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Grupa TAURON • W dobie 
telefonii komórkowej i GPS-ów  
wydawać się może, że 
orientacja w terenie jest 
zbędna.
Nic bardziej mylnego! Bowiem 

istnieją wciąż miejsca, gdzie 
(o zgrozo!) nie ma zasię-

gu i jedyne, na czym 
możemy polegać 

to kompas, dru-
kowana mapa 
lub położenie 
Słońca na wid-
nokręgu. Te 
umiejętności 
są szczególnie 
cenne w roz-
ległych lasach, 

czy w górach. 
To właśnie na 

górskich terenach kolejna grupa pra-
cowników TAURONA, pod okiem ra-
towników Fundacji GOPR, uczyła się 
jak dobrze nawigować w terenie. 
Uczestnicy szkolenia, uzyskaną w ra-
mach zajęć teoretycznych, wiedzę, od 
razu testowali w praktyce. Sporą 
łamigłówką okazało się dotarcie do 
bacówki pod Wierchomlą ze szczytu 
Jaworzyny, bez użycia szlaków tury-
stycznych. Drugiego dnia wisienką na 
torcie była za to przeprawa mostem 
linowym przez wąwóz. Wszyscy 
szczęśliwie dotarli na drugą stroną, 
choć emocji nie brakowało.
Pracownicy spółek Grupy TAURON 
opuścili Krynicę uzbrojeni w solidną 
porcję wiedzy i nowe doświadczenia. 
Zapewniali, że niebawem wykorzy-
stają nowe umiejętności, wyruszając 
na górskie wycieczki.  KF

Dobrze 
zorientowani

GRUPA TAURON
ŁUKASZ CIUBA

Elektrycznych można oglądać 
w każdy czwartek o godz. 
22.00 na antenie Fokus TV. 
Produkcja miała swoją pre-

mierę 6 września. W kolejnych ośmiu 
odcinkach serialu dokumentalnego 
widzowie mogą zobaczyć, jak wy-
gląda codzienność pracy energety-
ka – niebezpieczne wyzwania oraz 
sposoby radzenia sobie z sytuacja-
mi kryzysowymi. Bohaterowie do-
kumentu zabierają widzów w świat 
współczesnej energetyki - wytwa-
rzania i dostarczania energii nawet 
w najtrudniejszych warunkach.
Dzięki serialowi zaglądamy w miej-
sca, które są niedostępne dla osób 
postronnych. Widz może na przy-
kład zobaczyć, jak wygląda od kuch-
ni budowa jednego z najnowocze-

śniejszych bloków energetycznych 
o mocy 910 MW w Elektrowni Ja-
worzno. Serial przybliża również wi-
dzom najnowocześniejsze technolo-
gie w energetyce. To wszystko jest 
możliwe dzięki wyjątkowym zdję-
ciom, w jakie obfituje każdy odcinek. 
Niesamowite ujęcia z dronów i ka-
merek GoPro dają widzowi poczucie, 
że jest w samym sercu ryzykownej 
akcji. A profesjonalne animacje wyja-
śniają, jak działają poszczególne in-
stalacje i na czym polegają działania 
bohaterów serialu.
Ale chyba największą wartością tej 
dokumentalnej produkcji jest to, 
że każdy na własne oczy może się 
przekonać, jak wymagająca i trud-
na jest codzienna praca elektro-
monterów. Zawsze pod presją cza-
su, w trudnych warunkach, robią 
wszystko, by prąd nieprzerwanie 
płynął do domów.  d

„Elektryczni” to medialna produkcja, jakiej w Polsce 
jeszcze nie było. Wyjątkowy serial dokumentalny pokazuje 
historie ludzi, którzy każdego dnia dbają o to, by w polskich 
domach nie zabrakło prądu. Dokument powstał dzięki 
zaangażowaniu Grupy TAURON.

Życie  
pod napięciem  

j �Dzięki kamerom zamontowanym m.in. na kaskach 

widzowie mogą z bliska zobaczyć, to co zwykle 

niedostępne m.in. odbudowę linii energetycznej nad 

autostradą A1, czy kulisy budowy nowego bloku 

energetycznego w Jaworznie. 
. 

Uczestnicy szkolenia 
wyposażeni w mapy, 

kompasy i urządzenia 
do nawigacji ruszyli 

w teren

Po części teoretycznej przyszedł 
czas na testowanie nowych umie-
jętności w praktyce
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DZIĘKI POROZUMIENIU AWARIE USUNĄ 
BŁYSKAWICZNIE 

TAURON Dystrybucja
Awarie sieci będą usuwane jeszcze sprawniej, a klienci 
mniej odczują skutki przerw w dostawach prądu, 
wywołanych gwałtownymi burzami i wichurami. To 
wszystko dzięki porozumieniu, które 8 sierpnia podpisali 
operatorzy systemów dystrybucyjnych oraz operator 
systemu przesyłowego w Ministerstwie Energii.

Członkowie Polskiego Towarzystwa Przesyłu 
i Rozdziału Energii Elektrycznej podpisali formalne 
porozumienie o współpracy przy usuwaniu awarii sieci 
elektroenergetycznych. Trzeba dodać, że operatorzy 
współdziałają ze sobą w czasie usuwania awarii od lat. 
Ubiegły rok, gdy niemal wszystkie spółki zmagały się 
ze skutkami ekstremalnych zjawisk atmosferycznych 
i kooperowały ze sobą, pokazał, że taka współpraca jest nie 
tylko możliwa, ale wręcz konieczna.
– Porozumienie, zawarte dokładnie w rok po ubiegłorocznych 
wichurach, to ważny dokument, który usystematyzuje tę 
współpracę. Wyznacza nie tylko jej zakres, ale i schematy 
działań, dzięki czemu odbudowa systemu po nadzwyczajnych 
sytuacjach pogodowych będzie jeszcze szybsza 
i efektywniejsza – mówi Krzysztof Tchórzewski, minister 
energii.
Porozumienie zawiera deklarację wzajemnej współpracy 
i pomocy OSD i OSP przy usuwaniu skutków awarii sieci 
oraz przy odbudowie systemu elektroenergetycznego. 
Wszystko po to, by przyspieszyć przywracanie dostaw 
energii elektrycznej klientom po awariach, w szczególności 
wywołanych ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi.
W razie wystąpienia awarii spółki będą mogły zgłaszać się 
do pozostałych partnerów z prośbą o wsparcie i wysłanie 
wykwalifikowanych pracowników wraz ze specjalistycznym 
sprzętem, narzędziami i materiałami. Wspólnie mają 
pracować przy odbudowie systemu elektroenergetycznego, 
przywracaniu zasilania i transformacji na stacjach oraz 
dostaw energii do klientów. Za taką pomoc partnerzy 
będą się rozliczać na zasadach rynkowych. Gdyby 
zdarzyło się tak, że w tym samym czasie wystąpią awarie 
u kilku partnerów, to wsparcie będzie udzielane zgodnie 
z kolejnością zgłaszanych potrzeb. Wszystkie strony mogą 
również uzgodnić inną kolejność.
– Najważniejsze jest to, że porozumienie uprości procedury 
i wprowadzi automatyzm działania w sytuacjach kryzysowych 
– podkreśla Robert Zasina, prezes PTPiREE – Każdy 
z operatorów co roku inwestuje miliardy złotych w poprawę 
stanu sieci energetycznych. Jednak skala niektórych zjawisk 
pogodowych sprawia, że również najnowocześniejsza 
infrastruktura ulega uszkodzeniu – tłumaczy prezes Zasina. 
– Spółki są też przygotowane do usuwania awarii, mając 
odpowiedni sprzęt i wykwalifikowanych pracowników, ale 
czasem okazuje się, że gwałtowność zjawisk pogodowych 
i wywołanych przez nie awarii wymaga współdziałania. 
Priorytetem zawsze jest bezpieczeństwo i komfort klientów.
Sygnatariuszami dokumentu są Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne (operator systemu przesyłowego) 
oraz operatorzy systemów dystrybucyjnych: Enea Operator, 
Energa-Operator, innogy Stoen Operator, PGE Dystrybucja 
oraz TAURON Dystrybucja.
MARCIN MARZYŃSKI

Z GRUPY

Grupa TAURON
ŁUKASZ CIUBA

System 22 terminali złożony  
z 4 szybkich stacji ładowa-
nia oraz 18 przyspieszo-
nego ładowania umożliwi 

komfortowe poruszanie się po 
Katowicach samochodem elek-
trycznym. Ta bazowa infrastruktura 
będzie służyła m.in. usłudze car-
-sharingu. Już jesienią użytkownicy 
będą mogli wypożyczyć jeden z 20 
dostępnych samochodów.
Ponadto, w wyniku przetargu prze-
prowadzonego przez Urząd Miasta, 
w Katowicach powstanie kolejnych 
30 stacji ładowania, a operatorem 
20 z nich będzie TAURON.
– Chcemy, by goście grudniowego 
Szczytu Klimatycznego w Katowi-
cach mieli możliwość korzystania 
z usługi car-sharingu opartej cał-
kowicie o samochody elektryczne. 
W dłuższej perspektywie, dążymy 
do tego, by TAURON oferował ze-
wnętrznym podmiotom budowę 
infrastruktury oraz kompleksowe 
rozwiązania technologiczne i orga-
nizacyjne dla rozwoju elektromobil-
ności –  podkreśla Filip Grzegorczyk, 
prezes zarządu TAURON Polska 
Energia.

Projekt w Katowicach to dla 
TAURONA początek budowy 
oferty dotyczącej elektromobil-
ności. System ładowarek i sprzę-
żona z nim usługa car-sharingu 
traktowane są jako kompeten-
cyjny pilotaż. Grupa chce zebrać 
doświadczenia zarówno z za-
kresu obsługi floty samochodów 
elektrycznych jak i przetestować 
oprogramowanie służące do 
zarządzania infrastrukturą oraz 
procesem ładowania.
W Katowicach będą testowa-
ne samochody pięciu najpopular-
niejszych w Polsce marek samo-
chodów elektrycznych, a także 
ładowarki różnych producentów. 
Taki układ umożliwi sprawdzenie 
funkcjonowania całego systemu 
w różnych konfiguracjach, a po-
nadto pozwoli na ocenę wpływu 
wykorzystania samochodów elek-
trycznych na pracę sieci elektro-
energetycznych w rzeczywistych 
warunkach.
- Zebrane doświadczenia mają pomóc 
w przygotowaniu się do efektywnej 
współpracy z samorządami, a równo-
legły rozwój infrastruktury i usług wy-
pożyczania pojazdów elektrycznych 
to próba rozwiązania dylematu - co 
ma powstać najpierw: rynek czy infra-

struktura  - mówi Michał Koszałka, 
prezes zarządu, Magenta Grupa 
TAURON.
Podczas krynickiego Forum Eko-
nomicznego, TAURON podpisał 
list intencyjny z portem lotniczym 
w Balicach, dotyczący rozwoju in-
frastruktury dla elektromobilności. 
Na krakowskim lotnisku jeszcze 
w tym roku powstanie stacja szyb-
kiego ładowania o mocy powyżej 
50 kW, umożliwiająca naładowa-
nie standardowego samochodu 
elektrycznego w ciągu 30 minut. 
Z infrastruktury tej dzięki dogod-
nej lokalizacji lotniska, będą mogli 
korzystać mieszkańcy Krakowa, 
a także kierowcy podróżujący auto-
stradą A4.   d

Rozwijamy swoją ofertę w zakresie 
elektromobilności. Oprócz budowy  
i eksploatacji stacji ładowania, TAURON 
wprowadza usługę car-sharingu dla 
mieszkańców, przedsiębiorców i turystów 
odwiedzających Katowice. ”     W dłuższej perspektywie, 

dążymy do tego, by 
TAURON oferował 
zewnętrznym 
podmiotom budowę 
infrastruktury oraz 
kompleksowe rozwiązania 
technologiczne  
i organizacyjne dla rozwoju 
elektromobilności. 
–  podkreśla Filip Grzegorczyk, 
prezes zarządu TAURON Polska 
Energia.

Car-sharing 
w Katowicach 
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Grupa TAURON
ANNA RUTKOWSKA

Tegoroczny wyścig był 
jubileuszowy, bo od-
był się równo 90 lat po 
pierwszej edycji TdP. 

Takich tłumów chyba nikt się nie 
spodziewał. Na starcie stanę-
ło ponad 2,5 tys. zawodników, 
którzy chcieli pokonać górską, 
58-kilometrową pętlę wiodącą 
z Bukowiny Tatrzańskiej przez 
Brzegi, „Ścianę Harnaś”, Łapsze 
Wyżne, Groń, Szaflary, Biały 
Dunajec, Gliczarów Dolny, „Ścia-

nę Bukovina” do Bukowiny Ta-
trzańskiej. 
Tegoroczny wyścig wygrał Se-
bastian Druszkiewicz, kolarz In 
Mogilany/Nowis Cycling Team, 
z czasem 1:37:11. Wśród pań 
najlepsza była Magdalena Czusz, 
która pokonała trasę w czasie 
1:59:1. Na starcie tradycyjnie 
stanął też Czesław Lang, dy-
rektor generalny i organizator 
Tour de Pologne, który zwycię-
żył w swojej kategorii wiekowej. 
Wyścig ukończyło około dwóch 
tysięcy zawodników, a wśród 
nich kolarze TAURON Team.  d

TAURON wspiera  
nowoczesne kształcenie Grupa TAURON • Fantazyjne 

instalacje świetlne w parku 
Zielona, kolorowe iluminacje 
architektoniczne kamienic 
na Rynku oraz bajeczne projekcje 
multimedialne to tylko niektóre 
z atrakcji, jakie TAURON i władze 
Jaworzna przygotowały z okazji 
120 lat energetyki w tym mieście. 
W ostatni weekend wakacji Grupa 
TAURON podzieliła się Dobrą Ener-
gią z mieszkańcami Jaworzna oraz 
wszystkimi, którzy odwiedzili jaworz-
nicki Rynek i jego okolice. Weekend 
pełen światła otworzyła rowerowa 
impreza „TAURON Night Biking”. Nie-
wątpliwą atrakcją był nocny przejazd 
uczestników przez tereny Elektrowni 
Jaworzno III.
Dzięki zaangażowaniu Grupy 
TAURON Jaworzno ukazało się 
mieszkańcom w zupełnie innej od-
słonie. W parku Zielona, po zmroku, 
wokół parkowych drzew ożywio-
nych kolorami pojawiły się intrygu-
jące, surrealistyczne świetlne rzeźby. 
Na trawnikach wyrosły ogromne, 
świetliste grzyby, wśród koron 
drzew zamieszkały błękitne meduzy, 
a między parkowymi alejkami moż-
na było spotkać m.in. neonowe koty, 
migoczące ważki i lustrzane stwory.
Kamienice okalające rynek przy-
brały nowe szaty, rozpalając się po 
zmierzchu feerią kolorów. Jednym 
z głównych punktów wieczornego 
programu był pokaz mappingowy 
na fasadzie Muzeum Miasta Ja-
worzna. ŁC

Dobra Energia na koniec wakacji 

Grupa TAURON • Projekt 
„Katowice Miasto Fachowców” 
ma zachęcić młodzież do 
nauki w technikach i szkołach 
branżowych. Grupa TAURON 
zaangażowała się w niego 
jako jeden z największych 
pracodawców na Śląsku.
Projekt „Katowice Miasto Fachow-
ców” ma pokazać młodym ludziom 
perspektywy związane z kształce-
niem zawodowym. To także kolejne 
przedsięwzięcie, do którego został 
zaproszony TAURON, by aktywnie 
wspierać rozwój nowoczesnego 
nauczania zawodu.
– Jesteśmy bardzo otwarci na 
wszelkie inicjatywy, które umożli-
wiają nam, jako pracodawcy, przy-

gotowanie dobrze wykwalifikowa-
nych absolwentów do wejścia na 
rynek pracy. Model kształcenia opar-
ty na dojrzałym partnerstwie mię-
dzy szkołą, uczniem i potencjalnym 
pracodawcą jest dla nas atrakcyjny 
– podkreśla Kamil Kamiński, wice-
prezes zarządu ds. klienta i wspar-
cia korporacyjnego TAURON Pol-
ska Energia.
Uczniowie katowickich szkół będą 
mogli na przykład zapoznać się 
ze specyfiką branży ciepłowniczej 
przez wizyty studyjne w spół-
ce TAURON Ciepło. Podczas tych 
spotkań uczniowie ostatnich klas 
szkół podstawowych i gimnazjów 
poznają zasady funkcjonowania 
elektrociepłowni oraz dowiedzą się, 
jakie umiejętności są niezbędne do 
pracy w zawodzie. Taki bezpośredni 
kontakt z potencjalnym przyszłym 
pracodawcą pozwoli uczniom na 
świadome planowanie swojej przy-
szłości zawodowej.
– Jestem przekonany, że realizacja 
projektu „Katowice Miasto Fachow-
ców” przyczyni się nie tylko do zdo-
bycia wiedzy na temat zawodów 
branży elektroenergetycznej. To też 
doskonała okazja do zapoznania 
uczniów z najbardziej ekologicznym 
sposobem ogrzewania i programem 
likwidacji niskiej emisji – mówi Jacek 
Uhryn, prezes zarządu TAURON 
Ciepło.
WERONIKA ŚLĘZAK-TAZBIR

10 sierpnia 
w Bukowinie 

Tatrzańskiej ścigali 
się kolarze amatorzy. 
Choć tego dnia żar lał 
się z nieba, na starcie 

Tour de Pologne 
Amatorów pojawiły 

się tłumy miłośników 
dwóch kółek, którzy 
chcieli poczuć się jak 

profesjonalni kolarze.

Ekipa TAURON Team 
w pełnej gotowości 
do startu

Surrealistyczne świetlne 
rzeźby przyciągnęły 

tłumy do parku Zielona

Kamienice okalające 
jaworznicki rynek przy-
brały co rusz nowe szaty

Tej nocy Rynek w Jaworznie roz-
błysnął feerią barw, a mieszkańcy 
miasta nie zamierzali iść spać.
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 Mimo upału na 
starcie wyścigu 
stanęło ponad  

2500  
 ZAWODNIKÓW

Walczyliśmy w Tour de Pologne
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ZMIANY W ZARZĄDACH SPÓŁEK  
GRUPY TAURON
Informujemy o zmianach jakie zaszły w zarządach spółek 
Grupy TAURON
Nowe Jaworzno Grupa TAURON
•  z dniem 31.08 br.  Mariusz Kękuś przestał pełnić funkcję 

Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.

Wsparcie Grupa TAURON
•  z dniem 31.08 br. Jarosław Czopek przestał pełnić funkcję 

Wiceprezesa Zarządu
•  od  3 września br. funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. 

Ochrony pełni Piotr Batorczak 

TAURON Dystrybucja Pomiary
•  od 1 września br.  funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni 

Jarosław Czopek

TAURON Serwis
•  od 1 września br. funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni 

Krzysztof Woźniak 

TAURON CIEPŁO NA PODNIEBNYCH POKAZACH

Niezapomniana atmosfera lotniczego pikniku, ryk 
nowoczesnych silników i zapach paliwa na długo pozostaną 
w pamięci pracowników spółki TAURON Ciepło, którzy 
w ostatni sierpniowy weekend wzięli udział w jednych 
z największych pokazów lotniczych w Europie – Airshow 
Radom 2018.
Pracownicy wraz ze swoimi rodzinami mogli obejrzeć 
widowisko dzięki zarządowi TAURON Ciepło i NSZZ 
Ciepłowników w Polsce.
Gęste, deszczowe chmury, które przywitały widzów 
licznie zgromadzonych na płycie radomskiego lotniska, 
szybko zostały rozwiane przez potężne silniki samolotów 
bojowych, szkolnych i akrobacyjnych. Były wśród 
nich słynne F-16, Su 27, Jas-39 Gripen czy Eurofigter. 
Szczególnym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród dzieci, 
cieszyła się wystawa wozów bojowych, sprzętu i uzbrojenia 
Wojska Polskiego.
W tym roku pokazy Airshow były wyjątkową okazją 
do świętowania dwóch okrągłych rocznic: stulecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości i stulecia lotnictwa 
wojskowego. Piknik w Radomiu był jednym z głównych 
elementów obchodów tych pięknych jubileuszy.
PRZEMYSŁAW DEREWNIUK

O TYM SIĘ MÓWI

Wartość  
opałowa węgla  

z pokładu 301 sięga 

25 500  
kJ/kg

W kopalni Sobieski ruszyło 
wydobycie z pokładu, który do tej 

pory był dla górników niedostępny. 
Rozpoczęcie eksploatacji umożliwiła 

nowoczesna myśl technologiczna 
i postęp, które pozwoliły okiełznać 

groźną naturę.

Grupa TAURON
KATARZYNA FRAŚ

25 sierpnia uczestnicy dwu-
nastej edycji TAURON Tria-
thlon Stalowy Sokół musieli 
stawić także czoła załama-

niu pogodowemu, które przyniósł 
deszcz i spore ochłodzenie. Nie 
zniechęciło to jednak ponad 200 
uczestników zawodów, w tym 20 
reprezentantów TAURON Team.
Zawodnicy tradycyjnie mieli do po-
konania 400 metrów pływania po 
Zalewie Sosina, około 10 km ro-
werem leśnymi szlakami od Sosiny 
w kierunku Ciężkowic i z powro-
tem, a na koniec 3 km biegu cros-
sowego z metą na polu namioto-
wym. Najszybszy z TAURON Team 
był Rafał Lach z czasem 45 min 6 s, 
a wśród kobiet Elżbieta Gemza (55 
min 39 s).
– To był mój debiut w triathlonie, dzię-
ki czemu osiągnięty wynik jest jedno-
cześnie rekordem życiowym. Co naj-
ważniejsze, obyło się bez przygód na 
trasie. Wszystko okazało się łatwiej-
sze do pokonania niż zakładałam. 
Woda była cieplejsza niż powietrze, 
podmuch wiatru podczas jazdy na ro-
werze chłodził wrażenia, a adrenalina 
podczas ostatniego etapu, biegania, 
pozwoliła wykręcić życiówkę w biegu 
przełajowym na 3 kilometry. Bo spor-
tem trzeba się bawić – mówi Elżbieta 
Gemza z TAURON Obsługa Klienta.
– Miłym zaskoczeniem, mimo za-
łamania pogody, było bardzo liczne 
uczestnictwo w imprezie reprezen-

Orły, sokoły, heroski
Triathlon jest sportem dla twardzieli. Tu nie ma 
miejsca na rutynę. W trakcie jednego startu 
zawodnicy muszą się bowiem zmierzyć z trzema 
różnymi konkurencjami: pływaniem, jazdą na 
rowerze oraz biegiem przełajowym.

Brygada oddziału G3 przed 
figurką Św. Barbary przy ce-
chowni ZG Sobieski

Próbka wrażeń jakie 
przeżywali uczestnicy 
Airshow

Deszczowe chmury, 
szybko zostały roz-
wiane przez potężne 
silniki samolotów
bojowych.

Zmęczeni ale szczęśliwi 
reprezentanci TAURON 

Team na mecie
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TAURON Wydobycie
ZOFIA MROŻEK

Zgodnie z zasadami sztuki 
górniczej eksploatacja jest 
prowadzona od pokładów 
zalegających najwyżej do 

tych, które leżą coraz niżej. W ko-
palni Sobieski ta sytuacja uległa 
odwróceniu. Wiele lat temu spe-
cjaliści zaniechali eksploatacji po-
kładu 301, który zalegał w oto-
czeniu miękkich i zawodnionych 
łupków, skupiając się na wydo-

byciu z niższych 
pokładów 302, 
304 i 304/2. Dziś 
ta sytuacja się 
zmienia. O po-
wrocie do pomy-
słu wydobycia 
z pokładu 301 
zadecydowała 
n o w o c z e s n a 
myśl techniczna 
i postęp tech-
niczny.

– Wcześniej, ze względu na niety-
powy układ skał w obrębie pokładu 
301 oraz ich zawodnienie, były trud-
ności z doborem odpowiedniej obu-
dowy zmechanizowanej. To dlatego 
pokład ten nie był eksploatowany, 
a wydobycie skoncentrowano na 
niższych warstwach – tłumaczy 
Krzysztof Suchan, dyrektor ZG 
Sobieski. – W miarę rozwoju myśli 
i techniki górniczej pojawiły się nowe 
możliwości bezpiecznej i ekonomicz-
nie uzasadnionej eksploatacji pokła-
du 301.
Decyzja o wznowieniu eksploatacji 
została poprzedzona szeregiem 
szczegółowych analiz oraz opi-
nii sporządzonych zarówno przez 
jednostki naukowo-badawcze, 
jak i rzeczoznawców z dziedziny 
geologii i hydrogeologii. Początek 
wydobycia był bardzo trudny, ale 
pozwolił na zdobycie doświadczeń, 
które zaowocowały coraz korzyst-
niejszymi wynikami produkcyjnymi.
– Obecnie planowana jest eksploata-
cja kolejnych ścian w pokładzie 301. 

Węgiel z tego pokładu ma bardzo ko-
rzystne parametry jakościowe, a jego 
wartość opałowa sięga 25 500 kJ/kg. 
Trudno było pogodzić się z decyzją 
o spisaniu takiego surowca na straty 
– komentuje dyrektor Suchan.
Uzyskanie tak dobrych wyników 
nie byłoby możliwe bez ogromne-
go zaangażowania załogi całego 
oddziału. To młodzi, ale doświad-
czeni fachowcy, którzy mieli okazję 
pracować w różnych warunkach. 
Robert Zając, sztygar oddziału G3, 
wyróżnia zwłaszcza przodowych 
zespołów ścianowych: Mariusza 
Zaczyńskiego, Sebastiana Kwiat-
kowskiego, Sylwestra Możdżenia, 
Łukasza Cwalińskiego i Dawida Ko-
zioła.
– Spośród dozoru na wyróżnienie za-
sługują: Paweł Gołębski, nadsztygar 
górniczy i opiekun oddziału, Sławomir 
Czesak, zastępca sztygara oddziało-
wego, oraz pozostałe osoby dozoru 
oddziałowego: Sebastian Kilian, Rafał 
Okoń i Piotr Machejek – dodaje Ro-
bert Zając.  d

TAURON Dystrybucja • 26 sierpnia 
odbyły się Mistrzostwa Polski 
Energetyków w Półmaratonie.
W zawodach na dystansie  
21 975 m, które odbyły się w ramach 
RAFAKO Półmaraton Racibórz, drugie 
miejsce w kategorii kobiet zdobyła 
reprezentująca TAURON Team Anna 
Drzyzga-Błaszczyk. Jest to już dru-
gi w tym roku medal Ani, na co dzień 
pracującej w TAURON Dystrybucja. 
W maju również stanęła na drugim 
stopniu podium w Mistrzostwach 
Polski Energetyków w biegu na 10 km.
Oprócz Ani, w półmaratonie w bar-
wach TAURON Team wystartowali 
Agnieszka Górnikiewicz i Marcin Ski-
ba, co pozwoliło zająć naszej drużynie 
9 miejsce w klasyfikacji energetycz-
nych zespołów. Gratulujemy, prosimy 
o więcej i już nie możemy doczekać 
się wieści z aren Festiwalu Biegowego 
w Krynicy, w którym weźmie udział sil-
na reprezentacja TAURON Team.
ADAM BUGIEL

Sukces goni sukces

Wartość  
opałowa węgla  

z pokładu 301 sięga 

25 500  
kJ/kg

tantów TAURONA. Jednakowe ko-
szulki TAURON Team dodawały sił na 
trasie wyścigu i ułatwiały integrację 
naszej drużyny. Sama konkurencja 
była bardzo wymagająca: po sprin-
cie pływackim trzeba było przebiec 

do strefy zmian i w ekspresowym 
tempie przebrać się do wyścigu 

rowerowego. Niestety, zmę-
czenie mocno spowalniało te 
czynności, powodując stra-
tę czasu, podobnie jak przy 

zmianie z roweru na bieg. Był 
to mój pierwszy start w tria-

thlonie i jedną z nauk jest 
to, że poza przygotowa-

niem fizycznym trze-
ba odpowiednio 
zorganizować się 
w strefie zmian. 
Najbardziej za-
dowolony jestem 
z wyniku pływac-
kiego, szczegól-

nie ze względu na 
fakt, że większość 
uczestników to za-

wodnicy klubów tria-
thlonowych – dzieli się 

wrażeniami Marcin Kaszyca 
z TAURON Polska Energia.
– Dotychczas startowałem 
jedynie w zawodach biego-
wych: od tych najkrótszych, 
kilkukilometrowych, aż po 
maraton. Była to moja pierw-
sza przygoda z triathlonem, 
ale na pewno nie ostatnia. 
Pogoda z jednej strony sprzy-
jająca sportowej rywalizacji, 

bo było dość chłodno, ale 
z drugiej strony deszczowo. 
Deszcz na leśnej trasie ro-
werowej i biegowej gwa-
rantował zawodnikom 
kałuże i błoto, lecz wbrew 
pozorom spowodowało 
to, że było ciekawiej i bar-
dziej ekstremalnie, a wi-
dok mety cieszył jeszcze 
bardziej – mówi Łukasz 
Zając z TAURON Sprze-
daż.   d

Orły, sokoły, heroski

TAURON Serwis • TAURON 
Serwis po raz kolejny zabłysnął 
podczas prac remontowych. 
Tym razem pracownicy spółki 
pokazali swoje umiejętności 
w Elektrowni II w Jaworznie 
należącej do TAURON 
Wytwarzanie.
Zakres prac w jaworznic-
kiej elektrowni był ogrom-
ny. Remont zaczął się 
w czerwcu i trwał do sierp-
nia, a pracownicy TAURON 
Serwis działali równoległe 

na bloku nr 1 i 2 oraz w maszynow-
ni. Ekipy remontowały jedną z pomp 
ciepłowniczych, armaturę i silniki 0,4 
Kv. Zajmowały się również częścia-
mi ciśnieniowymi kotła bloku nr. 2 

oraz napawały 
rury w komo-
rze palenisko-
wej.
O skali całego 
przedsięwzię-

cia najlepiej świadczy to, że na wstę-
pie prac fachowcy przewidywali, że 
trzeba będzie wymienić 150 sztuk 
kolanek podgrzewacza wody. Nie-
stety, późniejsze pomiary diagno-
styczne pokazały, że do wymiany 
nadaje się aż 488 takich elementów. 
Pracownicy TAURON Serwis nie 
tylko sprostali temu wyzwaniu, ale 
i wykonali swoje zadanie bez wydłu-
żenia zaplanowanego czasu postoju 
bloku.
TAURON Serwis wykonał pier-
wotne założenia projektu i jed-

nocześnie zakończył dodatkowe 
zadania związane z modernizacją 
jednostek wytwórczych. Wszyst-
ko po to, aby dostosować bloki do 
nowych wytycznych, wprowadzić 
innowacje podnoszące ich ren-
towność oraz sprostać rosnącemu 
zapotrzebowaniu na energię elek-
tryczną.
KAROLINA CZARNOTA

Remont na medal

Anna Drzyzga-
-Błaszczyk 
z kolejnym 
medalem do 
kolekcji

Zakres prac w Elektrowni 
Jaworzno był ogromny, ale 
fachowcy z TAURON Serwis po 
raz kolejny nie zawiedli
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W drogę z dobrą energią

TAURON Dystrybucja • W ramach 
corocznych obchodów Dnia 
Energetyka zarząd Katolickiego 
Stowarzyszenia Energetyków 
„Nazaret” wraz z duszpasterzem 
krajowym zorganizował XXXIII 
Ogólnopolską Pielgrzymkę 
Energetyków na Jasną Górę. 
W wydarzeniu udział wzięli ener-
getycy z całej Polski wraz z rodzi-
nami, w tym pracownicy TAURO-
NA. W pielgrzymce uczestniczyło 

około 1350 osób z obszaru dys-
trybucji na czele z Robertem Za-
siną, prezesem zarządu TAURON 
Dystrybucja. Grupę TAURON re-
prezentowali także pracownicy 
TAURON Wytwarzanie na czele 
z prezesem Kazimierzem Szyno-
lem. W uroczystej mszy świętej 
wieńczącej pielgrzymkę uczestni-
czył także minister energii Krzysz-
tof Tchórzewski. 
EWA GROŃ

Pomimo upału tłumy pielgrzy-
mów energetyków  zebrały się 
pod Jasną Górą

 W pielgrzymce 
uczestniczyło ok.  

1350  
PIELGRZYMÓW

z obszaru dystrybucji
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TAURON Ekoenergia
ANNA CISZEWSKA-SWAT

Przygoda Roberta Górala 
z kolarstwem zaczęła się 
przypadkowo. Najpierw 
była pasja biegania i udział 

w maratonach i półmaratonach. Nie-
stety, uraz kolana sprawił, że musiał 
z tego zrezygnować. Za namową 
żony kupił więc rower trekkingowy. 
Okazało się, że kobieca intuicja nie 
zawiodła. Nowa pasja tak szybko 
zawładnęła jego sercem, że w swo-
im pierwszym wyścigu przejechał na 
rowerze „niewyścigowym” dystans 
100 km. To właśnie po tych zawo-
dach kupił profesjonalny rower, a do-
tychczasowy oddał żonie.
Jak przystało na poważnego zawod-
nika, pan Robert ma również swoje-
go osobistego trenera. Jest nim jego 
5-letni syn Maksymilian, który regu-
larnie dba o kondycję taty. Tego lata 
chłopiec nauczył się sam jeździć na 
dwóch kółkach, ale zanim to nastą-
piło, Robert Góral bardzo poprawił 
swoją wydolność oddechową, bie-
gając… za rowerkiem synka. Przy tak 
wymagającym trenerze właściwie 
nie dziwi fakt, że nasz pracownik, 
mimo że trenuje dopiero od roku, ma 
już na swoim koncie udział w rowe-

rowych maratonach: Tatra Road Race 
(Zakopane), Grand Prix Amatorów (4 
starty), no i oczywiście Tour de Polo-
gne Amatorów.
– Tour de Pologne Amatorów było dla 
mnie ogromnym wyzwaniem! Przeje-
chać trasę lub jej część i poczuć emo-
cje, jakie towarzyszą zawodnikom, to 
coś wspaniałego – mówi pan Robert. 
– Trasa była bardzo wymagająca: naj-
trudniejsze odcinki to „ściana Harnaś” 
i „ściana Bukowina”, które mają 22% 
nachylenia! Wszystko jednak wydaje się 
do pokonania, kiedy jedzie się w grupie 
i każdy z nas ma ten sam cel: metę, na 
której czekają kibice, żona i dzieci. Nie je-
chałem po medal, ale dla samego siebie, 
po to, aby sobie udowodnić, że znów mi 
się udało – dodaje z uśmiechem Ro-
bert Góral. d

Przez życie na dwóch kółkach

1 września już po raz 23. odbył się Międzynarodowy Bieg Uliczny 
w Jaworznie. Impreza, która odbywa się od 1996 roku, cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem. Najlepiej świadczy o tym fakt, że 
na starcie stanęło 570 biegaczy, wśród których byli i amatorzy, 
i zawodowcy z Kenii, Ukrainy czy Maroka. Nie zabrakło również 

zawodników TAURON Team, w której to ekipie pobiegło aż 20 osób.

Robert Góral jest dyżurnym elektrowni wodnej w Kopinie, 
a po pracy wsiada na rower i pokonuje na nim około 100 
kilometrów. I tak każdego dnia. Niestraszny mu wiatr czy 
deszcz: po prostu jedzie i ma z tego ogromną satysfakcję. 
Kolarstwo to dla niego sposób na życie!.

Jeszcze cieplej w CIEPLE

Od lewej stoją: Michał Gliński, Piotr 
Bugajczyk, Dawid Sobczyk, Kamil 
Frosztęga, Sławomir Sokołowski, 
Małgorzata Malicka, Tomasz Sta-
rzycki i Anna Malczyk.

TAURON Ciepło • Jak zachować się 
w sytuacji zagrożenia pożarowego? 
Kogo powiadomić w pierwszej 
kolejności i co zrobić, gdy pali się 
olej opałowy?
Na te i wiele innych pytań w prak-
tyce, bo podczas symulowanej 
akcji pożarowej, odpowiedzieli 
pracownicy należącego do TAURON 
Ciepło Zakładu Wytwarzania Kato-
wice.
Zakład już po raz trzeci był areną 
pożarniczych ćwiczeń. Tym ra-
zem celem była weryfikacja pla-
nu ratowniczego dla Siemianowic 
Ślaskich, opracowanego przez 
Komendę Miejską Państwowej 
Straży Pożarnej.
Zgodnie ze scenariuszem ćwiczenia 
rozpoczął pracownik zakładu, któ-

ry jako pierw-
szy zauważył 
oznaki pożaru 
w przestrzeni 
zbiornika ole-
ju opałowego 
oraz poszkodo-
wanego kolegę 
w jego bliskiej 
okolicy. Pracow-
nik zaalarmował 
o zdarzeniu Dy-
żurnego Inżyniera Ruchu.
Na miejsce zdarzenia wysła-
no jednostki z sąsiednich miast. 
Niezależnie od przygotowanego 
wcześniej scenariusza ćwiczeń 
codzienność zweryfikowała moż-
liwości zaplanowanych działań:  
w Katowicach i Chorzowie miały 

miejsce po-
ważne wy-
padki, które 
mocno za-
angażowały 
j e d n o s t k i 
straży po-
żarnej ujęte 
w  p l a n i e 
ćwiczeń.
W ich za-

stępstwie, na potrzeby ćwiczeń 
w ZW Katowice, pojawiły się zastę-
py ratowników z Będzina i Dąbrowy 
Górniczej. Strażacy konsekwentnie 
realizowali założenia, badając i oce-
niając potencjalne możliwości za-
kładu, swojego sprzętu i ludzi w sy-
tuacji realnego zagrożenia. 
ADAM DANEK

Łącznie w ćwiczeniach 
wzięło udział około 

50 
RATOWNIKÓW, 
przy wykorzystaniu 

12 
POJAZDÓW

 ratowniczych różnego 
przeznaczenia

”     Tour de Pologne Amatorów 
było dla mnie ogromnym 
wyzwaniem! Przejechać 
trasę lub jej część i poczuć 
emocje, jakie towarzyszą 
zawodnikom, to coś 
wspaniałego

Gaszenie zbiornika oleju 
opałowego przy zastosowaniu 
działka wodno-pianowego

Centrum Wrocławia 
zyska nową stację 
elektroenergetyczną
TAURON Dystrybucja  • Już za 
dwa lata we Wrocławiu przy ulicy 
Kurkowej ma powstać nowocze-
sna stacja elektroenergetyczna. 
1 sierpnia umowę w tej sprawie 
podpisali TAURON Dystrybucja 
Oddział we Wrocławiu z wyko-
nawcą ELFEKO z Gdyni i Koge-
neracją, na terenie której będzie 
wykonywana większość prac.
Nowa stacja, która ma powstać do 
końca I kwartału 2020 roku, przejmie 
zadania wyeksploatowanych urzą-
dzeń: dwóch stacji zlokalizowanych 
przy ulicach Kurkowej i Łowieckiej. 
Starania o jej powstanie trwały wie-
le lat. Wpłynął na to, między innymi 
fakt, że trzeba było pozyskać od-
powiedni teren w ścisłym centrum 
Wrocławia i spełnić rygorystyczne 
wymagania stawiane przez obowią-
zujące przepisy. Nie bez znaczenia 
było również to, że stacja ma stanąć 
w rejonie miasta, który bardzo dy-
namicznie się rozwija. Powstają tam 

nowe biurowce, budynki mieszkalne 
i obiekty przemysłowe, co generuje 
dodatkowe wymagania związane 
na przykład z poziomem pól elektro-
energetycznych czy hałasem.
Inwestycja przy Kurkowej jest nie-
zwykle istotna. Stacja, położona 
w ścisłym centrum Wrocławia, 
będzie powiązana z innymi, cen-
tralnie zlokalizowanymi obiektami. 
Ważne jest również to, że obecnie 
funkcjonujące tam urządzenia były 
w znacznym stopniu wyeksploato-
wane. Dodatkowym argumentem 
przemawiającym za przeprowa-
dzeniem inwestycji jest to, że uży-
wana dziś infrastruktura znajduje 
się na zamkniętym terenie elektro-
ciepłowni, a historia jej powstania 
sięga okresu przedwojennego.
Te wszystkie czynniki sprawiły, że 
dotychczasową infrastrukturę trze-
ba było dostosować do aktualnych 
potrzeb dyspozytorskich i eksplo-
atacyjnych. ANNA WOJCIESZCZYK

j �W nowej stacji, poza najnowocześniejszymi 

rozdzielniami, znajdą się też ekologiczne stanowiska 

transformatorowe przystosowane do ustawienia 

transformatorów o docelowej mocy 63 MVA.
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Jaworznicka 
orkiestra 
świętuje 
z przytupem!

Przez życie na dwóch kółkach

Biegacze TAURON  
Team bili życiowe rekordy

Grupa TAURON
PIOTR BUGAJCZYK

Zawodnicy mieli do pokona-
nia 15 kilometrów w dość 
górzystym i odsłoniętym 
terenie. Najlepszym bie-

gaczem TAURON Team został Pa-
weł Janczy, który z czasem 1:09:12 
zmieścił się w pierwszej setce 
startujących. Wśród pań z naszej 
reprezentacji bezkonkurencyjna 
okazała się Małgorzata Malicka, 
która poprawiła swój zeszłoroczny 
czas aż o 10 minut i na metę stadio-
nu miejskiego w Jaworznie wbiegła 
z wynikiem 1:17:26. Była tym sa-
mym 22. na 85 sklasyfikowanych 
pań, a w swojej kategorii wiekowej 
zajęła 8. miejsce.
Głównemu biegowi towarzyszył 
9-kilometrowy Bieg Rekreacyjny. 
W stawce 135 biegaczy najlepszym 
reprezentantem TAURON Team 
był Kamil Frosztęga, który zajął 
19 miejsce. Najszybszą biegaczką 
została Barbara Krynicka: wynik 
50:26 dał jej 13. miejsce na 60 star-
tujących zawodniczek oraz 5. miej-

sce w swojej kategorii 
wiekowej.
Honorowy patronat nad 
zawodami objął prezydent 
miasta Jaworzna, a partnerem 
imprezy po raz kolejny był TAU-
RON Wytwarzanie. d

TAURON Wydobycie • Dzień 
Energetyka jest co roku wyjątkowo 
uroczyście obchodzony przez 
pracowników firm produkujących 
energię elektryczną. Tym razem 
już w przeddzień tego święta, 13 
sierpnia, Orkiestra Dęta TAURON 
Wytwarzanie zagrała serię 
koncertów.
Muzycy pod batutą Tadeusza 
Stańczyka zaczęli dzień 
już o godzinie 9 od wy-
stępu przed Urzędem 
Miejskim w Jaworz-
nie. Godzinę później 
zagrali w zespole 
pałacowo-parko-
wym, w obrębie 
siedziby zarządu 
TAURON Wydo-
bycie. Orkiestrę 
przywitali prezes 
Zdzisław Filip i 
wiceprezes An-
drzej Okoń. Prezes 
podkreślił, że takie 
coroczne spotkania w ramach Dnia 
Energetyka pokazują, jak ważna jest 
współpraca obu firm dla ich dobra.
Po tym powitaniu i odebraniu sym-
bolicznych upominków orkiestra 
odegrała jeszcze kilka okolicznościo-
wych utworów i ruszyła w kolejne 
miejsca, aby ogłaszać nadchodzące 
Święto Energetyka. 
ADAM TRĘBACZ

Orkiestra Dęta 
TAURON Wytwarza-
nie przed siedzibą 
TAURON Wydobycie

Robert Góral na mecie. Tour 
de Pologne Amatorów w 
Bukowinie Tatrzańskiej.

Kolekcja medali TAURON 
Team stale rośnie
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Zdzisław Filip, prezes 
zarządu TAURON Wydobycie 
z Dyrygentem Orkiestry Dętej 
Tadeuszem Stańczykiem.

Orkiestra przyjechała również do 
Katowic, gdzie zagrała przed budyn-
kiem TAURON Polska Energia
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PRACOWNICY POLECAJĄ

Beata Gałecka z TAURON Obsługa 
Klienta poleca książkę  
„DŻENTELMEN W MOSKWIE”

LITERATURA
Wszystkich, którzy cenią sobie dobrą litera-
turę, piękny język i wrażenia estetyczne na 
najwyższym poziomie zapraszam w wyjąt-
kową podróż do Moskwy, gdzie w Hotelu Me-
tropol czeka hrabia Aleksander Iljicz Rostow, 
z którym przeżyjemy niezapomniane chwile. 
Obcowanie z tym wykształconym i niezwykle 
inteligentnym człowiekiem o wysokiej kultu-

rze osobistej i nienagannych manierach, to 
niezwykłe przeżycie.
Autor ukazał historię człowieka, który zosta-
je zamknięty w 1922 roku w dożywotnim 
areszcie domowym w ekskluzywnym hotelu, 
w którym do tej pory wynajmował przestron-
ny apartament. Hrabia próbuje odnaleźć się 
w nowej rzeczywistości. Pozbawiony 
majątku i wszystkiego, co dotychczas 
świadczyło o jego statusie, tęskni za 
poprzednią epoką, pięknymi mebla-
mi i bibelotami, wykwintnymi przy-
jęciami, teatrem, spacerami ulicami 
Moskwy. Ale swojej obecnej sytuacji 

nie postrzega jako beznadziejnej – szybko 
organizuje się w przydzielonej norze, nie po-
pada w zwątpienie i rozpacz, dalej kultywuje 
codzienne zwyczaje i oddaje się drobnym 
przyjemnościom. W jego nowym życiu po-
maga mu obsługa hotelu oraz goście hote-
lowi, a nade wszystko dziewięcioletnia Nina, 

która wywraca jego świat do 
góry nogami.
Hrabia przedstawiony jest 
jako dżentelmen z krwi i ko-
ści, roztaczający wokół niesa-
mowity urok oraz zarażający 
wszystkich uśmiechem i opty-

mizmem. Obdarzony 
niezwykłą charyzmą, 
pozostając w zgodzie 
z samym sobą, okazuje 
się być nie tylko dosko-
nałym obserwatorem, 
ale również staje się 
doradcą w wielu róż-
nych dziedzinach.
„Dżentelmen w Moskwie” to opowieść o tym, 
że największe bogactwo nosimy w sobie 
i nikt nie jest w stanie nam go zabrać, nawet 
pozbawienie wolności nie oznacza zniewo-
lenia. 

Janusz Wójcik z TAURON 
Wytwarzanie poleca serial 
kryminalny „Morderstwa 
w Midsomer”

SERIAL
W oczekiwaniu na jesienne premiery ki-
nowe zachęcam wszystkich do ogląda-
nia klasycznego angielskiego kryminału 
telewizyjnego „Morderstwa w Midso-
mer”. Serial ten bazujący na kryminałach 
Caroline Graham -  kręcony nieprzerwa-
nie od 1997 r., cieszy się niesłabnącą po-
pularnością. W Polsce można go oglądać 
na kanale 13 Ulica.
Widzowie pokochali to malownicze fikcyj-
ne hrabstwo, położone gdzieś w środko-
wej Anglii. Oprócz pięknych krajobrazów, 
urokliwych wiosek, eleganc-
kich domów i klimatycznych 
pubów, ta spokojna okolica, 
słynie z brutalnych mor-
derstw. Bohaterem serialu 
jest inspektor Barnaby, który 
wraz z pomocnikiem sta-
ra się rozwiązać wszystkie 
zawikłane sprawy. To typ 

policjanta uprzej-
mego i dowcipnego 
w specyficzny an-
gielski sposób, który 
jednak wykazuje się 
ponadprzeciętną 
inteligencją i umie-
jętnością dociekania 
do sedna spraw. 
Każdy odcinek sta-
nowiący zamkniętą całość, jest pełen 
zaskakujących suspensów. Nie nudzimy 
się ani przez chwilę, w napięciu śledząc 
akcję aż do zaskakującego zakończenia. 
Podczas śledztwa pojawiają się kolej-
ne zagadki, fałszywe tropy. Na wierzch 
wypływają mroczne tajemnice miesz-
kańców hrabstwa, chore ambicje i uczu-

cia. Swoistym kontrapunktem 
kryminalnej intrygi jest spora 
dawka angielskiego humoru. 
Jeżeli więc ktoś lubi zagadki 
kryminalne okraszone spe-
cyficznym humorem oraz kli-
maty dobrej starej Anglii – nie 
może tego serialu nie poko-
chać.
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR:17

CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI OD PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON.
Rozwiązania należy przesyłać do 28 września br. na adres: tpe.komunikacja.news@tauron.pl
Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi, zostanie rozlosowanych pięć nagród. Nazwiska zwycięzców ukażą się 
w kolejnym wydaniu naszego magazynu.
Zwycięzcy krzyżówki nr 16: •Krystyna Urban, Ciepło Serwis - Sekcja Nadzoru Produkcyjnego, TAURON Ciepło; Henryka Borzęcka, Dział Regula-
cji Nieruchomości Energetycznych, TAURON Dystrybucja Oddział w Gliwicach; Zbigniew Grzywiński, Dział Gospodarki Maszynami, Smarami 
i Technologii Górniczej, TAURON Wydobycie; Piotr Syper, Region SN i nN w Kłodzku, TAURON Dystrybucja Oddział w Wałbrzychu; Krystyna Rożek, 
Oddział Analiz Technicznych w Elektrowni Łaziska, TAURON Wytwarzanie

Hasło


