
WYNIKI 
PODSUMOWANE
17 maja, podczas konferencji  
zorganizowanej dla mediów  
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zostały kluczowe osiągnięcia Grupy 
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Od pierwszej edycji organizatorem 
mistrzostw jest TKKF ENERGIA 
przy TAURON Dystrybucja, któ-
rego komitet organizacyjny od 

początku działa w niezmienionym składzie: 
Bogdan Ulicki, Joanna Szczurek, Marek Ku-
bat i Grzegorz Kubicki. Głównym partnerem 
imprezy jest TAURON Polska Energia.
Tegoroczny start i metę zlokalizowano na 
Błoniach, a trasę poprowadzono przez Las 
Wolski aż do bram Tenczyńskiego Parku 
Krajobrazowego. Oprócz liczącej 8 kilome-
trów Parady Rodzinnej do wyboru były trzy 
dystanse: 24 km – Mini, 64 km – Medio oraz 
89 km – Grand Fondo.
Do mistrzostw zgłosiło się w sumie 170 
zawodniczek i zawodników reprezentują-
cych 28 firm energetycznych z całej Polski. 
Wśród nich pojawiły się drużyny składające 
się z pracowników Grupy TAURON.
W klasyfikacji drużynowej złożony z przed-
stawicieli różnych spółek TAURONA zespół 
TAURON Team zajął wysokie drugie miejsce, 
a pierwsze spośród wszystkich spółek TAU-
RONA. Zwycięstwo było na wyciągnięcie 
ręki, ponieważ do najwyższego stopnia po-
dium zabrakło zaledwie 2 punktów.
Vienna Maraton Life Lang Team w Krako-
wie to jedna z bardziej wymagających tras 
w Polsce. Mimo to „energetyczni” miłośnicy 
kolarstwa dopisali po raz kolejny i na starcie 
nie zabrakło zarówno amatorów, jak i pro-
fesjonalnych kolarzy z różnych firm energe-
tycznych z całej Polski. W rywalizacji może 
wziąć udział każdy, kto tylko czuje się na si-
łach. Gratulujemy występu i trzymamy kciu-
ki za kolejne sukcesy.  d

Laboratorium Centralne TW działa od dwóch lat i już 
może się pochwalić świetnymi wynikami. W marcu 
potwierdziła je pozytywna ocena Polskiego Centrum 
Akredytacji.   STR. j 3

To był najlepszy kwartał w ciągu ostatnich lat w Zakładach 
Górniczych Brzeszcze. To dowód na to, że zakład wybrał 
dobry kierunek projektów inwestycyjnych. 
  STR. j 4-5

Otwarte drzwi 
dla kontrahentów
Kolejne spotkanie odbyło się we Wrocławiu i było poświęcone 
dostawcom oraz kontrahentom spółek TAURON Dystrybucja, 
TAURON Dystrybucja Pomiary i TAURON Dystrybucja Serwis.
 STR. j 3
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Wielkie
 górskie
ściganie
W sobotę, 12 maja, w ramach Vienna 
Maraton Life Lang Team w Krakowie, 
odbyły się X Mistrzostwa Polski 
Energetyków w Maratonie Rowerowym 
MTB – TAURON CUP.

Indywidualnie punktowali: 
Na dystansie MINI:
•  Kat. M1 – 1. miejsce Michał 

Grzebinoga TAURON Team
•  Kat. M1 – 2. miejsce Paweł 

Mucha TDP 
•  Kat. M2 – 3. miejsce Łukasz 

Szpara TAURON Team 
•  Kat. M3 – 3. miejsce Michał 

Adamczyk TAURON Team

Na dystansie MEDIO:
•  Kat. M2 – 2. miejsce Cezary 

Gregorczyk TAURON Team
•  Kat. M3 –  1. miejsce Krzysz-

tof Szczepina TAURON Team
•  Kat. M3 – 3. miejsce Tomasz 

Pustiowski TAURON Team
Na uwagę zasługuje fakt, że 
kilkoro naszych zawodni-
ków zdobyło również punkty 

w oficjalnej punktacji Vienna 
Maraton:
TAURON Team
1. Cezary Gregorczyk 
2. Krzysztof Szczepina
3. Tomasz Martyniak 
TAURON DYSTRYBUCJA Od-
dział w Krakowie:
1. Jakub Ciura
2. Kazimierz Szypuła

3. Piotr Ordyna
TAURON Dystrybucja  
Pomiary 
1. Paweł Mucha 
2. Marta Bisikiewicz 
3. Marek Wideł
Kopalnia Wapienia Czatkowice 
1. Jarosław Wyrwa
2. Daniel Brandys
3. Marcin Fira 
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GRUPA TAURON • Budowa infra-
struktury dla elektromobilności 
i rozwoju carsharingu samochodów 
elektrycznych to zakres zainicjowanej 
współpracy między TAURON Polska 
Energia oraz ING Bankiem Śląskim. 
List intencyjny w sprawie wspólnych 
działań został podpisany podczas 
Europejskiego Kongresu Gospodar-
czego i European Startup Days w Ka-
towicach.
Celem nawiązanej współpracy jest 
osiągnięcie efektu synergii z do-
tychczasowych doświadczeń obu 
firm zarówno w obszarze budowy 
infrastruktury do ładowania pojaz-
dów elektrycznych, jak i tworzenia 
nowych modeli biznesowych w ob-
szarze elektromobilności.
– Z myślą o klientach i w ramach 
rządowej Strategii na rzecz Odpo-
wiedzialnego Rozwoju TAURON 
angażuje się w dynamiczny rozwój 
nowego segmentu rynku, jakim 
jest elektromobilność. Planujemy 
na swoim obszarze dystrybucyj-
nym realizację kolejnych projektów 

związanych z elektromobilno-
ścią, w związku z czym współ-
praca z ING Bankiem Śląskim 
pozwoli nam na skorzystanie 
z najlepszych rozwiązań syste-
mowych dostępnych na europej-
skim rynku w tym zakresie – mówi 
Filip Grzegorczyk, prezes zarządu 
TAURON Polska Energia.

W s p ó ł p r a c a  m i ę d z y  T P E 
a ING Bankiem Śląskim będzie 
koncentrować się na obszarze 
dystrybucyjnym Grupy TAURON, 
a w najbliższym czasie na przepro-
wadzeniu projektu pilotażowego 
w Katowicach. Projekt ten dotyczy 
budowy infrastruktury ładowania 
samochodów elektrycznych wraz 
ze stworzeniem usługi carsharin-
gu samochodów elektrycznych dla 
mieszkańców i turystów w Kato-
wicach.
– Ochrona środowiska naturalnego 
oraz zrównoważony rozwój stano-
wią ważny element naszej długo-
terminowej strategii. Wspieramy 

rozwiązania i projekty związane 
z ochroną środowiska natural-
nego. Mamy też doświadczenia 
w elektromobilności. Aktywnie 
uczestniczymy w kreowaniu 
rynku samochodów elektrycz-

nych i towarzyszącej temu in-
frastruktury – powiedział Brunon 
Bartkiewicz, prezes zarządu ING 
Banku Śląskiego. DI

Wyniki podsumowane

GRUPA TAURON 
MIROSŁAW SZCZYGIELSKI

W pierwszym kwarta-
le 2018 roku Grupa 
TAURON zwiększy-
ła zarówno przy-

chody ze sprzedaży, jak i EBITDA 
całej Grupy. Dodatkowo na wy-
niki Grupy pozytywnie wpłynęło 
rozwiązanie rezerw w Segmencie 
Wytwarzanie w wysokości 230 
milionów złotych – mówi Filip 
Grzegorczyk, prezes zarządu TAU-
RON Polska Energia. – Prace na 
budowie bloku 910 MW w Jaworz-
nie przebiegają zgodnie z harmo-
nogramem, a ich zaawansowanie 
przekroczyło 60 procent. W kwiet-
niu przeprowadziliśmy udaną pró-
bę ciśnieniową kotła, która stano-
wi krok milowy w realizacji tego 
projektu. Blok w Jaworznie zo-
stanie przekazany do eksploatacji 
w czwartym kwartale 2019 roku 
– dodaje Filip Grzegorczyk.
Na wypracowanie przez Grupę 
TAURON lepszych wyników fi-

nansowych wpływ miała m.in. 
skuteczna realizacja strategii 
handlowej. Dodatkowo na wyniki 
omawianego okresu przełożyły 
się pozytywne efekty Programu 
Poprawy Efektywności, których 
skumulowana wartość od 2016 
r. wynosi 1 mld 227 mln zł.
Konsekwentnie realizowany jest 
program inwestycyjny, którego 
budżet w pierwszym kwartale 
2018 r. zamknął się na poziomie 
569 mln zł. W Segmencie Dystry-
bucja nakłady inwestycyjne prze-
znaczone były przede wszystkim 
na modernizację sieci dystrybu-
cyjnej oraz budowę nowych przy-
łączeń. Natomiast w Segmencie 
Wytwarzanie znaczna część ca-
pexu została skierowana na re-
alizację flagowej inwestycji Grupy 
– budowy bloku o mocy 910 MW 
w Elektrowni Jaworzno III.
Warto podkreślić, że sytuacja płyn-
nościowa Grupy jest stabilna i bez-
pieczna, czego potwierdzeniem jest 
utrzymywanie wskaźnika długu 
netto do EBITDA na poziomie 2,3x.

17 maja, podczas konferencji zorganizowanej 
dla mediów i inwestorów, prezes zarządu Grupy 
TAURON Polska Energia Filip Grzegorczyk 
oraz wiceprezes zarządu ds. finansów Marek 
Wadowski zaprezentowali kluczowe osiągnięcia 
Grupy w I kwartale 2018 roku oraz skomentowali 
wyniki operacyjne i finansowe.

– Ważnym wydarzeniem pierw-
szego kwartału było podpisanie 
z Polskim Funduszem Rozwo-
ju umowy określającej warunki 
zaangażowania PFR w projekt 
budowy bloku 910 MW w Ja-
worznie. Zgodnie z umową PFR 
zainwestuje w ten projekt do 
880 milionów złotych. Pozyska-
liśmy też nowe finansowanie 

dla projektu budowy bloku  
gazowo-parowego w Sta-
lowej Woli, dzięki zawarciu 
przez Elektrociepłownię  
Stalowa Wola umowy po-
życzki z przeznaczeniem na 
refinansowanie długu oraz 
dokończenie projektu – mówi 
Marek Wadowski,  wicepre-
zes zarządu TAURON Polska 

Klima 
na plus
WSPARCIE GRUPA TAURON • Wraz z na-
dejściem wiosny warsztaty samochodo-
we spółki Wsparcie Grupa TAURON roz-
poczęły sezon przeglądów klimatyzacji.
Sprawny i oczyszczony układ chłodzą-
cy odpowiada nie tylko za komfort kie-
rowcy w trakcie jazdy, ale i za osuszanie 
powietrza oraz szybkie odparowywa-
nie szyb podczas deszczu. To zatem 
również kwestia bezpieczeństwa. Ser-
wis klimatyzacji powinien obejmować 
jej odgrzybienie i czyszczenie, spraw-
dzenie szczelności, wymianę czynni-
ka chłodzącego oraz montaż nowego 
filtra kabinowego. Jest kilka sposobów 
dezynfekcji. Może to być metoda che-
miczna, ozonowanie, ultradźwięki albo 
po prostu sposób mechaniczny, czyli 
czyszczenie parownika.
Warsztaty WGT zostały wyposażone 
w urządzenie AIR MASTER II, które 
wykorzystuje ultradźwięki do rozpyla-
nia płynu dezynfekującego. Tym spo-
sobem środek odkaża nie tylko wnę-
trze pojazdu, ale i parownik.

Współpraca TAURONA z ING Bank Śląski 
w zakresie elektromobilności

 
Projekt ten dotyczy 

budowy infrastruktury 
ładowania samochodów 

elektrycznych wraz ze 
stworzeniem usługi 

carsharingu samochodów 
elektrycznych dla 

mieszkańców.

 
W Segmencie 

Wytwarzanie znaczna 
część capexu została 

skierowana na realizację 
flagowej inwestycji Grupy 

– budowy bloku o mocy 
910 MW w Elektrowni 

Jaworzno III.

List intencyjny podpisano 
podczas Europejskiego Kongresu 
Gospodarczego i European Startup 
Days w Katowicach FO
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Konferencja 
zorganizowana  
dla mediów  
i inwestorów
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TAURON DYSTRYBUCJA
MARCIN MARZYŃSKI

Celem tej formy komunikacji 
z otoczeniem rynkowym 
jest poprawa przepływu 
informacji z kontrahentami 

oraz zapoznanie ich z procedurami 
przetargowymi Grupy oraz plano-
wanymi inwestycjami.
W związku z dużym zainteresowa-
niem, z jakim spotkała się ta inicja-
tywa w ubiegłym roku (blisko 1000 
uczestników z 800 firm), zainicjo-
wany został drugi cykl spotkań.
– Tego typu spotkania są dla nas 
bardzo ważne, ponieważ w per-
spektywie trzech najbliższych lat 
nasza spółka będzie wydatkować 
coraz większe środki na inwesty-
cje. Współpraca i dialog z wyko-
nawcami już na etapie planowania 
i przygotowywania koncepcyjnego 
zadań wspierają ten proces. Popra-
wa przepływu informacji między 
nami a kontrahentami pozwala na 
poznanie wzajemnych procedur 
i oczekiwań – mówi Krzysztof Dur-
kalec, wiceprezes TAURON Dystry-
bucja.
Podczas spotkania we Wrocławiu 
przedstawione zostały informacje 
o planach zakupowych i inwesty-

cyjnych spółek oraz 
obowiązujących 
s t a n d a rd a c h 
przetargowych. 
Była to również 
dobra okazja do 
porozmawiania 
o strefie innowacji i po-
mysłach na poprawę efektywno-

ści współpracy. W spotka-
niu uczestniczyło ponad 
140 dostawców i kon-

trahentów.  d

Wyniki podsumowane

Energia ds. finansów. – W ob-
szarze finansowania działalno-
ści Grupy warto przypomnieć, 
że w marcu podpisaliśmy ko- 
lejne aneksy do umów z banka-
mi, których skutkiem jest wydłu- 
żenie okresu dostępności środ-
ków w ramach programu emisji 
obligacji – dodaje Marek Wadow-
ski. d

Konferencja 
prasowa odbyła się 

w industrialnych 
przestrzeniach

TAURON WYTWARZANIE • Labora-
torium Centralne w TAURON Wytwa-
rzanie działa od dwóch lat i już może 
się pochwalić świetnymi wynikami. 
W marcu potwierdziła je pozytywna 
ocena podczas audytu przeprowa-
dzonego przez Polskie Centrum Akre-
dytacji (PCA).
11 oddziałów Laboratorium Cen-
tralnego mieści się w zakładach 
wytwórczych i wydobywczych 
TAURON Wytwarzanie, TAURON 
Wydobycie i TAURON Ciepło. Ob-
sługują one nie tylko spółki Grupy 
TAURON, ale także klientów ze-
wnętrznych. Ponad 60% wyko-
nywanych tu badań dotyczy ob-
szarów regulowanych prawnie, 
tj. ochrony środowiska, odpadów, 
emisji gazów cieplarnianych, pro-
dukcji czy OZE. By wyniki badań 
w tych obszarach mogły być uzna-
ne przez jednostki kontrolujące, 
rozliczające i audytujące, Labora-
torium musi zostać akredytowane.

Wysokie kompetencje  
pracowników
Na początku marca zespół pięciu 
audytorów ocenił funkcjonowa-
nie systemu zarządzania Labo-
ratorium oraz jego kompetencje 
techniczne. Audytorzy analizowali 
obszary badania wód i ścieków, 

paliw stałych, odpadów, osadów 
oraz gipsu i kamienia wapiennego. 
Sprawdzali również sposób pobie-
rania próbek paliw stałych (węgla 
kamiennego i biomasy stałej) oraz 
wód podziemnych. Żeby audyt był 
pełny, kontrolerzy musieli ocenić 
pracowników Laboratorium, ale 
również wykorzystywane wypo-
sażenie kontrolno-pomiarowe. 
Ocena wypadła nadzwyczaj po-
myślnie. Audytorzy docenili przede 
wszystkim wysokie kompetencje 
pracowników Laboratorium, a tak-
że bardzo dobrą komunikację oraz 
współpracę kierownictwa z pra-
cownikami oraz zaangażowanie 

TAURON Wytwarzanie w funkcjo-
nowanie systemu zarządzania.
Co roku audyt PCA jest okazją do 
rozszerzenia i uaktualnienia zakre-
su badań akredytowanych. W tym 
roku dotyczyło to aż 46 metod ba-
dawczych. Dzięki temu Laborato-
rium może skuteczniej reagować 
na potrzeby klientów i zmieniające 
się przepisy prawa, a także przeka-
zywać klientom prawdziwe i rze-
telne wyniki.

Wyzwania na przyszłość
Projekt centralizacji obszaru badań 
w spółkach Grupy TAURON zakła-
dał głównie obniżenie kosztów 

działalności laboratoriów, obniże-
nie kosztów jednostkowych wyko-
nywanych badań oraz optymaliza-
cję ich zakresu. Zmierzał również 
do ograniczenia liczby badań 
zlecanych firmom zewnętrznym 
oraz wdrożenia skonsolidowa-
nych zakupów materiałów i usług. 
Wszystkie cele centralizacji zostały 
osiągnięte. To jednak dopiero po-
czątek zaplanowanej drogi.
Laboratorium Centralne już teraz 
przygotowuje się do wyzwań, ja-
kie całą Grupę TAURON czekają 
w przyszłości – po modernizacji ist-
niejących jednostek wytwórczych. 
Dużym wyzwaniem są też za-
ostrzone wymagania środowisko-
we. Realizacja wymagań konkluzji 
BAT oznacza bowiem większą licz-
bę badań, która będzie prowadzona 
na niższych poziomach stężeń niż 
obecnie. To wymaga najnowocze-
śniejszego sprzętu i oprogramowa-
nia. Aby sprostać tym warunkom, 
Laboratorium już zostało wyposa-
żone w urządzenia do pomiarów 
rtęci w próbkach o różnym stanie 
skupienia oraz spektrometr emi-
syjny do oznaczania pozostałych 
pierwiastków. Te metody badań  
– po wewnętrznej kontroli – rów-
nież zostaną zgłoszone do rozsze-
rzenia zakresu akredytacji. EG, MSZ

Klimatyzacji należy używać nie tyl-
ko w ciepłe dni, ale przynajmniej 
kilka razy w tygodniu – przez kilka 
minut – bez względu na porę roku. 
Zapobiegnie to rozmnażaniu się 
niebezpiecznych dla zdrowia grzy-
bów i bakterii, które osadzają się  
na parowniku, a do wnętrza samo-
chodu przedostają się przez na-
wiewniki.
– Nie zapomnijmy, że powinniśmy 
zadbać o to, by różnica temperatur 
między wnętrzem samochodu a tem-
peraturą zewnętrzną nie przekraczała 
kilku stopni Celsjusza. W ten sposób 
unikniemy przeziębień i zachowamy 
komfort jazdy – przypomina Jerzy Ja-
nuś, dyrektor obsługi technicznej po-
jazdów. AP

Laboratorium Centralne z akredytacją

Otwarte drzwi dla kontrahentów
Kolejne spotkanie z cyklu „Dni otwartych drzwi dla potencjalnych kontrahentów Grupy TAURON” 
odbyło się we Wrocławiu i było poświęcone dostawcom oraz kontrahentom spółek TAURON 
Dystrybucja, TAURON Dystrybucja Pomiary oraz TAURON Dystrybucja Serwis.
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Żeby audyt był pełny, kontrolerzy 
ocenili zarówno pracowników, jak 
i wykorzystywane wyposażenie 
kontrolno-pomiarowe

Spotkanie było również okazją  
do dyskusji i wymiany 

doświadczeń  
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Uczestników wydarzenia powitał 
Krzysztof Durkalec, wiceprezes 

TAURON Dystrybucja
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TAURON CIEPŁO • Pracownicy  
TAURON Ciepło mogą zgłaszać 
i wdrażać pomysły usprawniające ich 
codzienną pracę w oparciu o metodę 
Kaizen. Aktualnie w spółce realizowa-
ne są trzy zgłoszone przez pracowni-
ków przedsięwzięcia związane z do-
skonaleniem w obszarach produkcji, 
przesyłu i rynku.
Kaizen to strategia nieustanne-
go doskonalenia każdego proce-
su, każdego dnia, przez każdego 
pracownika, w każdym obszarze 
i miejscu. Rozwiązania wypra-
cowywane są metodą małych 
kroków, a pracownicy wspólnie 
poszukują opcji doskonalenia 
w dziedzinach, w których są spe-
cjalistami.
Działania podejmowane podczas 
realizacji projektów Kaizen są ko-
ordynowane po to, by mogły ze 
sobą współdziałać, a udoskonale-
nie jednego procesu nie kolidowało 
z innymi procesami w spółce.
Dotychczas w TAURON Ciepło 
z powodzeniem zakończono dzie-
sięć projektów Kaizen. Najbardziej 

aktualne, szczegółowe informa-
cje o inicjatywach pracowników  
TAURON Ciepło, projektach w przy-
gotowaniu oraz w trakcie realizacji, 
a także o projektach już zakończo-
nych pracownicy TAURON Ciepło 
mogą znaleźć w TAURONECIE: 
w Rejestrze Projektów, w zakładce 
Kaizen w TAURON Ciepło.
Swoje propozycje dotyczące do-
skonalenia pracownicy TAURON 
Ciepło mogą zgłaszać na bieżąco 
do koordynatora doskonalenia or-
ganizacji Agnieszki Gwóźdź, e-ma-
il: agnieszka.gwozdz@tauron-cie-
plo.pl, tel. 516 110 944. AG

Doskonalenie działań
metodą Kaizen 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.

TAURON Obsługa Klienta
„Ambasador Grupy TAURON” to 
wyjątkowe przedsięwzięcie, któ-
re umożliwia współpracę biznesu 
i ośrodków naukowych. Zapewnia 
także dwustronną wymianę korzy-
ści między spółkami Grupy a stu-
dentami.
TAURON – dzięki kontaktom 
z młodymi ludźmi – ma szansę bu-
dowania pozytywnego wizerunku 
Grupy w środowisku akademickim 
oraz pozyskiwania najlepszych 
z punktu widzenia potrzeb bizne-
sowych studentów jako przyszłych 
kandydatów do pracy. Studenci na-
tomiast mogą poznać naszą Grupę 
i zdobyć kompetencje cenione na 
rynku pracy, przez udział w orga-
nizowanych dla nich wydarzeniach, 
szkoleniach czy stażach.

Warsztaty z komunikacji dla studentów
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TAURON WYDOBYCIE
ADAM SIDOR

Kwiecień był bardzo pra-
cowity dla spółki, która 
intensywnie promuje 
swoje produkty. W po-

łowie miesiąca prezentowała się 
na targach „Twój Dom – Twoje 
Otoczenie” w Jaworznie. Tema-
tem przewodnim imprezy było 
hasło „Czyste powietrze dla Ja-
worzna”. TAURON Wydobycie 
był jednym z fundatorów na-
gród konkursu plastycznego dla 
uczniów szkół podstawowych, 
który poświęcono właśnie za-
gadnieniom związanym z czy-
stym powietrzem.
Tydzień później spółka zaprezen-
towała swoją najnowszą ofertę 
na największej regionalnej impre-
zie o tematyce budowlanej: Ogól-
nopolskich Targach Materiałów 
Budownictwa Mieszkaniowego 
i Wyposażenia Wnętrz – DOM 
w Kielcach. Swoje produkty po-
lecało tam aż 250 firm z branży 

budowlanej, grzewczej i ogrod-
niczej. Targi odwiedziło ponad  
20 000 ludzi. Każdy z zaintereso-
wanych gości mógł otrzymać dar-
mową próbkę paliwa węglowego  
TAURON Ekogroszek. Akcja cie-
szyła się dużym powodzeniem. 
Na stoisku można też było zasię-
gnąć informacji o aktualnych pro-
mocjach na węgiel u autoryzo-
wanych sprzedawców na terenie 
województwa świętokrzyskiego 
i sąsiednich.
Przedstawiciele spółki  pro-
mowali również zakup ekolo-
gicznych ekogroszków przez 
stronę internetową, z dosta-
wą kurierem bezpośrednio do 
domu i innymi udogodnieniami, 
np. usługą serwisanta węglo-
wego. Ta usługa cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem, 
bo dzięki niej klient, który kupi 
minimum trzy palety ekogrosz-
ku, może skorzystać z pomocy 
fachowca w przypadku awarii 
kotła węglowego lub instalacji 
ciepłowniczej. d

Ekogroszki
na targach
branżowych
TAURON Wydobycie szuka każdej okazji, by 
promować swoje produkty: ekogroszek JARET 
PLUS i TAURON Ekogroszek. Najlepszą na to 
szansą są imprezy targowe.

To był najlepszy kwartał w ciągu ostatnich lat  
w Zakładach Górniczych Brzeszcze. To najlepszy 
dowód na to, że zakład wybrał dobry kierunek 
projektów inwestycyjnych.

„Brzeszcze” wykonuje plan

TAURON WYDOBYCIE
ZOFIA MROŻEK

ZG Brzeszcze eksploatu-
je obecnie dwie ściany 
w pokładzie 510. Ściana 
05 jest jedną z pierw-

szych inwestycji w zakładzie po 
włączeniu go do struktur TAURON 
Wydobycie. Spółka zainwesto-
wała tu w zakup nowego kom-
pleksu ścianowego (tzn. obudowy 
zmechanizowanej, przenośników 
zgrzebłowych i taśmowych, kom-
bajnu) i innych nowoczesnych 
urządzeń wspomagających pro-
ces wydobycia. Ściana ma 160 
metrów długości i 4,5 metra wy-
sokości. Górnicy zakończą na niej 
pracę już w czerwcu.
Z kolei w sierpniu zostanie wyłą-
czona 200-metrowa ściana 01. 
Zapisała się ona w historii, bo 
w kopalni nie ma oddziału zbroje-
niowo-likwidacyjnego. Do tej pory 
wykonywały to firmy zewnętrz-
ne. Ostatnie zbrojenie ściany 01 
w oddziale G2 wykonywano siłami 
własnymi załogi, po raz pierwszy 
od dłuższego czasu.

– Udało się. Trzeba powiedzieć, 
że zrobiono to w zaplanowanym 
czasie i w dobrej jakości. Pracow-
nicy uwierzyli, że da się tego do-
konać. Robili to dla siebie. Zbro-
ili, a teraz fedrują w tej ścianie 
– mówi Maciej Tomczyk, główny 
inżynier górniczy ZG Brzeszcze.
Obie obecnie eksploatowane 
ściany nie osiągają może rekor-
dowych wyników, ale przy du-
żym zagrożeniu metanowym i tak 
mają dobre rezultaty. Na ścianie 
05 w oddziale G1 zatrudnionych 
jest 91 osób (wraz z dozorem). 
W jego strukturach pracują cztery 
brygady.
– Pierwsza zmiana na początku 
prowadzi prace konserwacyjne, 
a potem produkcyjne. Pozostałe 
są zmianami produkcyjnymi. Wy-
dobywamy węgiel, obsługujemy 
trzy  przenośniki taśmowe, tzw. 
odstawę oddziałową, prowadzi-
my  pobierki spągu w wyrobi-
skach przyściankowych, wyko-
nujemy przebicia wentylacyjne 
– wymienia nadsztygar górniczy 
p.o. sztygara oddziałowego Kamil 
Wadoń. – Nasz plan zakłada wy-

dobycie 3700 ton na dobę węgla 
netto – dodaje.
W pokładzie 510 uzyskiwane są 
miały surowe w klasie 25-28. 

Ekogroszek w firmowych 
barwach przyciągał uwagę 
uczestników targów



5TAURONA

Maj 2018 
PULS TAURONA 

GAZETA PRACOWNIKÓW GRUPY TAURON

Wybory społecznych
inspektorów pracy
w TAURON Ciepło

Lp. Imię Nazwisko Jednostka organizacyjna
1 Przemysław Archman Ciepło Serwis
2 Krzysztof Dudała PC 4
3 Leszek Durka PC 4
4 Paweł Frycz WL Zawiercie
5 Mariola Gorgoń PC 5
6 Marta Gulba-Loska Dyrekcja
7 Dariusz Herman Ciepło Serwis Transport
8 Zbigniew Judasz PC 1
9 Zbigniew Kłyż WR TSSTW
10 Tomasz Krebok ZW Bielsko-Biała
11 Dawid Kruk PC 2
12 Grzegorz Ludwig PC 5
13 Mirosław Moś ZW Katowice
14 Dariusz Parzych PC 6
15 Mariola Płaczek PC 3
16 Józef Polakiewicz ZW Kamienna Góra
17 Maciej Rudakowski PC 3
18 Marek Rzepisko ZW Tychy
19 Adam Rzyman PC 1
20 Jolanta Szmigielska PC 2
21 Jerzy Szymusiński Ciepło Serwis
22 Dariusz Wolny PC 2
23 Grzegorz Zawalonka ZW Bielsko-Biała

TAURON CIEPŁO • 9 maja w TAU-
RON Ciepło zakończono wy-
bory społecznych inspekto-
rów pracy na nową kadencję 
2018-2022. Wybory zostały 
zorganizowane przez związki za-
wodowe, a do głosowania upraw-
nieni byli wszyscy pracownicy  
TAURON Ciepło.

W wyniku wyborów zakładowym 
społecznym inspektorem pracy 
został Sylwester Rygol, a jego za-
stępcą Dariusz Parzych.
W drodze wyborów wyłoniono 
również oddziałowych społecz-
nych inspektorów pracy, którzy 
działają w poszczególnych lokali-
zacjach spółki. Oto oni: MK

Warsztaty z komunikacji dla studentów

„Brzeszcze” wykonuje plan

Węgiel z niego wydobywany 
jest uzupełnieniem oferty paliw  
TAURON Wydobycie.
W drugiej połowie roku zostaną 

uruchomione dwie kolejne ściany. 
Jedna ruszy już we wrześniu.
– Obecnie trwają prace przygo-
towujące drogi transportowe do 
zbrojenia nowej ściany. Zrobimy 
to również własną, sprawdzo-
ną już załogą. To będzie ściana 
194 – mówi  Maciej Tomczyk. – 
Mimo młodego wieku, załoga ma 
świadomość, że jedynie wyniki 
ekonomiczne nas obronią. Robi 
wszystko, by udowodnić, że ta 
kopalnia ma przyszłość. Bardzo 
ważne jest również to, że mimo 
niejednokrotnie krótkiego stażu, 
pracownicy mają pełną świado-
mość zagrożeń. Potrafią je zwal-
czać i prowadzić prace bezpiecz-
nie. Wszyscy pracownicy, a już 
na pewno górnicy, są największą 
wartością kopalni – podsumowu-
je Maciej Tomczyk.
Docelowo w kolejnych latach 
eksploatacja będzie  prowa-
dzona tak, by jedna ściana była 
zawsze w pokładzie 510, a dru-
ga w pokładzie 405/1 lub 364. 
Podyktowane jest to konieczno-
ścią zapewnienia bezpieczeń-
stwa przy dużym zagrożeniu 
metanowym, które jest jednym 
z najwyższych w polskich kopal-
niach. Spółka prowadzi również 
projekt podniesienia efektyw-
ności wydobycia przez urucho-
mienie trzeciego frontu eksplo-
atacyjnego. d
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Docelowo w kolejnych 

latach eksploatacja będzie  
prowadzona tak, by jedna ściana 
była zawsze w pokładzie 510, a 

druga w pokładzie 405/1 lub 364. 
Podyktowane jest to koniecznością 

zapewnienia bezpieczeństwa 
przy dużym zagrożeniu 

metanowym.

Pierwszy rząd (od lewej): nadsztygar górniczy p.o. sztygara oddziałowego Kamil 
Wadoń, Adrian Mikuła, Szymon Bąk, Roman Kóska, Konrad Sporysz, Damian Kryska, 
Daniel Korbel, Sławomir Zacny, Wojciech Godek (sztygar zmianowy), Andrzej Łachut 

(przodowy) i Grzegorz Noworyta; drugi rząd (od lewej): Krystian Dusik, Zbigniew 
Stawowczyk, Andrzej Tobiczyk, Mirosław Kasperczyk i Jakub Malarz

TAURON SERWIS • 17 i 18 maja 
TAURON Serwis zorganizował Dni 
Otwarte na terenie Elektrowni Ła-
ziska. Zaproszono uczniów ostat-
nich klas gimnazjów ze szkół zlo-
kalizowanych w regionie powiatu 
mikołowskiego.
Była to dobra okazja do przy-
pomnienia lokalnej młodzieży 
o energetycznych tradycjach Ła-
zisk i do przedstawienia jej ofer-
ty edukacyjnej, którą TAURON 
Serwis przygotował we współ-
pracy z Zespołem Szkół Energe-

tycznych i Usługowych. W sumie 
elektrownię odwiedziło około 
160 uczniów. Zorganizowano 
wspólne zwiedzanie połączone 
z wizytą w Muzeum Energety-
ki. – Podpisanie umowy part-
nerskiej dotyczącej powstania 
w Zespole Szkół Energetycznych 
i Usługowych w Łaziskach Gór-
nych klasy kształcącej w zawo-
dzie technik energetyk posze-
rza ofertę edukacyjną również 
dla naszej, orzeskiej młodzieży 
– powiedziała zastępca bur-

mistrza miasta Orzesze Sylwia 
Krawczyk. 
– Im więcej takich działań, tym 
większe szanse na pozyskiwanie 
wykwalifikowanej kadry. Aktual-
ne zmiany wprowadzające szkoły 
branżowe I i II stopnia oraz nowe 
formuły funkcjonowania tech-
ników, w połączeniu z szeroko 
rozumianą współpracą z różny-
mi przedsiębiorcami, poszerzają 
naszym dzieciom możliwości na 
krajowych i europejskich rynkach 
– oceniła Sylwia Krawczyk.  MM

Dni Otwarte w TSR

Rozwojowe warsztaty
W ramach programu ambasa-
dorskiego w kwietniu w Katowi-
cach odbył się warsztat, który dla 
studentów Uniwersytetu Ekono-
micznego i Uniwersytetu Śląskie-
go poprowadziła trenerka we-
wnętrzna TOK Barbara Habrych.
– Zaproponowano nam szeroki 
wybór tematów szkoleń – mówi 
Paweł Gierlotka, ambasador 
TAURONA na UŚ. – Są to na przy-
kład: skuteczna komunikacja 
w zespole, postawa asertywna, 
rekrutacja bez tajemnic, współ-
praca w świecie VUCA, radzenie 
sobie ze stresem i kreatywne 
rozwiązywanie problemów. Dla 
mnie i moich kolegów najatrak-
cyjniejsze były asertywność i ko-
munikacja.
To bardzo rozległe zagadnienia, 
dlatego przygotowanie warszta-
tów zostało poprzedzone ankie-
tą, która zbadała potrzeby i zain-
teresowania uczestników.

Szakal i żyrafa
– Najciekawszym zagadnieniem 
na szkoleniu była komunikacja bez 
przemocy, czyli język szakala i ży-
rafy – mówi Magda Krawczyk, am-

basadorka TAURONA na UE.
Skąd szakal i żyrafa? Zwierzęta te, 
reprezentujące dwa różne spo-
soby komunikowania się, wybrał 
Marshall Rosenberg, twórca „Po-
rozumienia bez przemocy”. Szakal 
to „drapieżnik”, którego język ob-
fituje w oceny, krytykę i porówna-
nia. W czasie rozmowy posługuje 
się etykietami i stereotypami (np. 
„Kobiety nie nadają się na kierow-
ców”), chce dominować, kontrolo-
wać, pouczać.
Żyrafa jest roślinożerna, ma 
ogromne serce i patrzy na świat 
z szerszej perspektywy. Dlatego 
świetnie nadaje się na symbol ję-
zyka uczuć, szacunku i empatii. 
Język żyrafy opiera się na faktach 
i konkretach, jednocześnie ujaw-
niając intencje i potrzeby mówią-
cego.
Studenci wysoko ocenili praktycz-
ny wymiar szkolenia. Mieli okazję 
ćwiczyć komunikację na studiach 
przypadków o charakterze biz-
nesowym. Wielu z nich regularnie 
lub dorywczo pracuje już w czasie 
studiów, więc wiedzę i umiejętno-
ści ze szkolenia będą mogli wyko-
rzystać także w swojej codziennej 
pracy. BH

Uczniowie z Orzesza  
w Elektrowni Łaziska
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GRUPA TAURON
PIOTR BUGAJCZYK

W upalnych warunkach 
na starcie zameldo-
wało się blisko 1000 
biegaczy z całej Pol-

ski, w tym 19 reprezentantów spół-
ek Grupy TAURON, by zmierzyć się 
na dystansie 10 kilometrów. Trasa 
biegnąca ze Skawiny do Radziszo-
wa, z atestem Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki, o niewielkim prze-
wyższeniu, należy do najszybszych 
w Polsce i jest wyśmienita do bicia 
życiowych rekordów.
Nasi zawodnicy nie zawiedli, po-
kazując jak zawsze wysoką formę, 
co przełożyło się na wyniki indywi-
dualne i drużynowe. Na szczególną 
uwagę zasługują reprezentanci 
TAURON Team, którzy stawili się 
w 11-osobowym składzie. Wśród 
120 startujących „energetyków” 
z bardzo dobrej strony pokaza-
li się Marcin Brol i Paweł Myca, 
którzy zajęli odpowiednio 7. i 11. 
miejsce w klasyfikacji generalnej 
Mistrzostw Polski Energetyków. 
Anna Drzyzga-Błaszczyk za-
jęła drugie miejsce wśród pań.  
TAURON Team osiągnął również 
sukces drużynowy. Dzięki zna-
komitej postawie Marcina Brola, 
Pawła Mycy i Jerzego Siwaka upla-

sował się na trzecim miejscu na 15 
sklasyfikowanych drużyn branży 
energetycznej.
– Ekipa TAURON Team jak za-
wsze dopisała. Tym razem 
zgraliśmy się jeszcze bar-
dziej, ponieważ był to Bieg 
Energetyków, a jak wiadomo, 
w TAURONIE pracują 
nie tylko energetycy. 
Jednak jesteśmy dru-
żyną i nieistotny jest 
wyuczony zawód czy 
zajmowane stanowi-
sko, kiedy „gramy do 
jednej bramki”. Z dumą 
prezentowaliśmy na-
sze magentowe barwy 
wśród innych energe-
tycznych ekip. Pogoda 
dopisała, a bieg w upale 
był dodatkowym wysił-
kiem i zmaganiem się 
z własnymi słabościami. 
Ja osobiście startowa-
łam pierwszy raz w tym 
biegu i od razu pobiłam 
rekord życiowy. Ale jest 
apetyt na więcej, więc za 
rok mam nadzieję na jesz-
cze lepszy wynik – mówi 
uczestniczka biegu Mał-
gorzata Malicka (TAU-
RON Wydobycie). d

TAURON CIEPŁO
MARIUSZ LEBIODA

Grupa zapaleńców ma 
do pokonania nie lada 
dystans, bo aż 1000 ki-
lometrów! Śmiałkowie 

przepłyną rzekę etapami, które 
będą uzależnione od warunków 
atmosferycznych i stanu wody 
w rzece. Miłośnicy pływania po-
konali już odcinek testowy z War-
szawy (od mostu Północnego) 

do Modlina. Ten 30-kilometrowy 
fragment pokazał, że Wisła to 
piękna i dzika rzeka z kilometrami 
ciągnących się wysp. Przepłynię-
cie jej całej wpław to napraw-
dę trudne technicznie zadanie. 
Utrudnia je niska temperatura 
wody, wiry i przeszkody, jakie pły-
wacy napotykają na swojej drodze, 
wśród których są między innymi 
powalone drzewa na dnie i śmieci.
Organizatorom całego przed-
sięwzięcia przyświeca kilka ce-

lów. Przede wszystkim to wielka 
przygoda i sportowe wyzwanie. 
Przepłynięcie techniką naturalną 
– bez pianki, płetw i innych ak-
cesoriów – to powrót do źródeł 
i czystego sportu. Dla każdego 
z pływaków to szansa zmierze-
nia się ze swoimi ograniczeniami 
i satysfakcja z osiągniętych celów. 
Uczestnicy „Odysei” chcą być też 
strażnikami ekologii – wskażą 
miejsca najbardziej zanieczysz-
czone, nielegalne miejsca odpro-

TAURON SERWIS • Spółka TAURON 
Serwis inwestuje w młode talenty 
i już teraz szuka swoich przyszłych 
pracowników w szkołach średnich. 
Milowym krokiem do realizacji 
tego założenia było podpisanie 
w połowie maja umowy partner-
skiej z Zespołem Szkół Ekonomicz-
nych i Usługowych w Łaziskach 
Górnych.
Dokument podpisali Stanisław Ba-
zak, prezes TAURON Serwis, i Anna 
Jadasz, dyrektor ZSEiU. Umowa zo-
stała objęta patronatem starosty 

mikołowskiego. Dzięki porozumie-
niu w łaziskim zespole szkół po-
wstanie 32-osobowa klasa o profilu 
technik energetyk. Klasą zaopieku-
je się TAURON Serwis. Uczniowie 
będą mogli otrzymać stypendia, na-
tomiast po zakończeniu nauki znaj-
dą miejsca pracy w TAURON Serwis. 
Uczniowie będą także mogli uczyć 
się zawodu dzięki infrastrukturze 
TAURON Serwis i TAURON Wytwa-
rzanie. Nabór do nowej klasy już się 
rozpoczął i potrwa do 18 czerwca.  
MM

Rozwój przez edukację

„Odyseja Wiślana” to niezwykły, autorski  
projekt przepłynięcia wpław całej Wisły  
– od Jeziora Goczałkowickiego aż do Bałtyku. 
Takiego wyzwania podjęła się grupa pasjonatów 
pływania, w której jednym z liderów jest 
pracownik TAURON Ciepło – Mariusz Lebioda.

Wisłą przez
Polskę

Wybiegali brąz
12 maja w Skawinie, w ramach XVI Biegu Skawińskiego, odbyły się jubileuszowe, 
X Mistrzostwa Energetyków.

Każdy startujący 
otrzymał 
pamiątkowy 
medal
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Nasi zawodnicy 

nie zawiedli, pokazując 
jak zawsze wysoką formę, 
co przełożyło się na wyniki 
indywidualne i drużynowe.  

Na szczególną uwagę zasługują 
reprezentanci TAURON 
Team, którzy stawili się 

w 11-osobowym 
składzie. 

Od lewej: Anna Jadasz, dyrektor ZSEiU w Łaziskach, Henryk 
Jaroszek, starosta powiatu mikołowskiego, Stanisław Bazak, 
prezes TAURON Serwis oraz Marek Szafraniec, wicestarosta
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wadzania ścieków i wyrzucania 
odpadów. Ale sama „Odyseja” 
to też kampania na rzecz prze-
ciwdziałania utonięciom i upo-
wszechniania nauki pływania 
wśród Polaków. W Polsce tonie 
rocznie około 500 osób – to śred-
nio dwa razy więcej niż w innych 
krajach Europy. Przyczyną jest 
najczęściej brak wystarczających 
umiejętności pływackich.
Odyseusze nie wyznaczają sobie 
ostatecznej daty przepłynię-

cia całego dystansu, jednak będą 
starać się zrobić to jak najszybciej. 
Cały czas można przyłączyć się do 
tego niezwykłego przedsięwzię-
cia. Aktualności na temat „Odysei” 
można znaleźć na stronie klu-
bowej Silesia Winter Swimming: 
http://silesiawinterswimming.
com/. d

GRUPA TAURON • Ruszyła kolejna 
edycja ogólnopolskiej kampanii 
informacyjnej „Wybieraj mądrze” 
skierowanej do klientów – odbior-
ców energii elektrycznej i gazu.
Kampania ma na celu m.in. pro-
pagowanie wiedzy o rynku energii 
elektrycznej, podnoszenie świado-
mości o działaniach firm stosują-
cych nieuczciwe praktyki rynkowe 
i budowanie konkurencyjnego ryn-
ku sprzedaży energii elektrycznej 
w oparciu o zasady fair play.
To także odpowiedź na liczne skar-
gi klientów dotyczące nieuczci-
wych działań przedstawicieli han-
dlowych niektórych sprzedawców 
energii. Wykorzystują oni niewie-
dzę, zwłaszcza osób starszych, 
i fakt, że określenia typu „pan 
z elektrowni” czy „pan z zakładu 
energetycznego” wielu osobom 
jednoznacznie kojarzą się z wia-
rygodnymi sprzedawcami energii, 
z którymi klienci mają podpisane 
umowy. Zdarza się, że w ten spo-

sób przedstawiciele wprowadzają 
klientów w błąd i doprowadzają 
do podpisania niechcianej umowy 
z zupełnie innym sprzedawcą.
Akcja ma na celu zwiększenie 
świadomości klientów przy wy-
borze sprzedawcy i przestrzega 
przed pochopnym podpisywaniem 
dokumentów bez ich dokładnej 
analizy. Towarzystwo Obrotu Ener-
gią zachęca, by klienci sprawdzali 
akwizytorów, których wpuszcza-
ją do swoich domów, dokładnie 
zapoznawali się z przedstawianą 
ofertą i czytali umowy, które mają 
podpisać.
Akcja informuje także o przysłu-
gującym każdemu prawie do re-
zygnacji w ciągu 14 dni – bez po-
noszenia konsekwencji – z umowy 
podpisanej poza siedzibą (lokalem) 
sprzedawcy (np. w domu).
Reklamy można usłyszeć w sta-
cjach radiowych, zobaczyć w pra-
sie, w internecie oraz w środkach 
komunikacji miejskiej. AG

TAURON WYTWARZANIE
TOMASZ KALINOWSKI

Piłkarskie zawo-
d y  o d b y ł y 
się w Beł-
chatowie 

w  o s t a t n i c h 
dniach marca. 
Zorganizowa-
ła je Sekcja 
Piłki  Nożnej 
Towarzystwa 
Sportu i Rekre-
acji „Jupiter”, 
która  dz iała 
przy Elektrow-
ni  Bełchatów. 
W mistrzostwach 
zmierzyło się 19 
dziesięcioosobowych 
drużyn z całej bran-
ży energetycznej. Grupę  
TAURON reprezentowali piłka-
rze ze Stowarzyszenia Sporto-
wo-Kulturalnego „Elektro”. Pod 
wodzą kapitana Ireneusza Dyrski 
grali pracownicy między innymi 
spółek TAURON Wytwarzanie 
i TAURON Serwis.
Nasi piłkarze bez problemu roz-
prawili się z rywalami w fazie eli-
minacyjnej. Dzięki temu awanso-
wali do rozgrywek zaplanowanych 
na ostatni dzień mistrzostw. Na 
drodze do finału stanął im groź-
ny przeciwnik: ekipa PGE GiEK 
Oddział Elektrownia Bełchatów. 

Dramaturgia, zwroty akcji, zmia-
na wyników trzymały wszystkich 
w wielkim napięciu aż do końca, 
a decydujące rozstrzygnięcia za-
padły w ostatnich akcjach meczu. 
W regulaminowym czasie gry był 
remis 2:2. Wszystko rozstrzy-
gnęło się więc w rzutach karnych: 
w nich piłkarze ze Stowarzyszenia 
„Elektro” zwyciężyli 5-4.
Nie mniej emocji przyniósł wiel-
ki finał, w którym tauronowska 

ekipa zmierzyła się z „Jupiterem” 
PGE GiEK Oddział Elektrownia 

Bełchatów. Wspaniałe za-
grania piłkarzy, niewy-

korzystane sytuacje 
i efektowne inter-

wencje bram-
karzy trzymały 

kibiców w na-
pięciu przez 
cały  f inał . 
S t o w a r z y -
szenie „Elek-
tro” odniosło 
z a s ł u ż o n e 
zwycięstwo, 

pokonując ry-
wala 2:0.

Wszystkie dru-
żyny uczestniczą-

ce w mistrzostwach 
otrzymały puchary, 

pamiątkowe koszulki 
i statuetki. Nie zabrakło rów-

nież wielu nagród indywidualnych, 
wśród których były piłki i ko-
szulki z podpisami zawodników 
Skry Bełchatów – wielokrotnych 
mistrzów Polski w siatkówce. 
W trakcie mistrzostw widzowie 
mogli obejrzeć pokazy trików 
piłkarskich w wykonaniu praw-
dziwych mistrzów: Pawła Skóry 
i Dawida Krzyżowskiego. Najlep-
si freestylerzy w Polsce przepro-
wadzili również warsztaty pił-
karskie z młodymi adeptami piłki 
nożnej. d

Pływacy  
w towarzystwie 

asekuracji w okolicy 
Łomianek
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Przygotowania do startu przy 
moście Północnym  

w Warszawie

TAURON partnerem nowej
kampanii TOE Piłkarskie złoto

19 drużyn z całej branży energetycznej zmierzyło się w XII Mistrzostwach 
Polski Energetyków w Halowej Piłce Nożnej „OLDBOY”. Były ogromne 
emocje, nerwy kibiców wystawione na najtrudniejszy test i wreszcie piękne 
zwycięstwo drużyny z piłkarzami TAURONA.

Pobiegli 
ku pamięci
GRUPA TAURON • Sezon biegowy 
w pełni, a reprezentacja TAURON 
Team jest coraz szybsza. 20 maja, 
podczas II Jaworznickiego Biegu 
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, 
wszyscy członkowie TAURON Team 
dystans 10 kilometrów pokonali 
w czasie poniżej 48 minut.
Trasa, nazwana „Ostatnią szarżą”, 
prowadziła po leśnych ścieżkach, co 
niektóre osoby odczuły jako swoisty 
bieg na orientację, a to dodatkowo 
urozmaiciło charakter zawodów. Na 
dystansie 5 km („Brawurowa uciecz-
ka”) srebro wybiegała nasza repre-
zentantka Barbara Krynicka. KF

Czy wiesz, że…
Więcej informacji na temat wyników ekipy TAURON Team oraz planowanych występów dostępnych jest  
w Strefie Biegacza w Tauronecie. Jeśli Twoją pasją jest bieganie, ale nie masz dostępu do Tauronetu, napisz 
e-mail na adres: tpe.komunikacja.news@tauron.pl, w temacie wiadomości wpisując BIEGI.

Zdobywczyni drugiego 
miejsca w biegu na 5 km  

– Barbara Krynicka

Tegoroczni mistrzowie 
z upragnionym złotem
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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:14

CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI OD PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON.
Rozwiązania należy przesyłać do 22 czerwca 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 13: •  Mirosław Nowak – Zespół Kontroli i Jakości ZG Janina, TAURON Wydobycie, Krystyna Marszałek – 
Wydział Personalny, TAURON Dystrybucja Pomiary, Iwona Kulczyk – Biuro Księgowania Wstępnego Zobowiązań, TAURON Obsługa 
Klienta, Justyna Dydak- Badaś – Biuro Planowania i Nadzoru Przesyłu, TAURON Ciepło, Halina Szwarc – Wydział Sprzedaży, TAURON 
Dystrybucja Oddział w Gliwicach

Sezon żeglarski otwarty

TAURON WYTWARZANIE
TOMASZ KALINOWSKI

Przy zmiennych wa-
runkach pogodowych 
oraz słabym wietrze 
udało się przeprowa-

dzić aż pięć biegów. Rywalizacja 
między załogami była bardzo 
wyrównana, zacięta i dopiero 
ostatni bieg wyłonił zwycięz-

ców. Po ponad pięciogodzin-
nych żeglarskich zmaganiach 
pierwsza trójka prezentowała 
się następująco:
1. miejsce: Eugeniusz Baron 
(sternik), Marek Warzybok, Jo-
anna Świerczek i Adam Janisz.
2. miejsce: Kazimierz Pyta 
(sternik), Krzysztof Pyta, Antoni 
Świerczek i Mariusz Biernacki.
3. miejsce: Sławomir Białożyt 

(sternik), Agata Ficek, Adam 
Grudziński i Kacper Hajdasz.
Regaty rozpoczynające sezon 
żeglarski odbyły się we wspa-
niałej atmosferze. Tradycyjnie 
zwycięzcom zawodów zafun-
dowano dodatkową kąpiel, 
a po wszystkich żeglarskich ry-
tuałach uczestnicy regat spo-
tkali się przy ognisku i szan-
tach.   d

12 i 13 maja na Jeziorze Żywieckim odbyły się V Rodzinne Regaty 
Żeglarskie w klasie Omega. Ich organizatorem była sekcja 
żeglarska „TORNADO” Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego 
„Elektro”, która tym samym rozpoczęła sezon żeglarski.
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W otwarciu sezonu 
żeglarskiego uczestniczyły 
całe rodziny


