów łączonych z TAURON 
Sprzedaż („Światło jako usługa”) 
i innymi spółkami z Grupy TAURON. 
To tylko kilka spośród przygotowy-
wanych propozycji.
Firma bardzo blisko współpracuje 
z jednostkami samorządów tery-
torialnych. Nasi klienci zyskają wy-
soką jakość świadczonych usług 
w zarządzaniu oświetleniem, ela-
styczność oraz indywidualne po-
dejście do każdego zadania. Aby 

sprostać założonym celom, spółka 
przechodzi reorganizację. W jej wy-
niku wyodrębniony został już Pion 
Majątku Oświetleniowego oraz 
Pion Sprzedaży.
Najważniejszy obszar działalności 
spółki związany jest ze sprzeda-
żą usług oświetleniowych. W tym 
zakresie spółka koncentruje się 
na optymalnym zarządzaniu ma-
jątkiem oświetleniowym. Drugim 
obszarem działalności spółki jest 
rynek usług elektroenergetycz-
nych. Tą działalnością zajmuje się 
Pion Sprzedaży. Jego podstawo-
wym zadaniem jest pozyskiwanie 
i realizacja zleceń z zakresu usług 

elektroenergetycznych dla klien-
tów spoza Grupy TAURON.

Spółka docelowo obsługiwać 
będzie ponad 600 gmin, z któ-
rymi TD ma zawartych ponad 
700 umów na eksploatację 
oświetlenia. Łącznie spółka 
będzie obsługiwała ponad 

660 tysięcy punktów świetl-
nych będących aktualnie wła-

snością TD oraz ponad 100 tysięcy 
punktów świetlnych stanowiących 
własność gmin. MD
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zarządzaniu majątkiem oświetle-
niowym oraz pozyskiwaniu zleceń 
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wym zadaniem jest pozyskiwanie 
i realizacja zleceń z zakresu usług 

elektroenergetycznych dla klien-
tów spoza Grupy TAURON.

Spółka docelowo obsługiwać 

660 tysięcy punktów świetl-
nych będących aktualnie wła-

snością TD oraz ponad 100 tysięcy 
punktów świetlnych stanowiących 
własność gmin. 

Firma bardzo blisko 
współpracuje z jednostkami 
samorządów terytorialnych. 
Nasi klienci zyskają wysoką 
jakość świadczonych usług 

w zarządzaniu oświetleniem, 
elastyczność oraz 

indywidualne podejście 
do każdego zadania.

TAURON WYDOBYCIE
ADAM SIDOR

Na obu imprezach targo-
wych zaprezentowano 
przede wszystkim na-
sze paliwa ekologiczne: 

TAURON Ekogroszek oraz Ekogro-
szek JARET plus.
We Wrocławiu prezentacja eko-
groszków odbywała się we współ-
pracy z firmą RAKOCZY – produ-
centem kotłów na paliwa stałe. 
Na stoisku firmy eksponowany 
był ekogroszek. Odbywała się tam 
również prezentacja jego spalania 
w nowoczesnym kotle piątej klasy. 
Podczas targów TAURON Wydoby-
cie pod hasłem „Weź jeden worek 
i wypróbuj” rozdawał potencjalnym 

klientom darmowe prób-
ki węgla.
W Rzeszowie wio-
senna edycja targów 
Expo Dom zgroma-
dziła około 200 wy-
stawców z branży 
budowlanej. Znaleźć 
tam można było 
producentów i dys-
trybutorów mate-
riałów budowlanych, 
elementów wyposa-
żenia wnętrz, firm de-
weloperskich, syste-
mów ciepłowniczych 
i grzewczych, w tym 
także producentów 
kotłów węglowych. 
Tegoroczną edycję 

i Kamieniarstwa TARBUD we Wrocławiu oraz 

klientom darmowe prób-

żenia wnętrz, firm de-
weloperskich, syste-

dzania sal lekcyjnych. Kolejnym 

czenia popularno-naukowe, 
głównie z zakresu fizyki, cieszy-
ły się ogromnym zainteresowa-
niem. Zwiedzający mogli obejrzeć 
wyładowania cewki Tesli, turbinę 

ły się ogromnym zainteresowa-
niem. Zwiedzający mogli obejrzeć 
wyładowania cewki Tesli, turbinę 

Zespół Szkół w Libiążu 
z myślą o gimnazjalistach 

i ich rodzicach zorganizował 
dzień otwarty. 300 osobom 

zaprezentowano nowoczesne 
pracownie do praktycznej nauki 

zawodu, warsztaty szkolne, 
sale lekcyjne i zaplecze 

sportowe. 

Gimnazjaliści wraz z rodzicami mogli 
obejrzeć nowoczesne pracownie do nauki 

zawodu oraz porozmawiać z nauczycielami 
i obecnymi uczniami szkół
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TAURON inspiruje do nauki

Wydobycie na targach

TAURON OBSŁUGA KLIENTA • 
21 kwietnia TOK wziął udział 
w Dniach Otwartych Zespołu Szkół 
Techniczno-Informatycznych w Gli-
wicach. Od września 2018 roku kla-
sy o profilu technik informatyk w tej 
szkole zostaną objęte naszym patro-
natem. To jedna z dwóch szkół, z któ-
rymi podpiszemy umowę o współ-
pracy.
Uczniowie gimnazjów wraz z rodzi-
cami mogli zapoznać się z szeroką 
ofertą szkoły, poznać bliżej klasy 
i ich wyposażenie, a także porozma-

wiać z dyrekcją szkoły i nauczycie-
lami, którzy chętnie służyli pomocą 
i udzielali wszelkich informacji.
Dla wszystkich odwiedzających 
przygotowano dodatkowe atrak-
cje, m.in. pokaz sztuczek magicz-
nych, a także bufet z ciastami, któ-
re upiekli obecni uczniowie szkoły. 
Wydarzenie cieszyło się dużym za-
interesowaniem. Rodzice i przyszli 
uczniowie podkreślali, że są bardzo 
zadowoleni z faktu, że tak reno-
mowana firma, jaką jest TAURON, 
obejmie swoim patronatem nowe 

klasy. IP

Goprowcy
przy tablicy
GRUPA TAURON • Ratownicy 
GOPR-u szkolili uczniów klas patro-
nackich TAURONA, jak bezpiecznie 
spędzać czas w górach.
W ramach projektu „Akademia 
GOPR” przedstawiciele Beskidz-
kiej Grupy Górskiego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego 
odwiedzili Zespół Szkół w Libiążu, 
w którym funkcjonują klasy objęte 
patronatem TAURONA. Spotkanie 
nie było przypadkowe, nadchodzi 
bowiem sezon wzmożonych wy-
cieczek po górach, więc z pewno-
ścią pomocne będą wskazówki 
ratowników.

– Wybierając się na górską wy-
cieczkę, należy przewidywać, prze-
widywać i jeszcze raz przewidy-
wać – podkreślali goprowcy, którzy 
rocznie odnotowują ponad 2000 
interwencji. Dlatego też, bez wzglę-

du na porę roku, w plecaku żadne-
go turysty nie powinno zabraknąć 
prowiantu, odpowiedniego sprzę-
tu, mapy i naładowanego telefonu. 
Z kolei jak ognia należy się wystrze-
gać burzy, wychłodzenia organi-

zmu, lawin, mgły i… chorej ambicji, 
która potrafi zgubić najbardziej wy-
trawnych miłośników gór.
Libiąscy uczniowie mieli też okazję 
obejrzeć zimowy sprzęt turystycz-
ny i ratowniczy, gdzie oprócz po-
wszechnie spotykanych raków i cze-
kanów można było z bliska przyjrzeć 
się nartom do skitouringu czy zesta-
wowi do poszukiwań lawinowych 
z sondą i detektorem. Na koniec spo-
tkania wspólnie powtórzone zostały 
zasady pierwszej pomocy połączo-
ne z prezentacją defibrylatora AED. 
Uczestnicy wynieśli ze spotkania nie 
tylko większą wiedzę o bezpiecz-
nym spędzaniu czasu w górach, ale 
również utrwalili sobie numery alar-
mowe GOPR, które mogą uratować 
komuś życie. Warto je zapamiętać 
już teraz: 985 lub 601 100 300. MSZ

wiatrową czy panel fotowoltaiczny.
Oferta podczas dni otwartych spo-
tkała się z ogromnym zaintereso-
waniem młodzieży. Współpraca ze 
spółkami Grupy TAURON pokazuje, 
że szkoły dają możliwość wszech-
stronnego rozwoju i dobrego przy-
gotowania do rynku pracy. Nauka 
w nich może być początkiem ka-
riery zawodowej w branży energe-
tycznej i świetnej zabawy. d

odwiedziło ponad 15 tysięcy zwie-
dzających. W trakcie wydarzenia 
uczestnicy targów i zaproszeni 
goście mogli zapoznać się z ofer-
tą konfekcjonowanego węgla po-
chodzącego w całości z Zakładów 
Górniczych TAURON Wydobycie. 

Obok nowej oferty sprzedaży 

ekogroszków przez sklep interne-
towy potencjalni klienci zapoznali 
się z ofertą naszych produktów 
sprzedawanych w składach wę-
glowych przez autoryzowanych 
sprzedawców węgla w regionie 
Podkarpacia.
Wzmocnieniem obecności na 
targach była akcja promocyjno-

-reklamowa w lokalnej 
prasie i materiałach 
targowych, gdzie 
można było znaleźć 
informacje o na-
szych promocjach 
oraz możliwościach 
zakupu produktów 
z TAURON Wydo-
bycie. Niewątpliwie 
tak szeroka akcja 
informacyjna była 
bardzo pomocna 
dla odwiedzających 
nasze stoisko ludzi 

będących na eta-
pie planowania 
wyboru syste-
mu grzewczego. 

d

TOK na Dniach 
Otwartych w ZSTI
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Stoisko TAURON Wydobycie 
cieszyło się dużym 
zainteresowaniem

Indywidualni doradcy 
węglowi prezentują ofertę 

ekogroszku

GOPR-owcy pokazali uczniom 
również sprzęt turystyczny 

i ratowniczy, a największe 
zainteresowanie wzbudziły 

narty skitourowe

Pytań od młodzieży 
do przedstawicieli 

TAURONA 
nie brakowało

Pokazy i doświadczenia 
naukowe cieszyły 

się dużym 
zainteresowaniem 

uczniów
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TAURON WYTWARZANIE • Ka-
lendarz zawodów sportowo-
-rekreacyjnych na 2018 rok 
Stowarzyszenia Sportowo-Kul-
turalnego Elektro to  blisko 40 
imprez w różnych dyscyplinach. 
Mogą w nich wystartować wszy-
scy chętni sympatycy danej dys-
cypliny.
Poniżej przedstawiamy najbliższe 
wydarzenia.
d V RODZINNE REGATY ŻEGLAR-
SKIE W KLASIE OMEGA – OTWAR-
CIE SEZONU: 12-13 maja (Jezioro 
Żywieckie, Klub Żeglarski PERKOZ, 
Zarzecze). Organizator zaplanował 
siedem godzin na pływanie, a licz-

ba wyścigów uzależniona jest od 
warunków pogodowych.
d  XVI RODZINNY RAJD ROWE-
ROWY – OTWARCIE SEZONU: 
18-20 maja (Turawa). Grupa naj-
bardziej zagorzałych rowerzystów 
będzie miała do pokonania ponad 
100 km z Elektrowni Łaziska w jed-
ną stronę; dla pozostałych na miej-
scu zaplanowano dwie trasy rowe-
rowe: rodzinną, liczącą około 30 
km, i zaawansowaną – ok. 75 km.
d V DEBLOWE MISTRZOSTWA 
W TENISIE ZIEMNYM O PU-
CHAR PREZESA SSK ELEKTRO: 
26-27 maja (korty OSR Żabka, Ła-
ziska Górne). Zawody dla miesz-

kańców powiatu mikołowskiego 
oraz energetyków – pracowników 
Grupy TAURON.
d  VII  RODZINNE ZAWODY 
W STRZELECTWIE SPORTOWYM 
Z OKAZJI DNIA DZIECKA: 2 czerwca 
(strzelnica LOK, Ruda Śląska Ko-
chłowice). Zawody przeznaczone 
przede wszystkim dla dzieci.
d I REKREACYJNY SPŁYW KAJAKO-
WY DLA CZŁONKÓW KOŁA SEP NR 
4: 13 czerwca (Rybnik Stodoły).

Szczegółowe informacje na temat 
wszystkich imprez dostępne są 
w serwisie sportowym www.ssk-
-elektro.pl. TK

W WEEKENDY NA SPORTOWO
TAURON WYDOBYCIE • Od 21 mar-
ca przedszkolaki z Brzeszcz korzy-
stają z interaktywnego monitora, na 
którym mogą rysować, kreślić linie 
i wyszukiwać figury geometryczne. 
To nowoczesne narzędzie dydak-
tyczne pozwala na uatrakcyjnienie 
zajęć, ma też pobudzić wyobraźnię 
i kreatywność podopiecznych 
przedszkola. Urządzenie ufundowa-
ła spółka TAURON Wydobycie.
Prezes spółki Zdzisław Filip tłu-
maczył dzieciom, że niedaleko ich 
przedszkola jest kopalnia, w któ-
rej wydobywa się węgiel, a z niego 
powstaje prąd. Podkreślał również, 
że TAURON Wydobycie ma świado-
mość kłopotów związanych z funk-
cjonowaniem kopalni, dlatego stara 
się współpracować z miejscową 
społecznością i realizować jej po-
trzeby.
Dzieci otrzymały również kami-
zelki odblaskowe, które poprawią 
bezpieczeństwo najmłodszych 
na drogach. Prezes Filip przypo-
mniał hasło: „Każdy przedszkolak 

dobrze wie, że w kamizelce widać 
cię”, które przyświeca akcji „Razem 
z TAURONEM dbamy o bezpie-
czeństwo dzieci”.
Dzieci podziękowały za prezenty 

Monitor dla przedszkolaków w  Brzeszczach

W duecie
zdobyli 
biegową 
koronę
TAURON SPRZEDAŻ
JAKUB KRUPA

Aby uzyskać tytuł zdobyw-
cy Korony Maratonów 
Polskich, należy ukoń-
czyć pięć maratonów: 

Maraton Dębno, Cracovia Maraton, 
Wrocław Maraton, Maraton War-
szawski i Poznań Maraton w ciągu 
24 miesięcy. Wyzwanie ogromne, 
ale satysfakcja jeszcze większa. 
Taki cel postawili przed sobą Piotr 
Borgulat i Jakub Krupa, którzy 
stworzyli niezwykły duet FODA 
Tandem Team. Razem postanowi-
li zrobić coś, czego nikt dotąd nie 
osiągnął: zdobyć Koronę Marato-
nów Polskich, biegnąc w zespole. 
Piotr, jako osoba niepełnosprawna, 

W duecieW duecie

Razem dokonali niebywałej rzeczy – spełnili marzenia i osiągnęli niemożliwe. 
Dwóch śmiałków, którzy jako pierwsi w duecie zdobyli Koronę Maratonów 
Polskich. W realizacji tego przedsięwzięcia wsparła ich Fundacja TAURON.

Zmęczeni, ale 
szczęśliwi na mecie 
maratonu w Dębnie

Duet na medal, czyli 
Jakub Krupa i Piotr 
Borgulat

Medalowy dorobek biegaczy 
przedstawia się imponująco
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GRUPA TAURON
KATARZYNA FRAŚ

Podczas sobotniego tre-
ningu w hali Centrum, 
w której w sezonie 
swoje mecze rozgry-

wają siatkarki MKS Dąbrowa 
Górnicza, wszystko było pro-
fesjonalne. Zaczęło się od roz-
grzewki, którą przeprowadził 
trener przygotowania motorycz-
nego. Piotr Karlik nie miał litości 
dla ekipy TAURON Team – po 
zaledwie kilkunastu minutach 
rozruchu zawodnicy w magen-
towych barwach poczuli ulgę, że 
ten etap mają już za sobą.
Następnie do gry wkroczył 
pierwszy trener dąbrowianek 
Andrzej Stelmach, na początku 
zarządzając grę w „kreboka”, do-
skonalącą odbicia tzw. dyszlem 
(tj. sposobem dolnym). Później 
uczestnicy treningu – reprezen-
tanci TAURON Team oraz siat-
karki MSK Dąbrowa Górnicza 
– przeszli do ataku na siatce. Po 
obu jej stronach piłkę wystawiali 

Trenowali
jak zawodowcy
Jak wygląda trening 
profesjonalnych 
siatkarek? O tym 
na własnej skórze 
mogli przekonać się 
pracownicy Grupy 
TAURON, którzy 
21 kwietnia podjęli 
to wyzwanie.

Monitor dla przedszkolaków w  Brzeszczach

profesjonaliści: Andrzej Stelmach, 
który na pozycji rozgrywające-
go wystąpił w 306 meczach ka-
dry Polski, oraz Ewelina Tobiasz 
– rozgrywająca MKS-u.
Na zakończenie rozegrano dwa 
sety. W pierwszym dąbrowianki 
nie pozostawiły złudzeń ekipie 
TAURON Team, kto rządzi na bo-
isku. W drugiej partii – już w wy-
mieszanych składach – gra była 
bardziej wyrównana. Jednak to 
nie wynik miał tego dnia najwięk-
sze znaczenie, ale dobra zabawa 
i możliwość poznania siatkarskie-
go świata od kuchni.

Trening z profesjonalistkami za-
kończyło wzniesienie drużyno-
wych okrzyków oraz wykonanie 
grupowego zdjęcia, które będzie 
pamiątką zdecydowanie milszą 
i trwalszą od potreningowych za-
kwasów. d

W pierwszym secie 
dąbrowianki pokazały naszym, 

kto rządzi na boisku

Pamiątkowe zdjęcie 
zawodniczek MKS 
Dąbrowa Górnicza 

oraz ekipy 
TAURON Team

Zaczęło sie od rozgrzewki, 
po zakończeniu której wszyscy 
poczuli ulgę

Najważniejsza była jednak 
dobra zabawa, która wszystkim 

dostarczyła mnóstwo radości

wierszykami, piosenkami i tań-
cem. Na koniec zgodnie wyre-
cytowały: „Nasze przedszkole 
TAURONA promuje i za prezent 
pięknie dziękuje!”.  ZM

prawie całą trasę siedział na wóz-
ku inwalidzkim, a na własnych no-
gach wbiegał dopiero na metę. Ja-
kub przez niemal cały wyścig pchał 
wózek swojego towarzysza.
Pierwszy w sezonie biegowym od-
bywał się maraton w Dębnie. Nie-
stety, zapisanie się na niego gra-
niczyło z cudem, bo po niecałych 
dwóch godzinach od uruchomienia 
rejestracji skończyły się pakiety 
startowe. Niezrażony duet posta-
nowił próbować dalej. 30 kwietnia 
2017 roku, po raz pierwszy w ze-
spole, stanęli na starcie maratonu 
krakowskiego. Doping kibiców do-
dawał im sił i motywacji do walki 
na każdym kilometrze zawodów. 
Po krakowskim wyścigu mieli kilka 
miesięcy przerwy. A potem? Po-
tem czekał ich prawdziwy maraton 
maratonów: w ciągu pięciu tygodni 
musieli pokonać aż trzy razy „kró-
lewski” dystans. Pierwszy bieg od-
był się we Wrocławiu 10 września. 
Jakub i Piotr postawili sobie ambit-
ny cel: złamać barierę pięciu godzin. 
Niestety, zabrakło im zaledwie 
1 minuty i 11 sekund. To wyzwanie 
trudno było też zrealizować dwa 
tygodnie później, gdy wystartowali 
w Warszawie. Zbyt krótki czas na 
regenerację sił zrobił swoje: dystans 
42 195 metrów wprawdzie po-
konali, ale granica pięciu godzin 
znów była poza ich zasięgiem. To 
wielkie marzenie udało się zre-
alizować w Poznaniu: tamtejszy 
maraton Piotr i Jakub przebiegli 
w czasie 4:57:53. Znakomitą for-
mę utrzymali i w ostatnim wyścigu, 
którego brakowało im do osiągnię-
cia upragnionego tytułu zdobyw-
ców Korony Maratonów Polskich. 
W tym roku, 8 kwietnia, wystarto-
wali w Dębnie – w biegu, na który 
w zeszłym roku nie udało im się 
zapisać. Znów zeszli poniżej pięciu 
godzin, ale – co ważniejsze – zdo-
byli wymarzone trofeum! d

Tablica multimedialna pozwoli 
na uatrakcyjnienie zajęć 

i pobudzi wyobraźnię oraz 
kreatywność przedszkolaków
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Co to jest RODO?
To Rozporządzenie o Ochronie Danych 
Osobowych wydane przez Parlament 

Europejski i Radę UE, dotyczące ochrony 
danych osób fizycznych odnośnie 

przetwarzania danych osobowych. Będzie 
obowiązywać wszystkich tych, którzy 
w związku z prowadzoną działalnością 

gospodarczą przetwarzają dane osobowe.

Od kiedy obowiązują zmiany?
RODO stosujemy od 25.05.2018 r. 

Jaki jest cel RODO?
Celem regulacji jest ujednolicenie zasad 

przetwarzania danych osobowych na 
terenie Unii Europejskiej oraz zapewnienie 

swobodnego przepływu danych osobowych 
pomiędzy państwami członkowskimi. 

Rozporządzenie o Ochronie Danych 
Osobowych nakłada szereg obowiązków 

na podmioty przetwarzające dane osobowe 
i przewiduje wysokie kary finansowe za 
nieprzestrzeganie zapisów zawartych 
w RODO. Wprowadzone zmiany mają 
zwiększyć bezpieczeństwo podczas 

przetwarzania wrażliwych danych, a także 
zadbać o interesy obywateli.

WERSJA 
ELEKTRONICZNA PULSU 
TAURONA DOSTĘPNA
JEST TAKŻE 
W TAURONECIE

Redaktor naczelna: Katarzyna Fraś – TAURON Polska Energia, 
Zastępca redaktora: Anna Rutkowska – TAURON Polska Energia, 
Redaktorzy: Anna Ciszewska-Swat – TAURON Ekoenergia, 
Monika Meinhart-Burzyńska – TAURON Ekoenergia, Aneta Guzik 
– TAURON Sprzedaż, Katarzyna Sierszuła – TAURON 
Obsługa Klienta, Katarzyna Bajor – TAURON Obsługa Klienta, 
Małgorzata Kuś – TAURON Ciepło, Katarzyna Taraj – TAURON 
Ciepło, Jacek Swadźba – TAURON Wytwarzanie, Elżbieta 
Guzikowska - TAURON Wytwarzanie, Agnieszka Cupiał 
– Kopalnia Wapienia Czatkowice, Dorota Połedniok – TAURON 
Wydobycie, Zofia Mrożek – TAURON Wydobycie, Adam 
Trębacz - TAURON Wydobycie, Joanna Brelińska – TAURON 
Dystrybucja, Justyna Siedlecka – TAURON Dystrybucja, Aneta 
Bohm-Czechowicz – TAURON Dystrybucja, Marcin Marzyński 
– TAURON Dystrybucja, Ewa Groń – TAURON Dystrybucja, Beata 
Boryczko – TAURON Dystrybucja, Zbigniew Piersiak – TAURON 
Dystrybucja, Kazimierz Szypuła – TAURON Dystrybucja, Piotr Żydek 
– TAURON Dystrybucja, Małgorzata Sobol – TAURON Dystrybucja, 
Anna Wojcieszczyk – TAURON Dystrybucja, Elżbieta Marek 
– TAURON Dystrybucja, Renata Stanisławska-Bąk – TAURON 
Dystrybucja, Anna Biesaga-Makiej – TAURON Dystrybucja, Karolina 
Sienkiewicz – TAURON Serwis, Marcin Maślak – TAURON Serwis; 

Projekt, DTP: PeKa design

Zespół redakcyjny Puls TAURONA 

Redakcja nie zwraca materiałów i zastrzega sobie prawo dok-
onywania w artykułach skrótów i redakcyjnego opracowania 
tekstów oraz nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.

TAURONA

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA NR:13

CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI OD PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON.
Rozwiązania należy przesyłać do 30 maja br. na adres: tpe.komunikacja.news@tauron.pl
Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi, zostanie rozlosowanych pięć nagród. Nazwiska zwycięzców ukażą się w kolej-
nym wydaniu naszego magazynu.
Zwycięzcy krzyżówki nr 12: •  Ewa Rykis – Biuro Zarządzania Technicznego Farmami Wiatrowymi, TAURON Ekoenergia; Stanisław 
Gawron – Dział Automatyki i Telemechaniki, TAURON Dystrybucja, Oddział w Tarnowie; Dariusz Turowski – Ciepłownia Łazy, TAURON 
Ciepło;  Katarzyna Łysak – Zespół Zarządzania i Kontroli Jakości, TAURON Wydobycie; Paweł Kopacki – Dział Automatyki i Telemecha-
niki, TAURON Dystrybucja, Oddział w Częstochowie

Srebrna rakieta
z TWD

TAURON WYDOBYCIE
KATARZYNA FRAŚ

Atrybutem górnika od wiek wie-
ków jest kilof, jednak w przy-
padku Miłosza Pająka, górnika 
pod ziemią w ZG Janina, zna-

kiem rozpoznawczym od najmłodszych 
lat jest rakieta tenisowa. Nic więc dziw-
nego, że z zorganizowanych w Chorzo-
wie, przez Polski Związek Tenisowy, Ha-
lowych Narodowych Mistrzostw Polski 
Seniorów i Amatorów libiążanin przy-
wiózł srebrny krążek w grze pojedyn-
czej (kategoria 35+). W finale uległ tylko 
Krzysztofowi Piturze, który przeszedł 
przez cały turniej jak burza. 
Reprezentantowi TWD gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów na różnych 
tenisowych nawierzchniach.  d

Czy wiesz, że już
w maju wchodzi 
w życie RODO?

Sukces reprezentanta TAURON 
Wydobycie w Halowych 
Narodowych Mistrzostwach Polski 
Seniorów i Amatorów w Tenisie 
Ziemnym.
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