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Grupa TAURON
URSZULA JARCZYK

W Katowicach, stolicy 
dużej aglomeracji, 
ale też w Sosnowcu, 
Mysłowicach i Cho-

rzowie nadal są miejsca, gdzie 
ludzie mieszkają w budynkach 
bez toalet i dostępu do bieżącej 
wody. Właśnie w takich dzielni-
cach biedy działa stowarzyszenie 
Dom Aniołów Stróżów, w pomoc 
któremu od niedawna włączyli się 
również pracownicy TAURONA.

Pomagamy do kwadratu
Program wsparcia Aniołów nie bez 
powodu przebiegał w TAURONIE 

pod hasłem „Pomagamy do kwa-
dratu”. Pomoc placówce, która od 
25 lat działa na rzecz dzieci z rodzin 
wykluczonych społecznie, odby-
wa się dwutorowo. Finansowego 
wsparcia na realizację zadań z za-
kresu terapii całych rodzin udzieliła 
stowarzyszeniu Fundacja TAURON. 
Zbiórki środków niezbędnych do 
opieki nad blisko 600 dziećmi pod-
jęli się natomiast, w ramach wo-
lontariatu, sami pracownicy Grupy. 
Przez dwa wakacyjne miesiące 
ponad trzydziestu wolontariuszy 
– pracowników firmy zebrało kilka-
set kilogramów artykułów papier-
niczych, chemicznych, kosmetycz-
nych, leków i zabawek. Wszystko 
po to, by dzieciom żyło się lepiej.

– Wolontar iat 
p r a c o w n i c z y 
w Grupie TAURON 
aktywnie rozwi-
jamy od półtora 
roku. W jego ra-
mach stawiamy 
w głównej mie-
rze na inicjatywy 
oddo lne ,  k tóre 
ulepszają życie 
otoczeniu, w ja-
kim działają nasze spółki. Zbiórka 
na rzecz Domu Aniołów Stróżów 
objęła swoim zasięgiem wszyst-
kie spółki Grupy. Ilość dóbr oraz 
zaangażowanie dziesiątek osób, 
nawet z tych leżących najdalej od 
Śląska oddziałów, pokazuje, że 
pracownicy TAURONA z entuzja-
zmem podchodzą do tego typu 
inicjatyw, chcąc dzielić się tym, co 

mają z najbardziej potrzebującymi 
– mówi Filip Grzegorczyk, prezes 
zarządu TAURON Polska Energia.

Aniołom bez wsparcia 
byłoby trudniej
Dzisiaj stowarzyszenie prowadzi 
nieodpłatnie osiem świetlic te-
rapeutycznych, klubów malucha 
i klubów rozwoju dzieci, a także pro-
gramy uliczne i poradnię rodzinną. 

Codziennie pod opie-
ką stowarzyszenia 
pozostaje blisko 
130 dzieci w wie-
ku od 2,5 do 18 lat.
– Dzieci zasługu-
ją na to, by dawać 
im szanse na rów-
ny i dobry start 
w dorosłość. Nie 
chodzi o to, żeby 

było łatwo, lecz aby było to możliwe. 
I właśnie takie możliwości, wspólnie 
z partnerami biznesowymi takimi jak 
TAURON, tworzymy – mówi Moni-
ka Bajka, prezes stowarzyszenia.
Dziękujemy wszystkim wolon-
tariuszom, którzy zorganizowali 
zbiórkę w swoich spółkach lub od-
działach. Dziękujemy każdemu, kto 
dołożył do niej swoją cegiełkę. Po-
mogliście do kwadratu!

Kilkaset kilogramów artykułów papierniczych, 
chemicznych, kosmetycznych, leków i zabawek 
przekazali 24 września pracownicy TAURONA 
podopiecznym Domu Aniołów Stróżów 
w Katowicach. Trwająca dwa miesiące zbiórka 
została zorganizowana pod hasłem „Pomagamy 
do kwadratu”, w ramach programu wolontariatu 
pracowniczego w Grupie TAURON.

Dziękujemy!

Pomogliście do kwadratu!

W pomoc dzieciom włączyli się pracownicy ze wszystkich spółek Grupy TAURON 

Wolontariusze z różnych  
spółek wraz z Moniką Bajką, 
prezes Domu Aniołów Stróżów

Paczki do Katowic napływały 
z rożnych stron, nawet tych naj-
bardziej oddalonych od Śląska
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TAURON NA TARGACH ENERGETAB 
TAURON Dystrybucja
Od wielu lat TAURON Dystrybucja jest strategicznym 
partnerem targów ENERGETAB, największych 
branżowych targów energetycznych w Polsce i Europie 
Środkowo-Wschodniej. W tym roku ekspozycja targowa 
TD zlokalizowana została w głównej hali targowej 
oraz na stanowisku zewnętrznym, gdzie prezentowane 
było innowacyjne rozwiązanie techniczne dla obszaru 
dystrybucji – urządzenie MUZ.

W programie targów znalazły się cztery pokazy pracy ekip 
monterskich TD, prezentujących pracę na sieci przy użyciu 
MUZ. Na potrzeby pokazów została też wybudowana 
specjalna linia tymczasowa i stworzone stanowisko pracy 
pozwalające na prezentację możliwości i zastosowania 
urządzenia. 
Pokazy pracy MUZ prowadziło na targach czterech 
pracowników TD: Dominik Kania, Rafał Kubat, Piotr Gargula 
i Rafał Nowak (wszyscy z Regionu SN i nN Podgórze). 
Zainteresowanie zwiedzających w trakcie pokazów budziły 
przede wszystkich nowatorskie rozwiązania techniczne 
wypracowane przez inżynierów z Krakowa, pracowników 
TAURON Dystrybucja. 
MUZ to urządzenie, które w przypadku poważnych 
awarii sieci średniego napięcia lub prowadzenia prac 
modernizacyjnych czy inwestycyjnych, jest w stanie 
w bardzo krótkim czasie zasilić ok. 1000 gospodarstw 
domowych. Podłączenie urządzenia może odbywać się bez 
wyłączania linii energetycznej, czyli w technologii prac pod 
napięciem.
Pierwsze prace w terenie na linii 15 KV z wykorzystaniem 
MUZ wykonane zostały w Dystrybucji w maju 2017 r. Od 
tego czasu urządzenie jest na bieżąco wykorzystywane 
przez ekipy techniczne TD podczas prac na sieci w różnych 
lokalizacjach.
EWA GROŃ

Z GRUPY
22 września 

dziedziniec arkadowy 
Zamku Królewskiego 

na Wawelu stał 
się areną, na 

której odbyło się 
spektakularne 

widowisko. Alchemia 
Światła to autorski 

projekt TAURON 
Dystrybucji. Tematem 

przewodnim była 
podróż przez tysiąc 
lat istnienia Polski  

w drodze ku wolności.

Alchemia 
Światła 

na Wawelu

Grupa TAURON 
KATARZYNA FRAŚ

Wśród nich znalazła 
się reprezentacja 
pracowników Gru-
py TAURON, którzy 

z rąk ministra energii Krzysztofa 
Tchórzewskiego,otrzymali odznaki 
honorowe „Za zasługi dla energe-
tyki” oraz odznaczenia państwowe 
– Brązowe Krzyże Zasługi i Złote 
Medale za Długoletnią Służbę. 

Zarząd TAURON Polska Energia 
gratuluje odznaczonym oraz składa 
serdeczne podziękowania za wie-
loletnią pracę i zaangażowanie na 
rzecz rozwoju Grupy TAURON i pol-
skiej energetyki. d

Odznaczenia 
państwowe

Odznaki honorowe „Za zasługi dla 
Energetyki” odebrali:
•Ryszard Błaszczyk (TAURON Ciepło)
•Mirosław Brzuśnian (TAURON Dystrybucja)
•Adam Czader (TAURON Dystrybucja)
•Marek Uchto (TAURON Wytwarzanie)

Odznaczenia państwowe otrzymali:
• Maciej Ciejek (Kopalnia Wapienia Czatkowice)  

– Brązowy Krzyż Zasługi

• Marian Zyznawski (Kopalnia Wapienia Czatkowi-
ce) – Brązowy Krzyż Zasługi

• Stanisław Bajdo (TAURON Wytwarzanie)  
– Medal Złoty za Długoletnią Służbę

• Waldemar Chaberka (TAURON Wytwarzanie)  
– Medal Złoty za Długoletnią Służbę

• Bogusława Piejko (TAURON Wytwarzanie)  
– Medal Złoty za Długoletnią Służbę

Podczas centralnych uroczystości z okazji Dnia Energetyka, 
zorganizowanych przez Ministerstwo Energii 27 września br. na 
Politechnice Warszawskiej, zasłużonym energetykom z całej Polski 
wręczone zostały odznaczenia państwowe i resortowe.
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Stanowisko TAURON Dys-
trybucja cieszyło się dużym 

zainteresowaniem

Pokaz pracy MUZ 
prowadzili na tar-

gach pracownicy TD
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Grupa TAURON
KATARZYNA FRAŚ

W widowisku w ciągu 
dwóch dni wzięło 
udział ponad 2,5 ty-
siąca osób. Zosta-

ło ono zorganizowane w ramach 
100-lecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości i jednocześnie 
zbiegło się ze świętowaniem przez 
Grupę TAURON Dnia Energetyka.
Oprócz przedstawicieli TAURONA 
w obchodach branżowego święta 
udział wzięli zaproszeni goście: klu-
czowi klienci, partnerzy społeczni 
oraz przedstawiciele administracji 
rządowej. Wśród gości pojawili się 
sekretarz stanu w Ministerstwie 
Energii Grzegorz Tobiszowski, sena-
tor Marek Pęk oraz wojewoda mało-
polski Piotr Ćwik.
– Cieszę się, że po raz kolejny mogę 
brać udział w obchodach Dnia Ener-
getyka Grupy TAURON. Firmy, która 
może być stawiana za wzór dla innych 
spółek, szczególnie w zakresie pozy-
skiwania finansowania inwestycji oraz 
rozwoju innowacji. Dziękuję prezesowi 
Filipowi Grzegorczykowi, całemu zarzą-

dowi oraz wszyst-
kim pracownikom  
TAURONA za wa-
szą codzienną pra-
cę oraz za odwagę, 
z jaką podejmu-
jecie się kolejnych 
wyzwań i działań 
na rzecz budowa-
nia solidnej pozycji polskiego sektora 
energetycznego – powiedział Grze-
gorz Tobiszowski, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Energii.
Słowa uznania i podziękowania do 
poszczególnych członków zarządu 
TAURON Polska Energia – Kamila 
Kamińskiego, Jarosława Brody i Mar-
ka Wadowskiego – oraz wszystkich 
pracowników Grupy TAURON skiero-
wał również gospodarz wydarzenia 
Filip Grzegorczyk – prezes zarządu 
TAURON Polska Energia.
– Za nami kolejny rok wytężonej 
pracy. Wydawać by się mogło, że od 
momentu gdy TAURON był wyłącznie 
wytwórcą energii, minęły wieki, a to 
zaledwie dwa lata. Wspólnymi siła-
mi zrobiliśmy milowy krok w stronę 
umocnienia pozycji firmy jako mul-

tienergetycznego czem-
piona i otwarcia firmy na 
nowe biznesy. Uzdrowili-
śmy też kluczowe inwe-
stycje Grupy i pozyskali-
śmy dla nich nowe źródła 
finansowania, dzięki cze-
mu spółka może się 
pochwalić stabilnymi 

wynikami finansowymi w trudnym 
otoczeniu makroekonomicznym. Było 
to możliwe dzięki wysiłkom kadry za-
rządzającej spółek Grupy, ale przede 
wszystkim tysiącom pracowników 
Grupy, dzięki którym miliony na-
szych klientów mają w tej 
chwili energię elektrycz-
ną i mogą korzystać 
z dobrodziejstw 
techniki. Za ten 
codzienny trud 
oraz zaangażo-
wanie serdecz-
nie dziękuję – 
podkreślił Filip 
Grzegorczyk , 
prezes zarządu 
TAURON Polska 
Energia. d

Szkoła z klasą

Efektowne wyburzenia

TAURON Serwis • Rozpoczęcie roku 
szkolnego już za nami. Wraz z nowym 
semestrem ruszyły pierwsze klasy 
pod patronatem Grupy TAURON. Jedna 
z nich rozpoczęła naukę w Zespole 
Szkół Energetycznych i Usługowych 
w Łaziskach Górnych. Dla szkoły jest 
to powrót do kształcenia w zawodzie 
technik energetyk.
3 września uczniowie zespołu szkół  
w Łaziskach Górnych świętowali inau-
gurację nowego roku wspólnie z przed-
stawicielami spółki TAURON Serwis. To 
właśnie w tej szkole została uruchomio-
na klasa o profilu technik energetyk. Klasa 
objęta jest patronatem TAURON Serwis, 
a spółka zobowiązała się zatrudnić jej ab-
solwentów.
Taka współpraca zaowocuje w przyszło-
ści. Uczniowie będą mieli nie tylko szansę 
na poznanie funkcjonowania elektrowni 
oraz na praktykę w prawdziwych warsz-
tatach. Egzaminy potwierdzające kwalifi-
kacje, dyplom i odpowiednia średnia ocen 
zapewnią młodym ludziom lepszy start 
na rynku pracy. Spółce TAURON Serwis 
promowanie edukacji związanej z branżą 
energetyczną pozwoli na pozyskanie wy-
szkolonej kadry oraz zmniejszenie tzw. 
luki pokoleniowej.
Przedstawiciele wręczyli uczniom 
gwarancję zatrudnienia. Spółkę repre-
zentowali:  przewodniczący związków 
zawodowych Bogdan Tkocz, Joanna 
Terka z Zespołu ds. Zasobów Ludzkich 
oraz Damian Sakwerda – mistrz-koor-
dynator reprezentujący Zakład Łaziska.  
W uroczystości wziął również udział 
starosta powiatu mikołowskiego - Hen-
ryk Jaroszek. Młodzieży życzymy jak 
najlepszych wyników w nowym roku 
szkolnym. Mamy nadzieję, że jako kadra 
TAURONA będą współtworzyć przyszłość 
energetyki. KAROLINA CZARNOTA

TAURON Wytwarzanie • Na 
terenie Elektrowni Łagisza 
została wyburzona pierwsza 
z trzech przeznaczonych do 
likwidacji chłodni kominowych. 
W tym celu zużyto 200 kg 
materiałów wybuchowych 
i zamontowano ponad 3 tys. 
zapalników. 90-metrowy kolos 
spektakularnie runął  
w 3,5 sekundy.
Wyłączenie z eksploatacji pięciu blo-
ków energetycznych o mocy 120 
MW każdy  nastąpiło z uwagi na nie-
dotrzymanie norm środowiskowych 
i brak możliwości ich dostosowania 
do obecnych wymagań emisyjnych. 
Fakt ten spowodował też wyłą-
czenie trzech chłodni kominowych. 
Obiekty, ze względu na stan tech-
niczny oraz postępującą degradację, 
zostały zakwalifikowane do likwida-
cji przez wyburzenie.
Nieczynną chłodnię kominową wy-
burzono metodą strzałową. Jest to 
jedna z najbezpieczniejszych, a przy 
tym ekonomicznie uzasadnionych 
metod wyburzania dużych obiek-
tów. Całą operację przeprowadziła 

wyspecjalizowana firma, posiada-
jąca wszelkie pozwolenia oraz do-
puszczenia do używania materia-
łów wybuchowych.
Przygotowanie wyburzenia to pro-
ces długotrwały i wymagający pre-
cyzji, gdzie najistotniejszą kwestią 
jest bezpieczeństwo. W przypadku 
wyburzania chłodni w Elektrowni 
Łagisza wszystkie prace strzałowe 
odbyły się na terenie elektrowni. 
Także ustanowiona strefa zagro-
żenia, wynosząca 200 m, mieściła 
się w obrębie jej 

działek. Strefa zagrożenia, mimo 
zlokalizowania na terenie zamknię-
tym, w trakcie wykonywania prac 
strzałowych została zabezpieczo-
na przed dostępem osób trzecich 
przez posterunki, patrole i blokady.
Zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami o robotach wyburzeniowych 
prowadzonych metodą strzałową, 
powiadomione zostały 
jednostki policji, straży 
miejskiej, straży po-
żarnej, Powiatowy Za-
rząd Dróg w Będzinie, 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Katowicach oraz 
okoliczne firmy.
W kolejnych miesiącach obecne-
go i przyszłego roku wyburzone 
zostaną pozostałe elementy nie-
używanej, przestarzałej infrastruk-
tury: kolejne dwie chłodnie oraz 
komin.
PATRYCJA  
HAMERA

TAURON Dystrybucja • TAURON 
Dystrybucja i Fundacja TAURON 
już po raz 14. uwolniły energię 
w placówkach opiekuńczo- 
-wychowawczych, zapraszając 
domy dziecka do udziału  
w konkursie, w którym łączna 
pula nagród wyniosła 400 tys. zł. 
Finał „Domów Pozytywnej Energii” 
odbył się 12 września na Kopcu Ko-
ściuszki w Krakowie, a jego uczest-
nicy skorzystali z mnóstwa atrakcji, 
wyzwań i doskonałej zabawy.
„Z energią świętujemy stulecie od-
zyskania niepodległości Polski” – to 
temat tegorocznego konkursu dla 
domów dziecka. Zadaniem uczest-
ników było przygotowanie sce-
nariusza gry terenowej z opisem 
zadań nawiązujących do tematu 

akcji. W ten sposób dzieci i młodzież 
uczyły się historii i mogły pokazać, 
co z ich punktu widzenia jest waż-
ne w kontekście historii Polski. Na 
konkurs wpłynęły 43 bardzo zróż-
nicowane tematycznie prace.
Główne nagrody w wysokości  
35 tys. zł otrzymały: Centrum Placó-
wek Opiekuńczo-Wychowawczych 
Parkowa w Krakowie, Dom Dziecka 
Hanka w Dębicy, Ośrodek Święta 
Elżbieta Placówka Socjalizacyjna nr 
2 w Rudzie Śląskiej, Centrum Obsługi 
Administracyjnej Placówek Opiekuń-
czo-Wychowawczych w Opolu oraz 
Placówka Opiekuńczo-Wychowaw-
cza CHATA SKSK w Świdnicy. Kapi-
tuła konkursu przyznała także 15 
wyróżnień. Pula nagród w konkursie 
wyniosła 400 tys. zł.

Do udziału w akcji zaproszono niemal 
200 domów dziecka z województw: 
dolnośląskiego, małopolskiego, opol-
skiego, podkarpackiego i śląskiego. 
Celem akcji – oprócz dobrej zabawy 
– jest przede wszystkim otwieranie 

perspektyw i umożliwianie realizo-
wania ambicji, pasji i zainteresowań 
młodych ludzi, motywowanie ich do 
działania oraz zmiana wizerunku pla-
cówek i ich wychowanków w otocze-
niu.   MARCIN MARZYŃSKI

Domy Pozytywnej Energii

 Widowisko 
w ciągu dwóch 
dni obejrzało   

2500  
 OSÓB
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Wawel tego wieczoru zamienił 
się w scenę, na której zapre-
zentowano spektakularne 
widowisko

Zdobywcy jednej  
z głównych nagród 
z czekiem 
na 35 tys. zł

Chłodnia komino-
wa w 3,5 sekundy 
runęła jak domek 
z kart
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TAURON CIEPŁO PARTNEREM IV DNI ENERGII 

Koniec lata to najlepszy moment, żeby nauczyć się, jak skutecznie 
walczyć ze smogiem. Takie wyzwanie podjęli organizatorzy 
i uczestnicy IV Dni Energii Miasta Katowice, biorąc udział 
w konferencji „Black to Green” lub odwiedzając 22 września 
katowicki Rynek. 
Dni Energii to cykliczne wydarzenie zachęcające do dobrego 
i racjonalnego wykorzystywania energii i ochrony klimatu, 
organizowane przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu 
Miasta Katowice. TAURON Ciepło konsekwentnie wspiera i realizuje 
ideę likwidacji niskiej emisji, angażując się w wiele przedsięwzięć 
zarówno pod względem edukacyjnym, jak i sprzedażowym. 
W tym roku Dni Energii zaczęły się już w piątek, 21 września 
konferencją dla samorządów i debatą uczniów katowickich szkół 
związanych z energetyką. W sobotę, 22 września TAURON Ciepło 
zorganizował dla dzieci i młodzieży specjalnie zaprojektowane 
atrakcje powiązane z nauką, mechaniką, konstruowaniem, ekologią 
i produkcją ciepła. Strefa nie tylko rozwijała koordynację ruchową, 
zdolności manualne, ale także logiczne myślenie i współpracę. Zadania 
uczyły sposobów na walkę z niską emisją, dzięki czemu można było 
dowiedzieć się, jak powstaje ciepło, które trafia do naszych domów. 
W trakcie Dni Energii TAURON Ciepło prowadził konsultacje na 
temat możliwości zmiany sposobu ogrzewania na ciepło sieciowe 
i organizował zapisy na dzień drzwi otwartych elektrociepłowni 
w Katowicach. Zarówno strefa „Robi się ciepło”, jak i stanowisko 
konsultacji dotyczących ogrzewania i ciepłej wody zostały 
zorganizowane w ramach realizowanego przez TAURON Ciepło 
planu popularyzacji ciepła sieciowego jako najlepszego sposobu na 
ograniczenie niskiej emisji. Karolina Kmon

SPOTKANIE  RADY SPOŁECZNEJ  
Z ZARZĄDEM TAURON POLSKA ENERGIA

19 września b.r. odbyło się  spotkanie Rady Społecznej Grupy 
Kapitałowej TPE  z Zarządem spółki, na którym omówiono m.in.: 
• wyniki finansowe Grupy TAURON za I półrocze 2018 r.
• wniosek Prezydium Rady Społecznej dotyczący przedstawienia in-

formacji o świadczeniach pracowniczych w spółkach Grupy. Analiza 
jest aktualnie przygotowywana i zostanie  przedstawiona Radzie 
Społecznej po zakończeniu prac.

• umowę o ubezpieczeniu grupowym na życie dla pracowników spółek 
GT, która  obowiązuje do końca września 2019 r. Rozpoczęły się  pra-
ce przygotowawcze zmierzające do  odnowienia umowy grupowego 
ubezpieczenia. Powołano zespół roboczy, którego celem jest przy-
gotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia nowego 
postępowania. W pracach zespołu bierze udział troje przedstawicieli 
wskazanych przez Prezydium Rady Społecznej tj. Barbara Stefaniak-
-Gnyp, Maciej Bochenek oraz Andrzej Kulig.

• wniosek Rady Społecznej dotyczący  możliwości udziału przedstawi-
cieli Strony Społecznej w Radach nadzorczych spółek Grupy. Zarząd 
TPE  zadeklarował, że umożliwi Stronie Społecznej udział w Radach 
Nadzorczych  przez rekomendację przez Radę Społecznej kandyda-
ta na  członka. Ustalono, że szczegółowe zasady, które  muszą być 
zgodne z ustawą z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mie-
niem państwowym, zostaną ustalone pomiędzy Zarządem TPE a 
Prezydium Rady Społecznej .

• wniosek Rady Społecznej dotyczący  zmian w Regulaminie Komisji 
Etycznej. Nowe rozwiązania zostaną  przeanalizowane przez zespół, 
w którym będą uczestniczyli również członkowie Prezydium Rady 
Społecznej.

• wniosek Prezydium Rady Społecznej dotyczący składu organów  
Fundacji TAURON. Zgodnie z wnioskiem od 1 października 2018 r. do 
Rady Fundacji powołano Waldemara Sopatę, z do Zarządu Fundacji 
Barbarę Stefaniak-Gnyp.

Barbara Stefaniak-Gnyp

O TYM SIĘ MÓWI

Grupa TAURON
ANNA RUTKOWSKA

Mistrzostwa, podobnie 
jak w ubiegłym roku, 
odbyły się w Cen-
trum Sportów Letnich 

i Wodnych w Dąbrowie Górniczej. 
Choć poranek na to nie wskazywał, 
turniej rozegrano przy pięknej, sło-
necznej pogodzie. Amatorzy gry na 

piasku zjechali tu z różnych miast, 
by powalczyć o najważniejsze tro-
fea. 23 pary toczyły zacięty bój 
o zwycięstwo w jednej z czterech 
kategorii: Kobiety OPEN, Mężczyźni 
OPEN, Mężczyźni 40+ oraz Miksty 
OPEN.
Pierwsze zakończyły grę panie. Na 
najwyższym stopniu podium sta-
nęły Marta Broda i Alina Dobrzań-
ska. Długie i zażarte boje toczyli tak-

że panowie. Ostatecznie I miejsce 
zajęli Konrad Świerzowicz i Kacper 
Urbaniak, natomiast w kategorii 
Mężczyźni 40+ triumfowali Sła-
womir Gębala i Mariusz Kubica. Na 
końcu zagrały pary mieszane. W tej 
kategorii zwyciężyli Alicja Dobrzań-
ska i Maciej Mstowski. Poza zaciętą 
sportową rywalizacją mistrzostwa 
były również doskonałą okazją do 
tego, by spotkać się i zintegrować. d

Czempioni na piasku

Już po raz drugi 
pracownicy Grupy 
TAURON udowodnili, 
jak wielka energia  
w nich drzemie.  
15 września odbyły 
się II Mistrzostwa 
Pracowników Grupy 
TAURON w Siatkówce 
Plażowej.

Energetycy  
walczyli 
ze skutkami 
huraganowego 
wiatru

Kobiety Open
• I miejsce – Marta Broda i Alina 

Dobrzańska
• II miejsce – Katarzyna Fraś i Izabela 

Stronczek
• III miejsce – Joanna Rapanicz 

i Izabela Wilkosz
Mężczyźni Open
• I miejsce – Konrad Świerzowicz 

i Kacper Urbaniak
• II miejsce – Marek Nowak i Andrzej 

Grabowski
• III miejsce – Artur Kalicki 

i Przemysław Jaworski
Mężczyźni 40+
• I miejsce – Sławomir Gębala 

i Mariusz Kubica
• II miejsce – Grzegorz 

Szczepanowski i Janusz Basta
• III miejsce – Janusz Gądek i Marek 

Dyląg
Miksty Open
• I miejsce – Alicja Dobrzańska 

i Maciej Mstowski
• II miejsce – Paulina Urbaniec 

i Janusz Basta
• III miejsce – Katarzyna Walasek 

i Przemysław Jaworski
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Wykład dla 
uczniów szkół 
średnich

Pamiątkowe zdjęcie 
uczestników mistrzostw
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TAURON Dystrybucja
EWA GROŃ

Najtrudniejsza sytuacja 
panowała w wojewódz-
twach śląskim i małopol-
skim, gdzie padało najin-

tensywniej. Wiatr szczególnie 
dał się we znaki mieszkańcom 

powiatów: nowosądeckiego, 
myślenickiego, limanowskie-
go, tarnowskiego, zawier-
ciańskiego i będzińskiego. 
To tam energetycy mieli 
najwięcej pracy. Setki po-
walonych drzew pozrywały 

przewody energetyczne, połamały 
konstrukcje energetyczne i słupy 
oraz uszkodziły ich elementy.
Do usuwania skutków awarii TAURON 
zmobilizował wszystkie dostęp-
ne brygady. W pierwszej kolejności 
zabezpieczono przede wszystkim 
zgłoszenia o charakterze zagroże-
nia dla zdrowia i życia ludzkiego, czyli 
np. zerwane przewody w okolicach 
domostw czy skrzyżowań z droga-
mi i ulicami. 900 energetyków pra-
cowało nieprzerwanie kilkanaście 
godzin nad przywróceniem energii 
elektrycznej naszym klientom. Do 
usuwania uszkodzeń skierowa-
no około 480 pojazdów koniecz-
nych do odbudowy infrastruktury, 
w tym sprzęt specjalistyczny w posta-
ci koparek, dźwigów i podnośników.  d

Silny wiatr połączony z intensywnymi opadami 
deszczu, który w ostatnich dniach września 
występował na południu Polski, spowodował 
łamanie się drzew. Te, przewracając się, 
uszkadzały linie, słupy i stacje energetyczne. 
TAURON Dystrybucja zanotował setki 
awarii: wyłączonych było blisko 1700 stacji 
transformatorowych, uszkodzonych zostało 
41 słupów energetycznych i 11 linii wysokiego 
napięcia. W kulminacyjnym momencie bez 
zasilania było ponad 100 tysięcy klientów spółki.

Czempioni na piasku
Niedoścignione  

w kategorii  
Kobiety Open.

Zwycięzcy  
w kategorii 

Mężczyźni 40+ 

Najlepsi  
w Mikstach 

Open

Podium  
w kategorii 
Mężczyźni 

Open

#OpowiedzCiepło  
o sąsziedzie

TAURON Ciepło •
TAURON Ciepło uruchomił 
akcję pn. #OpowiedzCieplo 
o sąsiedzie. W ten sposób 
spółka chce zachęcić wszystkich 
mieszkańców, niezależnie 
od miejsca zamieszkania, 
do rozmowy i utrzymywania 
ciepłych relacji z sąsiadami. 
TAURON Ciepło dostarcza ciepło sie-
ciowe i ciepłą wodę tysiącom osób 
w konurbacji. Przyłączenie do sieci 
ciepłowniczej to wspólna,  często 
trudna decyzja angażująca sąsiadów 
– mieszkańców jednego budynku  
– dlatego ważna jest ich integracja. 
Przy okazji realizacji Programu Likwi-
dacji Niskiej Emisji, TAURON Ciepło 
przygotował konkurs nawiązujący 
m.in. do okoliczności, jakie towarzy-
szą mieszkańcom budynku, zanim 
podejmą wspólną decyzję o podłą-
czeniu do sieci ciepłowniczej. #Opo-
wiedzCieplo o sąsiedzie to zadanie 
konkursowe polegające na przesła-
niu opisu, zdjęcia lub filmu prezentu-
jącego dobre relacje między osobami 
mieszkającymi po sąsiedzku. 
– W trakcie realizacji Programu Li-
kwidacji Niskiej Emisji bardzo istotne 
jest uzyskanie zgody, najlepiej jedno-
myślnej, wszystkich mieszkańców na 
przyłączenie budynku wielorodzinne-
go do sieci. Czasami relacje między 
sąsiadami układają się jak w popu-
larnym wierszu „Paweł i Gaweł”.  To 
przekłada się na brak zdecydowania 
na ewentualny proces inwestycyjny, 

a w konsekwencji także na zdrowie 
wszystkich sąsiadów, którzy muszą 
pozostać przy dotychczasowych nie-
ekologicznych źródłach ciepła. Stąd 
decyzja o realizacji projektu #Opo-
wiedzCieplo, zachęcającego sąsia-
dów do podejmowania pozytywnych 
dla całej sąsiedzkiej społeczności 
decyzji, a przede wszystkim do utrzy-
mywania ciepłych relacji – mówi 
Aldona Gmyrek, dyrektor Departa-
mentu Rynku TAURON Ciepło.
Zaplanowana w ramach akcji kam-
pania w mediach lokalnych ma na 
celu uświadomienie mieszkańcom, 
że przyłączenie do sieci ciepłowni-
czej jest najlepszym antidotum na 
smog w miastach, a decyzja o przy-
łączeniu bardzo często zależy od po-
rozumienia między sąsiadami jedne-
go budynku.
W ramach Programu, do sieci cie-
płowniczej przyłączane są bu-
dynki wielorodzinne w oparciu 
o podpisaną umowę z zarządcą 
lub właścicielem.  W ramach umo-
wy, TAURON Ciepło pokrywa koszt 
doprowadzenia sieci do budynku 
wraz z kosztem wymiennika cie-
pła (węzła cieplnego). Po stronie 
odbiorców pozostaje wykonanie 
instalacji wewnętrznej – w tym 
obszarze mieszkańcy mogą liczyć 
na wsparcie miast, które corocz-
nie przeznaczają środki na zmianę 
systemów ogrzewania na bardziej 
ekologiczne.
MAŁGORZATA KUŚ

900  
ENERGETYKÓW

pracowało 
nieprzerwanie 

kilkanaście godzin nad 
przywróceniem energii 

elektrycznej naszym 
klientom. 

TAURON Ciepło • Wrzesień 
to w TAURON Ciepło 
tradycyjnie już miesiąc, 
w którym pracownicy 
mogą sprawdzić swoją 
wiedzę z szeroko pojętego 
BHP podczas corocznie 
organizowanego konkursu.
W tym roku po raz pierwszy eli-
minacje do finału, oprócz formy 
tradycyjnej, odbyły się również 
w wersji elektronicznej, przez 
formularz konkursowy umiesz-
czony w Tauronecie. Dzięki temu 
jeszcze więcej pracowników mo-
gło wziąć aktywny udział w kon-
kursie i powalczyć o atrakcyjne 
nagrody.
Do etapu finałowego zakwali-
fikowało się 33 pracowników. 
Pytania do łatwych nie należały, 
ale finaliści zmierzyli się nawet 
z tymi najbardziej podchwytliwy-
mi, co pokazuje, że świadomość 
na temat bezpieczeństwa w pra-
cy jest coraz wyższa. Zwycięz-
cami V edycji konkursu zostali: 

Damian Janicki, Marek Rzepisko 
i Krzysztof Deja.
W nagrodę laureaci otrzymali bony 
podarunkowe, a przede wszyst-
kim możliwość reprezentowania 
TAURON Ciepło podczas XXI Ogól-
nopolskiego Konkursu Wiedzy 
o Bezpieczeństwie Pracy w Elek-
trowniach i Elektrociepłowniach, 
który odbędzie się w dniach 17-19 
października w Racławicach.
Zwycięzcom gratulujemy i zachę-
camy do aktywnego uczestnictwa 
w kolejnych konkursach z zakresu 
wiedzy o BHP. JERZY BUCKI

V Konkurs Wiedzy o BHP

TWOJA MOC 
– PIERWSZA POMOC
TAURON Dystrybucja • We 
wrześniu w spółkach obszaru 
dystrybucji rozpoczął się cykl 
szkoleń z udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 
Szkolenia skierowane są do 
wszystkich pracowników, czyli 
do ponad 9 tysięcy osób.
Hasło przewodnie akcji brzmi: 
„Twoja moc – pierwsza pomoc!”, a jej 
celem jest zdobycie przez uczest-
ników umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycz-
nej w nagłych stanach zagrożenia  
– zarówno w życiu zawodowym, jak 
i prywatnym.
Główne tematy omawiane pod-
czas szkolenia:

• obsługa automatycznego defi-
brylatora zewnętrznego AED,

• zasady prowadzenia resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej,

• postępowanie podczas oparze-
nia,

• postępowanie w zadławieniu,
• postępowanie w przypadku 

zawału serca, udaru mózgu, 
wstrząsu, zatrucia,

• udzielanie pomocy ofiarom wy-
padku drogowego,

• pierwsza pomoc psychologiczna.
Po ukończeniu szkolenia każdy 
uczestnik otrzyma brelok upraw-
niający do udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej.
ANETA BÖHM-CZECHOWICZ Fo
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Brelok do 
udzialania 
pierwszej 

pomocy przed-
medycznej
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TAURON Dystrybucja
JOANNA BRELIŃSKA

Organizatorzy zadba-
li o to, by program obu 
spotkań był bogaty 
i ciekawy. Dzieci mogły 

więc zobaczyć sprzęt, który na co 
dzień służy naszym elektromon-
terom do pracy na infrastrukturze 
energetycznej. Było Pogotowie 
Energetyczne z wyjącą syreną 
i zestawem narzędzi, z których 
największe zainteresowanie 

wzbudzały ogromne kalosze i rę-
kawice dielektryczne. Powodze-
niem cieszył się także podnośnik 
koszowy.
Ogromną atrakcją zarówno dla 
dzieci, jak i opiekunów okazały się 
warsztaty elektryczne, podczas 
których można było zdobyć wie-
dzę o wytwarzaniu i bezpiecznym 
korzystaniu z prądu. Był także ką-
cik plastyczny, w którym dzieci ry-
sowały zwierzęta. W trakcie spo-
tkania we Wrocławiu policjantka 
przeprowadziła wykład edukacyj-
ny na temat bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym i postępowania ze 
z w i e r z ę t a m i  n a  d r o d z e .
Animatorzy zadbali o to, by ża-

den uczestnik Dnia Rodziny się 
nie nudził. Malowanie buzi, 

różowa wata cukrowa, 
baloniki i wszędobylskie 

Tauronki – to wszyst-
ko tworzyło niepo-
wtarzalny klimat. 
Przy okazji Dnia Ro-
dziny odbyła się 
również zbiórka kar-
my, zabawek, ko-
ców i innych mate-
riałów na legowiska 
dla psów. Wszystkie 
dary trafiły do schro-

nisk dla zwierząt.
 d

Sto lat, sto lat….

TAURON Wytwarzanie • Kto 
nie zna tych słów? Kto ich nie 
śpiewał? Z reguły ten tekst to 
swoistego rodzaju życzenia 
na przyszłość. Ale co zrobić, 
gdy zacytowane słowa już się 
spełniły? 
Mamy w naszym energetycznym 
gronie taką postać. Jan Augu-
styniak 4 sierpnia skończył 100 

lat. Przez większość swojego 
życia związany był z energetyką 
i z Jaworznem. Jubilat z zawodu 
jest stolarzem, ale całe życie 
pracował najpierw przy budowie, 
a później w samej jaworznickiej 
elektrowni.
Panu Janowi życzymy zdrowia 
i wielu słonecznych dni. 
PIOTR KOCJAN
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TAURON Ekoenergia • Bieg to 
dla niej pasja, źródło wielkiej 
przyjemności i satysfakcji. Blisko 
pięć lat temu Ewelina Durkalec, 
na co dzień pracująca w Biurze 
Zarządzania Procesami TAURON 
Ekoenergii, zaczęła swoją przygo-
dę z bieganiem. Pierwsze, krótkie 
dystanse pokonywała z siostrą, 
która motywowała ją i pomagała 
pokonywać kolejne etapy w bu-
dowaniu kondycji i formy.
Okazja do debiutu w zorganizo-
wanym biegu przydarzyła się pani 
Ewelinie w jej rodzinnym mieście, 
nie mogła więc nie wystartować. 
W ten sposób „I Bieg z Zamkiem 
w Tle” w Bolkowie stał się jedno-
cześnie jej pierwszym startem. Od 
tego momentu przebiegła już ma-
raton w Krakowie i kilkadziesiąt 
półmaratonów.
Nie da się jednak ukryć, że najlep-
szym trenerem i najwierniejszym 
kibicem pani Eweliny jest jej 
syn – Dawid. Razem two-
rzą naprawdę zgrany 
zespół. Dawid często 
towarzyszy mamie 
podczas jej trenin-
gów na bieżni lub 
w trakcie biegów 
t r e n i n g o w y c h , 
jadąc obok na ro-
werze. Biorąc pod 
uwagę fakt,  że 
Ewelina przebiega 
tygodniowo ponad 

50 km, nie brakuje im możliwości 
wspólnego spędzania czasu. A że 
niedaleko pada jabłko od jabłoni, 
siedmioletni Dawid ma już za sobą 
kilka biegów i przygodę z morso-
waniem.
– Bieganie to najlepszy sposób na 
piękną sylwetkę, dobre samopo-
czucie, miliony endorfin, możliwość 
przekraczania swoich wewnętrz-
nych granic oraz poznawania no-
wych ludzi i miejsc. Ważna jest 
również ta druga osoba, która chce 
poświęcić dla ciebie chwilę, aby 
wspólnie potrenować – mówi Ewe-
lina Durkalec, podkreślając, że tre-
ning może być też odpoczynkiem. 
Rzeczywiście, chyba trudno sobie 
wyobrazić lepszy sposób na tzw. 
aktywne wypoczywanie.
MM-B

Pasja do biegania

Ewelina  
Durkalec z sy-
nem Dawidem

Na zdjęciu od lewej: Jan Augustyniak i Mirosław Żbik, 
dyrektor Elektrowni Jaworzno III

Na trasie  
półmaratonu
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Rodzinnie w Dystrybucji
Dzieci są zawsze ciekawe, jak wygląda miejsce pracy mamy i taty. Gdzie dorośli spędzają  
tak dużo czasu? Okazją, by tę ciekawość zaspokoić, były kolejne Dni Rodziny w TD,  
które odbyły się w sierpniu w Częstochowie i we Wrocławiu.

Dzień rodziny  
w Częstochowie
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Rodzinnie w Kętach

Grupa TAURON • Wielkich emocji 
nie zabrakło podczas organizo-
wanych 22 września w Kętach 
zawodów siatkarskich. Wśród 
ponad 90 drużyn do rywalizacji 
stanęli także pracownicy  
TAURONA ze swoimi rodzinami.
Za nami Siatkarski Turniej Rodzin-
ny TAURONA. W zmaganiach, któ-
re odbyły się w hali Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Kętach, wzięło udział 
blisko 180 zawodników grających 
w kategoriach Miksty „11” i Miksty 
„14”, w których najmłodsi zawod-
nicy mieli nie więcej niż 11 oraz 14 
lat, a także Miksty Open.
Rywalizacja podczas turnieju była 
bardzo wyrównana i przebiegała 
w myśl zasady fair play. Dowo-
dem na powyższe jest choćby to, 
że poszczególnych meczów nikt 
nie sędziował, a zawodnicy, ro-

dzice lub starsze rodzeństwo liczyli 

punkty samodzielnie, pokazując 
tym samym młodszym członkom 
drużyny odpowiedzialną sportową 
postawę. Po każdym meczu zwy-
cięska drużyna zgłaszała wynik 
w biurze zawodów i przystępowała 
do kolejnej rundy zmagań w swojej 
kategorii. Tuż po zakończeniu fazy 
grupowej dwa najlepsze zespoły 
z poszczególnych grup rozegrały 
fazę finałową, dzięki której wyło-
niono osiem najlepszych drużyn 
w turnieju. Z trybun wszystkie me-
cze oglądały rodziny i przyjaciele 
zawodników.
Organizacji Turnieju Rodzinnego 
przyświecała zasada dążenia do 
równowagi między życiem zawo-
dowym i rodzinnym, budowania 
przyjaznej atmosfery oraz wspie-
rania idei rywalizacji fair play na 
bazie wspólnej pasji – sportu.
URSZULA JARCZYK
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Grupa TAURON
PIOTR BUGAJCZYK

9. TAURON Fest iwal 
Biegowy w Krynicy to 
największa impreza 
biegowa we wschod-

niej części Europy. Wzięło w niej 
udział 9 tys. biegaczy, a TAURON 
Team reprezentowała 17-osobo-
wa grupa. Nasi biegacze w różny, 
kreatywny sposób, symbolicznym 
gestem na starcie, mecie i na całej 
trasie biegów okazywali wspar-
cie i solidarność ze swoim kolegą 
z drużyny – Przemkiem Chechel-
skim, który tuż przed zawodami 
uległ ciężkiemu wypadkowi. Prze-
mek jest jedną z najwybitniejszych 
postaci TAURON Team. Zdobył 
Koronę Polskich Półmaratonów 
oraz Koronę Polskich Maratonów 
w zaledwie siedem miesięcy! Bie-

ga na trasach ultramaratońskich, 
a w Krynicy razem z TAURON Team 
miał reprezentować magentowe 
barwy na dystansie 100 km w Bie-
gu 7 Dolin.
W koronnym, ultramaratońskim 
Biegu 7 Dolin wzięło udział siedmiu 
biegaczy TAURON Team. Najbardziej 
wymagającą, 100-kilometrową pę-
tlę, z sumą przewyższeń sięgającą 
4500 m., pokonał Krzysztof Bujak 
z TAURON Obsługa Klienta. Czas 
13:08:39 zapewnił mu 102. pozy-
cję wśród 497 zawodników, którzy 
ukończyli bieg. – To był mój debiut 
na tak długiej trasie. Przed startem li-
czyłem, że znajdę się w pierwszej set-
ce klasyfikacji OPEN. Niestety, dobra 
pogoda i mocni zawodnicy sprawili, że 
mój czas wystarczył tylko i aż na 102. 
miejsce – opowiada Krzysztof Bujak.
Na kolejnym, 64-kilometrowym 
dystansie Ultramaratonu Wyszeh-

radzkiego im. Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego pobiegli Mariusz 
Szymański, debiutująca w ultra-
maratońskich biegach górskich 
multimedalistka TAURON Team 
Anna Drzyzga-Błaszczyk oraz Pa-
weł Fiecek. Ten ostatni osiągnął 
czas 8:47:35 i dzięki temu zajął 
wysokie, 52. miejsce w klasyfikacji 
OPEN, wyprzedzając ponad 90% 
sklasyfikowanych zawodników.
Z ostatnią, liczącą 34 km trasą Bie-
gu 7 Dolin z Piwnicznej-Zdroju do 
Krynicy-Zdroju zmierzyli się Paweł 
Bogacz, Piotr Bugajczyk oraz Paweł 
Myca, któremu należą się wielkie 
wyrazy uznania. Czas 3:28:50 dał 
mu 25. pozycję w klasyfikacji gene-
ralnej oraz czwartą w jego kategorii 

wiekowej. To oznacza, że w pobitym 
polu pozostawił 824 zawodników!
Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyła się tzw. Życiowa Dziesiąt-
ka, czyli najszybszy bieg uliczny 
w Polsce. Trasa wiodąca z deptaku 
głównego w Krynicy-Zdroju (558 m 
n.p.m.) pod Centrum Rekreacji i Spor-
tu w Muszynie (430 m n.p.m.) jest 
idealna do bicia życiowych rekordów. 
Najlepszym zawodnikiem drużyny 
TAURONA na tym dystansie został 
Dariusz Rożek z czasem 44:17.
Nasi reprezentanci zmierzyli się też 
z innymi biegaczami w wyścigu Ru-
nek Run. Zawodnicy mieli w nim do 
pokonania 17-kilometrową górską 
trasę, podczas której musieli zdobyć 
szczyt Runek (1080 m. n.p.m.), a na-

stępnie wrócić stromymi zbiegami 
na krynicki deptak. Tu najszybszy 
okazał się Maciej Krynicki (TAURON 
Dystrybucja). Warto dodać, że Maciej 
w dwóch biegach startował razem 
ze swoją żoną Barbarą Krynicką. 
Wzięli oni udział w Biegu Nocnym na 
dystansie 7 km, następnego dnia bili 
rekordy na Życiowej Dziesiątce, a na 
końcu Maciej pobiegł w Biegu 7 Dolin 
– Runek Run, zaś jego żona zadebiu-
towała w Konspol Półmaratonie.
Ten wrześniowy weekend poka-
zał, że TAURON Team to wspaniała 
ekipa, którą łączy nie tylko serce 
do biegania. Im wszystkim, nawet 
na trasach wyścigów, przyświeca-
ją wartości Grupy TAURON, czyli 
Partnerstwo, Rozwój i Odwaga. d

Rodzinnie w Dystrybucji

Nie tylko w biegach solidarni
TAURON Team to wyjątkowa drużyna biegowa, która nie tylko 
motywuje się do życiowych osiągnięć, ale i wspiera w trudnych 
momentach. Tak było podczas 9. TAURON Festiwalu Biegowego 
w Krynicy-Zdroju. Biegacze robili wszystko, by dodać sił do 
walki swojemu koledze z ekipy – Przemkowi Chechelskiemu. 
Na kilka dni przed imprezą uległ on ciężkiemu wypadkowi i nie 
mógł wziąć udziału w najbardziej wymagającym Ultramaratonie 
Wyszechradzkim im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Dzień Rodziny  
we Wrocławiu

Pamiątkowe 
zdjęcie uczest-
ników turnieju

Reprezentanci TAURON Team tym 
symbolicznym gestem okazali wsparcie 
swojemu koledze z drużyny, Przemkowi 

Chechelskiemu, który przed zawodami 
uległ poważnemu wypadkowi
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Barbara i Maciej 
Kryniccy startowali 

w kilku biegach
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PRACOWNICY POLECAJĄ

Agnieszka Klimas z TAURON 
Dystrybucji poleca krakowski park 
kieszonkowy

PRZYRODA
Otoczenie, w jakim mieszkamy, ma na nas 
duży wpływ. Żyjemy coraz szybciej i tym, 
co nas uspakaja, jest przyroda. Dlatego cie-
szą inicjatywy, które w szarość ulic miasta 
wprowadzają połacie zieleni. Pracuję przy 
ul. Niwy w Krakowie i z radością obserwuję, 
jak efektownie  zagospodarowano położo-
ny niedaleko skwer u zbiegu ulic Dekerta, 

Wałowej i Kiełkowskiego. Wcześniej był to 
nieciekawy trawnik, a teraz to teren przyja-
zny motylom, czyli przyciągające je specjalne 
odmiany kwiatów i krzewów, a także domki 
dla owadów. Zamon-
towano wygodne 
ławki, drewnianą in-
stalację ze słowem 
„motyl” w różnych 
językach, budkę 
dla jeży oraz płyty 
chodnikowe z gra-
mi podwórkowymi. 
Z kolei w bliskim są-

siedztwie ul. Niwy zamontowano specjalne 
domki dla owadów, które pomagają im prze-
trwać, bo tym pożytecznym trzeba pomagać. 
Z najważniejszych można wymienić pszczoły  

– nie tylko miod- 
ne, ale zwłasz-
cza dzikie mu-
rarki, które w za-
pylaniu kwiatów 
są wydajniejsze 
niż te miodne, 
a do tego nie 
tworzą rojów 
i nie atakują lu-

dzi. Równie pożyteczne 
w zapylaniu kwiatów są 
trzmiele. Z kolei niedo-
cenianym drapieżcą jest 
biedronka żywiąca się 
mszycami. Każdy z nas 
może pomóc owadom 
i innym stworzeniom, 
np. poprzez zawiesza-
nie dla nich domków np. na ścianie balko-
nu czy też pozostawienie sterty patyków 
w ogrodzie, gdzie schronienie znajdą jeże. 
Polecam zobaczenie parku kieszonkowego 
i zachęcam do pomagania zwierzętom.  

Paweł Karweta z TAURON 
Serwis poleca planszówki

HOBBY
Moja przygoda z planszówkami zaczęła 
się jeszcze w podstawówce. Pasja przy-
szła z czasem, kiedy szukałem urodzi-
nowego prezentu i trafiłem w ciekawe 
miejsce. W Jaworznickiej Mgle nie tylko 
można było wybrać grę, ale i ją wypró-
bować. Wróciłem tam ze znajomymi 
i w świecie gier już zostaliśmy.
Na planszy ze sobą współzawodniczy-
my, poza nią jesteśmy grupą dobrych 
znajomych. Nieważne, gdzie pracujesz 
i ile masz lat, grać może każdy. Moja ko-
lekcja liczy około 40 gier. Są to planszówki 
opracowane na 
podstawie moich 
ulubionych ksią-
żek, seriali i filmów 
takich, np.: Władca 
Pierścieni, Robin-
son Crusoe, Gra 
o tron, Gwiezdne 
Wojny.  Możliwość 
przeżycia kilku go-

dzin w roli jednego 
z bohaterów tych 
światów jest świet-
nym doświadcze-
niem. 
Gdybyście chcieli 
sami spróbować 
swoich sił, to po-
lecam wam jedną 
z moich ulubionych 
gier – Eldritch Horror. Oparta na prozie 
H.P. Lovecrafta, zmusza nas do współ-
pracy, a głównym przeciwnikiem w za-
bawie jest sama gra. Można w nią zagrać 
prawie w każdym towarzystwie, bo jed-
nocześnie w rozgrywce może brać udział 
od jednego do ośmiu graczy. Uważam, że 
planszówki to świetny sposób na spę-

dzenie wolnego 
czasu i dobrą 
zabawę. Mam 
nadzieję, że 
wkrótce uda się 
zorganizować 
spotkanie które 
połączy fanów 
p l a n s z ówe k 
w TAURONIE.

ZNAJDZIESZ  
NAS TEŻ  
W TAURONECIE
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR:18

CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI OD PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON.
Rozwiązania należy przesyłać do 28 października 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 17: Grzegorz Korczyk,  Zespół Logistyki, TAURON Wydobycie; Lucyna Dudek, Wydział Realizacji Zakupów, TAURON Dys-
trybucja; Grzegorz Kołodziejczyk, Wydział Utrzymania Produkcji, TAURON Wytwarzanie; Joanna Czaja,  Biuro Kadr i Płac CUW HR Opole, TAURON 
Obsługa Klienta; Aleksandra Wójcik, Biuro Zarządzania Nieruchomościami, TAURON Ciepło

Hasło


