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W całym turnieju rywaliza-W całym turnieju rywaliza-W cję rozpoczęło 100 dru-W cję rozpoczęło 100 dru-W żyn: 40 z województwa W żyn: 40 z województwa W małopolskiego i po 30 
z województw śląskiego i dolnoślą-
skiego. W trzech częściach rozgrywek, 
zorganizowanych kolejno w krakow-
skiej TAURON Arenie (16 października), 
hali Centrum w Dąbrowie Górniczej (17 
października) i wrocławskiej hali Orbita 
(18 października), zagrało łącznie po-
nad 1000 młodych piłkarzy w wieku 
od 8 do 10 lat.
Każda z ośmioosobowych drużyn 
rozegrała w eliminacjach cztery 
dziesięciominutowe mecze. Osiem 
najlepszych zespołów wyłonio-
nych w każdej części kwalifikacji 
pojedzie na początku 2019 roku do 
Krakowa na finał turnieju.
Młodzi sportowcy rywalizujący 
w rozgrywkach otrzymali pamiąt-
kowe medale oraz stroje sportowe. 

swojego klubu atrakcyjne nagrody fi-
nansowe.
TAURON Energetyczny Junior Cup 
odbywa się pod patronatem mi-
nistra sportu i turystyki, mini-
stra energii oraz wojewodów 
małopolskiego i śląskiego. 
Projekt wraz ze swoim 
sportowym charak-
terem wpisuje się 
również w obchody 
100-lecia niepod-
ległości Polski. d

100 drużyn na 100-lecie 
Niepodległości

TAURON wspiera 
młodych 

sportowców

Po zaciętej walce 
był też czas na 

zabawę

GRUPA TAURON
URSZULA JARCZYK

Każda drużyna, która weźmie udział 
w finałowym turnieju, zdobędzie dla 

 W turnieju 
zagrało ponad  

1000 
 MŁODYCH
PIŁKARZY

Znamy już 24 finałowe drużyny turnieju TAURON Energetyczny Junior 
Cup. Przez trzy dni ponad 1000 młodych piłkarzy z małopolskich, 
śląskich i dolnośląskich klubów walczyło w eliminacjach o bilety do 
wielkiego finału. A ten już w 2019 roku w Krakowie.
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PRoM, czyli wewnętrzny 
Program Rozwoju Menedżerów

TAURON Ciepło
MAŁGORZATA KUŚ

PRoM to cykl dwudnio-
wych szkoleń utrzy-
m a n y c h  w  f o r m i e 
warsztatów, których te-

matyka dotyczy strategii, komu-
nikacji, stylów zarządzania oraz 
zarządzania zmianą – jako czte-
rech najważniejszych obszarów 
zarządzania. Podczas warsztatów, 

prowadzonych w całości przez 
trenerów wewnętrznych, zaanga-
żowani w przygotowanie i prowa-
dzenie szkoleń dyrektorzy dzielili 
się swoją wiedzą i doświadczeniem 
z uczestnikami Programu – kadrą 
menedżerską.
Zaangażowanie części kadry dy-
rektorów w prowadzenie szkoleń 
pozwoliło również na wzmocnienie 
i rozwinięcie ich kompetencji w za-
kresie zarządzania i prowadzenia 

szkoleń. Łącznie w pięciu turach 
spotkań w ramach PRoM, od maja 
do września, wzięło udział 100 
pracowników spółki.
W kolejnym etapie projektu 
przewidziano dalsze działania: 
określenie celów rozwojowych, 
indywidualne spotkania uczest-
ników z prowadzącymi warsz-
taty PRoM oraz spotkanie pod-
sumowujące wraz z wymianą 
dobrych praktyk. d

TAURON Sprzedaż
MARTA PIERÓG

TAURON Sprzedaż oraz Za-
mek Królewski na Wawe-
lu przygotowały z okazji 
100-lecia odzyskania przez 

Polskę niepodległości niezwykłą 
inicjatywę. „Listy do przyszłości” to 

konkurs dla uczniów klas 4-8 szkół 
podstawowych.
– TAURON uczestniczy w wielu projek-
tach związanych z obchodami 100-le-
cia odzyskania niepodległości przez 
Polskę, ale ta inicjatywa ma charakter 
szczególny. Oddaliśmy głos młodym 
ludziom, którzy, jak się okazało, bardzo 

chętnie zaangażowali się w to, by zo-
stawić swój ślad dla przyszłych poko-
leń – mówi Filip Grzegorczyk, prezes 
zarządu TAURON Polska Energia.

Kolego z przyszłości!
W konkursie udział wzięło ponad 
12 tys. dzieci, które napisały listy do 

W TAURON Ciepło trwa Program Rozwoju 
Menedżerów (PRoM). Celem projektu jest 
wzmocnienie roli menedżerów TAURON Ciepło 
w zakresie rozwoju pracowników oraz promowanie 
kultury organizacyjnej zorientowanej na wyniki 
i PROaktywne zachowania pracowników.

Zespół trenerów 
wewnętrznych 
prowadzących 

PRoM

TAURON świętuje 100-lecie  niepodległości

W tym roku jesień jest zupełnie wyjątkowa. A wszystko 
z powodu licznych uroczystości, które mają upamiętnić 
setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 
W ich organizację włączył się także TAURON.

NASZE OSIĄGNIĘCIA
Ostatnie miesiące należały do TAURONA. Dzięki zaanga-
żowaniu wszystkich pracowników Grupy dzisiaj możemy 
poszczycić się między innymi poniższymi nagrodami.

 23 października br.
� TAURON Z NAGRODĄ INNOWATORY WPROST 2018
Działalność innowacyjna TAURONA już po raz drugi została 
doceniona przez tygodnik „Wprost”. Podstawą do przyznania 
nagród Innowatory „Wprost” było badanie Innovation Research 
2018, weryfikujące nakłady na badania i rozwój oraz inwestycje 
w innowacje i ich praktyczne zastosowanie w biznesie.

 19 października br. 
�  TAURON PO RAZ KOLEJNY W ELITARNYM GRONIE 

„THE BEST OF THE BEST”
Nagroda specjalna „The Best of the Best” oraz pierwsza 
nagroda specjalna za najlepszy raport zintegrowany w kon-
kursie „The Best Annual Report” trafiła po raz kolejny do 
TAURON Polska Energia. Konkurs promujący raporty roczne 
o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy organi-
zowany jest przez Instytut Rachunkowości i Podatków.
Raport dostępny jest pod adresem: 
http://raport2017.tauron.pl

 16 października br. 
�  TAURON ze Złotym Laurem Super Biznesu za wspiera-

nie start-upów
Grupa TAURON otrzymała Złoty Laur „Super Biznesu” za 
promocję start-upów. Nagrodę wręczył minister energii 
Krzysztof Tchórzewski podczas uroczystej gali „Super Biz-
nesu” – wtorkowego dodatku gospodarczego do dziennika 
„Super Express”.

 11 października br. 
�  TAURON Dystrybucja Liderem Biznesu w Małopolsce 
Statuetką Orła „Wprost” w kategorii Lider Biznesu została 
nagrodzona spółka TAURON Dystrybucja. Lider Biznesu to 
nagroda dla firm, które osiągnęły najwyższy średni zysk 
netto w ciągu ostatnich trzech lat, a także największy średni 
procentowy wzrost zysku netto. Zestawienie nagrodzonych 
przedsiębiorstw zostało opracowane wspólnie przez redak-
cję tygodnika „Wprost” oraz firmę Bisnode. 

 22 czerwca br.
�  Program „Oddychaj powietrzem” z prestiżową nagrodą
Autorski program TAURONA „Oddychaj powietrzem” otrzy-
mał prestiżową nagrodę „Eko-Inspiracja 2017” w ramach 
programu „Ekologicznie Odpowiedzialni”.

 25 kwietnia br.
�  TAURON ponownie wśród najbardziej transparentnych 

spółek
TAURON Polska Energia po raz drugi z rzędu znalazł się w 
gronie laureatów rankingu „Transparentna Spółka Roku” za 
przejrzystość prowadzenia biznesu oraz jakość i rzetelność 
komunikacji z rynkiem.

 13 kwietnia br. 
�  Dobre praktyki TAURONA w obszarze CSR docenione 

przez ekspertów
Aż 26 dobrych praktyk, realizowanych w minionym roku 
przez TAURONA, znalazło się w najnowszym wydaniu pre-
stiżowego raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2017. 
Dobre praktyki”, który jest cyklicznie publikowany przez Fo-
rum Odpowiedzialnego Biznesu.

 12 marca br.
�  TAURON liderem relacji inwestorskich
Relacje inwestorskie TAURON Polska Energia zostały uzna-
ne za najlepsze wśród spółek z indeksu WIG30. Spółka zo-
stała doceniona w badaniu relacji inwestorskich, zorganizo-
wanym przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet” oraz Izbę 
Domów Maklerskich.
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Bioeko Grupa 
TAURON
Grupa TAURON • Spółka Biomasa 
Grupa TAURON rozszerzyła swoją 
działalność, przejmując procesy 
sprzedażowe ubocznych produktów 
spalania i ubocznych produktów 
wydobycia. W związku z tym zarząd 
spółki zdecydował o zmianie do-
tychczasowej nazwy spółki.

W rezultacie od 8 października br. 
spółka działa pod nazwą Bioeko 
Grupa TAURON sp. z o.o., kontynu-
ując dotychczasowy profil działal-
ności. 
Pełne dane spółki od 8.10.2018 r. 
brzmią:
Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.
ul. Energetyków 13
37-450 Stalowa Wola
Tel.: 15 877 64 85
NIP: 865-255-48-52
REGON: 180764060
Kapitał zakładowy: 9 000 000 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy w Rze-
szowie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000395659
W związku z dalszą reorganizacją 
tego obszaru Bioeko Grupa TAURON 
od 2019 roku ma przejąć również 
procesy związane z zagospodaro-
waniem odpadów. 
DOROTA KALISZ

Elektrownia bez tajemnic

TAURON Wytwa-
rzanie • 4 paździer-
nika Elektrownia 
Stalowa Wola po raz 
pierwszy otworzyła 
swoje podwoje dla 
wszystkich chęt-
nych do jej zwiedza-
nia.
Na początku każdy 
musiał przejść obowiązkowe szko-
lenie BHP w zakresie bezpieczne-
go zachowania się na terenie elek-
trowni. Potem na gości czekała 
projekcja filmu o historii stalowo-
wolskiej energetyki zawodowej, 
a na koniec wszyscy mogli obejrzeć 
obiekty i urządzenia, które wcze-

śniej widzieli w ma-
teriale filmowym. 
Frekwencja prze-
rosła najśmielsze 
oczekiwania orga-
nizatorów: tylko 
w ciągu czterech 
godzin elektrownię 
odwiedziło blisko 

500 osób. Przewodni-
cy odpowiadali na szereg pytań, 
a zwiedzający byli pod ogromnym 
wrażeniem oglądanych urządzeń. 
Szczególnym zainteresowaniem 
cieszyła się nowoczesna instalacja 
do spalania biomasy w odnawial-
nym źródle energii.
DANIEL KARKOSZKA

Ruszyła Liga Mistrzów
TAURON Dystrybucja • 
We wrześniu rozpo-
czął się kolejny moduł 
szkoleniowy w ramach 
programu rozwojo-
wego dla mistrzów 
w TAURON Dystrybucja 
oraz TAURON Dystry-
bucja Pomiary. Uczest-
niczy w nim blisko 400 
osób.
Program Liga Mistrzów 
ma wzmocnić kompe-
tencje liderskie mistrzów. 
Szkolenia zaczęły się 
w 2017 roku i potrwają 
do roku 2020. Program 
jest doskonałą okazją do 
wymiany doświadczeń i perspektyw 
oraz budowania relacji zawodowych.
Cała Liga Mistrzów zbudowana 
jest z pięciu modułów szkolenio-
wych. Pierwszy z nich poświęcony 
był roli lidera. W trakcie tego szko-
lenia uczestnicy wypracowali cele 
rozwojowe i określili, w jakim kie-
runku chcą się rozwijać jako liderzy. 
Kolejne warsztaty będą poświę-
cone między innymi udzielaniu 
i przyjmowaniu informacji zwrot-
nej, organizacji pracy i delegowaniu 
zadań, budowaniu zaangażowania 
pracowników i radzeniu sobie 
z trudnymi sytuacjami w pracy.
Program Liga Mistrzów doskonale 
wpisuje się w wartości PRO. Z jed-
nej strony ma pomóc mistrzom 
w budowaniu PARTNERSKICH 
i trwałych relacji w swoich zespo-

łach. Dzięki zdobytej na warszta-
tach wiedzy na temat komunikacji 
będą oni tworzyć relacje oparte na 
zaufaniu i wzajemnym szacunku. 
Z drugiej strony program wspiera 
mistrzów w ROZWOJU kompeten-
cji, umiejętności i wiedzy. Stwarza 
możliwość do aktywnego poszu-
kiwania informacji oraz dzielenia 
się z pozostałymi uczestnikami 
swoją wiedzą, doświadczeniem 
i najlepszymi praktykami. Udział 
w szkoleniach daje uczestnikom 
możliwość podejmowania różno-
rodnych, także trudnych tematów, 
wyciągania wniosków i zadawa-
nia pytań. Ma rozwinąć potencjał 
mistrzów, tak aby byli ODWAŻNI 
w poszukiwaniu nowych rozwią-
zań i sposobów radzenia sobie 
z dotychczasowymi problemami. 
JOANNA IRLIK-STAWARCZYK

Ruszyła Liga MistrzówRuszyła Liga MistrzówRuszyła Liga MistrzówRuszyła Liga Mistrzów
• 

szkoleniowy w ramach szkoleniowy w ramach 

w TAURON Dystrybucja w TAURON Dystrybucja 

bucja Pomiary. Uczest-bucja Pomiary. Uczest-

Program Liga Mistrzów 
ma wzmocnić kompe-
tencje liderskie mistrzów. 
Szkolenia zaczęły się 
w 2017 roku i potrwają 
do roku 2020. Program 
jest doskonałą okazją do 
wymiany doświadczeń i perspektyw 

łach. Dzięki zdobytej na warszta-
tach wiedzy na temat komunikacji 

Prestiżowa nagroda 
dla prezesa TAURON Polska Energia

Grupa TAURON • Filip Grzegorczyk, 
prezes zarządu TAURON Polska 
Energia, został wyróżniony za 
wyznaczanie nowych trendów 
i kierunków w energetyce. Na-
groda została wręczona podczas 
tegorocznej gali konkursu „Polski 
Przedsiębiorca 2017”, organi-
zowanego przez „Gazetę Polską 
Codziennie”.
Celem konkursu jest wyróżnienie 
liderów przedsiębiorczości, którzy 
hasło patriotyzmu gospodarczego 
przekuwają w codzienność bizne-
sową. Prezes TAURONA został do-
ceniony za „reorganizację struktury 
Grupy TAURON, która jest przykła-

dem jednej z najlepszych transfor-
macji gospodarczych na polskim 
rynku”.
– Z nadmiernie zadłużonej, niego-
towej do ukończenia rozpoczętych 
projektów inwestycyjnych firmy, 
TAURON stał się multienergetycz-

nym czempionem, który odważnie 
wchodzi na rynek nowych bizne-
sów. Dzięki działaniom podjętym 
przez dzisiejszego laureata TAU-
RON nie obawia się mówić o no-
wych wyzwaniach w kategoriach 
szans rozwojowych – usłyszeli 
w laudacji goście gali „Polski 
Przedsiębiorca 2017". 
– Wyróżnienie świadczy o tym, że 
trafnie identyfikujemy szanse rozwo-
jowe stojące przed sektorem ener-
getycznym. Kierunek zorientowany 
na utrzymanie stabilności finanso-
wej i sprawną realizację kluczowych 
inwestycji, przy równoczesnym 
odważnym otwarciu TAURONA na 
innowacje i nowe biznesy, będzie-
my kontynuować w kolejnych latach 
– deklarował podczas gali prezes 
Filip Grzegorczyk. Nagroda „Gaze-
ty Polskiej Codziennie” przyzna-
wana jest osobom indywidualnym 
w kategoriach: eksporter, innowa-
tor, lider przemysłu, małe i średnie 
przedsiębiorstwa, filantrop.
Laureaci zostali wyłonieni przez 
kapitułę konkursu złożoną z przed-
stawicieli partnerów instytucjo-
nalnych przedsięwzięcia: Agencji 
Rozwoju Przemysłu, Fundacji Pol-
skiego Godła Promocyjnego „Teraz 
Polska” oraz Instytutu Staszica. 
W skład kapituły weszli również 
reprezentanci organizacji bizne-
sowych, ekonomicznych i nauko-
wych.
ŁUKASZ CIUBA

śniej widzieli w ma-
teriale filmowym. 
Frekwencja prze-
rosła najśmielsze 
oczekiwania orga-
nizatorów: tylko 
w ciągu czterech 
godzin elektrownię 
odwiedziło blisko 

500 osób. Przewodni-

 Tylko w ciągu 
czterech godzin 

elektrownię 
odwiedziło  

500 
 OSÓB

Po obejrzeniu 
filmu 

o elektrowni 
zwiedzający 

mogli obejrzeć ją 
na żywo

TAURON świętuje 100-lecie  niepodległości

swoich kolegów z przyszłości. Zosta-
ną przeczytane przez ich rówieśni-
ków dopiero w 2118 roku. Będzie to 
możliwe dlatego, że 100 najciekaw-
szych listów wraz z innymi pamiąt-
kami dokumentującymi nasze czasy 
zostanie zakopanych w wawelskiej 
kapsule czasu na Wzgórzu Wawel-
skim. W swoich listach dzieci pisały 
o tym, kim chciałyby zostać w przy-
szłości, jak Tymek z Goczałkowic- 
Zdroju:
Chciałbym zostać piekarzem. Pewnie 
zapytasz: »Piekarzem? Na serio?«, 
a ja odpowiem Ci: »Tak. Piekarzem«. 
Już od dziecka fascynowały mnie 
wypieki, to skąd bierze się ten tak 
cudownie okalający zaraz po wejściu 
do piekarni zapach i oczywiście pie-
czenie chleba i tych cudownie chru-
piących bułeczek.
Dzieci opisywały też, w jaki sposób 
spędzają wolny czas. Julia z Trzebini 
napisała: 
Większość czasu poświęcam na za-
bawę. Gram w gry planszowe, rysuję, 

wycinam z papieru, buduję z klocków. 
Raz w tygodniu uczę się szyć i szydeł-
kować. Bardzo lubię wszelkie robótki 
ręczne. Wiele czasu spędzam z kole-
żanką. Jak jest ciepło, to bawimy się 
na polu. Mamy fajne drzewo. Na nim 
siedzimy, śmiejemy się i rozmawia-
my.
W listach nie zabrakło także troski 
o świat za 100 lat. Tak pisał Maciej 
z Milejowic: „Trochę się o Ciebie mar-
twię, bo w moich czasach dużo się 
mówi o zanieczyszczeniu środowiska, 
smogu, chemikaliach, które zewsząd 
nas otaczają i boję się, czy za 100 lat 
nasz świat będzie wyglądał tak jak dzi-
siaj”.

#NIEPODLEGŁA małoPOLSKA
TAURON był też partnerem stra-
tegicznym pikniku patriotycznego 
#NIEPODLEGŁA małoPOLSKA, któ-
ry odbył się we wrześniu na Rynku 
Głównym w Krakowie. Podczas tej 
imprezy mieszkańcy Krakowa i Ma-
łopolski mogli zobaczyć przemarsz 
żołnierzy w strojach historycznych 
z 1918 roku, punkt werbunkowy oraz 
szpital polowy. Najmłodsi poznali ży-
cie codzienne i zabawy swoich rówie-
śników sprzed stu lat. Odwiedzający 
krakowski Rynek wspólnie śpiewali 
pieśni patriotyczne, a piknik zakoń-
czył występ zespołu Brathanki.
TAURON na pikniku #NIEPODLEGŁA 
małoPOLSKA przygotował specjalną 
strefę dla dzieci, w której nie zabra-
kło licznych atrakcji i ulubionej przez 
dzieci maskotki – TAURONKA. d

Filip Grzegorczyk, pre-
zes TAURON Polska 
Energia, odbierając 

nagrodę,mówił 
o nowych wyzwaniach 
stojących przed firmą
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LAUR SIP 
Już po raz kolejny społeczny 
inspektor pracy w TAURON 
Ciepło Zbigniew Judasz 
został laureatem 
w konkursie o tytuł 
„Najaktywniejszego 
Społecznego Inspektora 
Pracy”, zajmując II miejsce. 
Konkurs organizowany 
jest corocznie przez 
Państwową Inspekcję 
Pracy i odbywa się na 
szczeblu okręgowych 
inspektoratów pracy. Jego 
celem jest promowanie 
działalności społecznych 
inspektorów pracy, którzy w ramach 
pełnionych zadań aktywnie wpływają na zapewnienie 
przez zakłady pracy poprawy stanu bezpieczeństwa oraz 
ochrony uprawnień pracowniczych. Uczestnikami konkursu 
są zakładowi, oddziałowi lub grupowi społeczni inspektorzy 
pracy.
Uroczyste wręczenie laurów odbyło się w październiku 
w Teatrze im. Wyspiańskiego w Katowicach.
MAŁGORZATA KUŚ

W STRONĘ BUDOWANIA ZAANGAŻOWANIA

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom stawianym Grupie 
TAURON oraz w ramach realizacji inicjatyw wynikających 
z przeprowadzonego w 2017 roku Badania zadowolenia 
Pracowników, we wrześniu br. odbył się cykl warsztatów 
dla zarządów spółek Grupy TAURON, kadry menedżerskiej 
oraz Rady Społecznej przy współpracy z firmą 
szkoleniową KaiZen HR.  
Nadrzędnym celem spotkań było uświadomienie skali 
nadchodzących wyzwań związanych ze zmianami na rynku 
pracy i zarządzaniem organizacją wielopokoleniową oraz 
wypracowanie sposobów na skuteczne angażowanie 
i motywowanie pracowników w oparciu o wartości PRO. 
Uczestnicy warsztatów, poprzez udział w szeregu 
ćwiczeń, mieli okazję przekonać się, jak silny wpływ 
na zaangażowanie oraz efektywność pracy zespołu 
ma przekazanie pracownikom odpowiedzialności  za 
sposób organizacji i realizację zadań. Nie bez znaczenia 
pozostaje także kwestia wzajemnego zaufania w relacjach 
zawodowych, które jest podstawą do współpracy 
i osiągania celów, a przejawia się w takich aspektach, 
jak wiarygodność, rzetelność, uczciwość i otwartość. 
Szkolenie uświadomiło także uczestnikom skalę różnic 
pokoleniowych, które są szczególnie widoczne w sposobie 
komunikacji, współpracy i motywowania oraz pokazało, 
że zaangażowanie pracowników wzrasta,  gdy sposób 
zarządzania menedżera uwzględnia zarówno różnice 
pokoleniowe pracowników, jak i fazy rozwoju ich kompetencji.
Uczestnicy warsztatów wyszli z nich z przekonaniem, że 
wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, jak postrzega 
nas rynek, jakie generujemy wyniki i jak nam się wspólnie 
pracuje, a każdy z nas może być zarówno architektem, jak 
i budowniczym oraz dołożyć swoją cegiełkę do kreowania 
spójnej kultury organizacyjnej.
JUSTYNA ŁUCZYŃSKA
EWELINA WAJS

O TYM SIĘ MÓWI

Już po raz kolejny społeczny 
inspektor pracy w TAURON 

Pracy”, zajmując II miejsce. 

inspektoratów pracy. Jego 

inspektorów pracy, którzy w ramach 
pełnionych zadań aktywnie wpływają na zapewnienie 
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Grupa TAURON
URSZULA JARCZYK

W ceremonii  otwarcia 
igrzysk wziął udział Filip 
Grzegorczyk, prezes za-
rządu TAURON Polska 

Energia, do którego powędrował też 
pierwszy, symboliczny złoty medal. 
O pozostałe krążki oraz sportowe tro-
fea przez dwa dni walka toczyła się na 
piłkarskiej murawie, boiskach do street-
ballu, kortach do badmintona, stołach 
pingpongowych, w siłowni oraz na pły-
walni. Najwięcej medali oraz punkto-
wanych miejsc poza podium w trakcie 
igrzysk uzbierali zawodnicy TAURON 
Ciepło, pokonując w klasyfikacji gene-
ralnej 11 drużyn z pozostałych spółek 
Grupy. Drugą najsilniejszą reprezentacją 
okazał się TAURON Obsługa Klienta. 
Najlepszą trójkę „generalki” zamknęli 
zawodnicy TAURON Wytwarzanie.
W piłce nożnej niekwestionowany suk-
ces odnieśli reprezentanci TAURON 

Wydobycie. W całym turnieju górnicy 
zachowali czyste konto, nie oddając 
rywalom ani jednego meczu i niejedno-
krotnie kończąc spotkania z dwucyfro-
wym wynikiem. Srebrne medale zawi-
sły na szyjach piłkarzy TAURON Ciepło, 
a brąz wywalczyli futboliści z TAURON 
Wytwarzanie.
Rywalizacja w popularnym street-
ballu okazała się bardziej wyrów-
nana. Po eliminacjach grupowych 
w walce o złoto stanęły dru-
żyny TAURON Dystrybu-
cja oraz TAURON Ciepło. 
Ostatecznie po ostatnim 
gwizdku to koszykarze 
z Dystrybucji wznieśli 
ręce w geście triumfu. 
Trzeci na podium byli 
sportowcy z TPE.
Nie mniej emocji do-
starczyli badmintoni-
ści. Złoto w kategorii 
kobiet powędrowało do 
Aliny Gronek (TAURON 

Serwis), srebro do Joanny Terki 
(TAURON Serwis), a brąz wywalczy-
ła Lilianna Jaworska z TAURON Dys-
trybucja. W kategorii mężczyzn na 
podium stanęli kolejno: Tomasz Żyła 
(TW), Paweł Mikrut (TOK) oraz Łukasz 
Bochenek (TWd). 

Serwis), srebro do Joanny Terki 
(TAURON Serwis), a brąz wywalczy-
ła Lilianna Jaworska z TAURON Dys-
trybucja. W kategorii mężczyzn na 
podium stanęli kolejno: Tomasz Żyła 
(TW), Paweł Mikrut (TOK) oraz Łukasz 

Grupa TAURON • Gra symula-
cyjna, praktyczne warsztaty 
i wykłady z solidną dawką wie-
dzy. Tak wyglądało szkolenie dla 
ekspertów procesowych, które 
odbyło się pod koniec września 
w TAURON Dystrybucja.
Uczestnikami warsztatów byli 
eksperci procesowi, czyli osoby, 
które opisują procesy, prowadzą 
ich analizę, monitorują trendy 
i przyczyny odchyleń, a także pro-
ponują działania korygujące i za-
pobiegawcze właścicielom pro-

cesów. Warsztaty miały zwrócić 
uwagę na korzyści płynące ze 
współpracy.

Ważna jest optymalizacja
Pierwszego dnia eksperci wzięli 
udział w grze „Slogan”, symulującej 
działania w firmie. Role i zadania 
dla uczestników zostały sztywno 
narzucone. W trakcie gry zespoły 
mogły jednak wprowadzać pewne 
zmiany, aby zwiększyć efektyw-
ność działań i poprawić osiągane 
rezultaty.

Gra pokazała, jak różne sposoby 
działania wpływają na zadowole-
nie klienta, wyniki i osiąganie zało-
żonego celu. Udowodniła, że istotą 
zarządzania procesami jest jego 
ciągła optymalizacja.
Drugi dzień szkolenia rozpoczął się 
od wykładu dotyczącego mapowa-
nia strumienia wartości. Po nim eks-
perci, przy wsparciu trenera, analizo-
wali własne procesy, wykorzystując 
poznaną metodę. Specjaliści praco-
wali nad przykładowymi procesami 
realizowanymi w ramach strumienia 

KW Czatkowice • 8 października 
w Kopalni Wapienia Czatkowice 
odbyły się krajowe warsztaty 
międzynarodowego projektu 
MinLand, organizowane przez 
Instytut Gospodarki Surowcami 
Mineralnymi i Energią PAN.
Projekt MinLand realizowany jest 
w ramach Programu Ramowego 
Badań i Innowacji Horyzont 2020. 
Koordynowany przez Szwedzką 
Służbę Geologiczną, angażuje part-
nerów z wielu krajów europejskich. 
W projekcie uczestniczą reprezen-
tanci środowiska geologicznego, 
organów nadzoru górniczego, władz 
samorządowych w zakresie plano-
wania przestrzennego, przemysłu 
oraz instytucji naukowych.
Jedynym reprezentantem Polski 
w MinLand jest Instytut, który zgło-
sił KW Czatkowice jako przykład 
dobrych praktyk w zakresie użyt-
kowania terenu na różnych etapach 
działalności górniczej. Wybór kopalni 
był jak najbardziej zasadny, bo głów-

nym celem projektu jest wypraco-
wanie wytycznych optymalnych 
powiązań polityk surowcowych 
i planowania przestrzennego dla 
wsparcia efektywnego i zrównowa-
żonego procesu koncesyjnego.
W trakcie warsztatów zaprezen-
towano założenia i cele projektu, 
przedstawiono m.in. przykłady uzy-
skania koncesji w trudnych warun-
kach społecznych w Finlandii czy 
funkcjonowania na terenie obszaru 
Natura 2000 portugalskiej podziem-
nej kopalni rud miedzi i cynku.

W szczególności omówiono przy-
padek złoża Czatkowice, którego 
eksploatacja odbywa się na tere-
nach Parku Krajobrazowego Do-
linki Krakowskie i w bezpośrednim 
sąsiedztwie obszaru Natura 200 
oraz rezerwatu przyrody. Przed-
stawiciele kopalni zaprezentowali 
swoje doświadczenia z procesu 
uzyskiwania decyzji koncesyj-
nej, zezwalającej na wydobywa-
nie w tak szczególnych i wrażli-
wych warunkach przyrodniczych. 
AGNIESZKA CUPIAŁ

Warsztaty dla ekspertów

Krajowe warsztaty MinLand w Czatkowicach

Igrzyska prawie olimpijskie
270 zawodników z 12 spółek 
Grupy TAURON walczyło o medale 
w 6 dyscyplinach podczas 
I Igrzysk Pracowników Grupy 
TAURON. Dwudniowe zmagania 
odbyły się w Krakowie.

Gra pokazała, jak różne sposoby 
działania wpływają na zadowole-
nie klienta, wyniki i osiąganie zało-
żonego celu. Udowodniła, że istotą 
zarządzania procesami jest jego 

Drugi dzień szkolenia rozpoczął się 
od wykładu dotyczącego mapowa-
nia strumienia wartości. Po nim eks-
perci, przy wsparciu trenera, analizo-
wali własne procesy, wykorzystując 
poznaną metodę. Specjaliści praco-
wali nad przykładowymi procesami 
realizowanymi w ramach strumienia 

Złoto dla 
futbolistów 

z Wydobycia

Najlepsza 
trójka bad-
mintonistów

Uczestnicy 
podkreślali 
wysoki poziom 
zawodów

Uczestnicy konfe-
rencji mieli okazję 
zwiedzić 
KW Czatkowice

Uczestnicy warsz-
tatów mieli do 
wykonania szereg 
ćwiczeń
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Najlepszą tenisistką stołową okazała 
się Aleksandra Sadowska z TOK, dru-
ga była Joanna Nowak-Mrugała (TC), 
a trzecia na podium stanęła Anita Kru-
pa (TW). Wśród mężczyzn złoto wywal-
czył Jerzy Sołtysiak (TC), srebro Paweł 
Nowak (TW), a brąz Robert Kempa z TD.
Niedziela należała do trójboistów, spo-
śród których niekwestionowanym zwy-
cięzcą został, podnoszący ponad 250 
kg w martwym ciągu, Mateusz Kępka 
(TWd). Tuż za nim uplasował się Jaro-

sław Wolanin, również reprezentant 
Wydobycia. Trzecim najlepszym 

siłaczem tego dnia okazał się 
Kamil Błaszczyk z TPE.
Dużych emocji dostarczy-
ły w tej dyscyplinie kobie-
ty, wśród których ważąca 
niespełna 50 kg Anna Hoc 
z TW podniosła w przysia-
dzie ze sztangą ponad 60 
kg. Za nią na podium sta-
nęły Katarzyna Góra (TOK) 

oraz Elżbieta Gemza (TOK).

Nie zawiedli również pływacy. W ka-
tegorii kobiet na 50 m stylem dowol-
nym na podium stanęły: Justyna No-
wak (TW), Marta Curyło (TS) i Elżbieta 
Gemza (TOK). Wśród panów najlep-
szymi sprinterami okazali się: Jacek 
Kustrzycki (TOK), Ariel Stolarczyk (TC) 
oraz Norbert Mazela (TC). Na 100 m 
stylem klasycznym zwyciężyła repre-
zentująca TAURON Ciepło Weronika 
Ślęzak-Tazbir, z drugim czasem przy-
płynęła Joanna Kosałka z TPE, a tuż za 
nią Marta Curyło z TS.
Wszyscy, którzy stanęli na podium, 
otrzymali medale oraz statuetki. Wy-
jątkiem byli piłkarze, którzy za zaję-
cie trzech pierwszych miejsc wznieśli 
w górę okazałe puchary.
Po wspólnych pamiątkowych zdję-
ciach uczestnicy igrzysk żegnali się ze 
sobą słowami: „do zobaczenia za rok”, 
bo chyba nikt nie miał wątpliwości, że 
to wyjątkowe święto sportu w Grupie 
TAURON na stałe wpisze się w kalen-
darz wydarzeń.

Zarządzanie Majątkiem i Rozwój (Re-
alizacja zadań serwisowych, Przygo-
towanie i realizacja sieciowych zadań 
inwestycyjnych, Przygotowanie i re-
alizacja zadań związanych z usuwa-
niem awarii, Przyłączanie do sieci).

Najważniejsza jest 
współpraca
Wiedza o funkcjonowaniu organizacji 
procesowej, jaką jest Obszar Dystry-
bucji, ułatwi uczestnikom realizację 
działań, które podejmują w roli eks-
perta procesowego.

– Według mnie najistotniejsze było 
uświadomienie sobie potrzeby 
większego wykorzystywania wie-
dzy kolegów i współpracowników. 
Potwierdziliśmy, jak istotne dla wła-
snego rozwoju oraz rozwoju firmy są 
komunikacja i współpraca – podkre-
śla Małgorzata Kapla, kierownik 
projektu „Optymalizacja procesów 
w Obszarze Dystrybucji”. Teraz 
przed ekspertami jest cykl warsz-
tatów pn. Mapowanie Strumienia 
Wartości.
MAŁGORZATA KAPLA

Konkurs BHP rozstrzygnięty Szybcy 
i skuteczni

TAURON Ciepło • Już po raz 
dwudziesty pierwszy laure-
aci zakładowych konkursów 
z zakresu wiedzy o BHP spotkali 
się w finale Ogólnopolskiego Kon-
kursu Wiedzy o Bezpieczeństwie 
Pracy w Elektrowniach i Elektro-
ciepłowniach, organizowanego 
przez Towarzystwo Gospodarcze 
Polskie Elektrownie.
Głównym koordynatorem tego-
rocznego konkursu była spółka 
TAURON Ciepło. Na trzy dni w ma-

łopolskich Racławicach zagościły 
magentowe barwy. 42 zawodników 
reprezentujących 14 firm, w tym aż 

siedem spółek z Grupy TAURON, 
stanęło do zaciętej walki o zwycię-
stwo. Na uczestników finału czeka-
ło 60 pytań i godzina na rozwiązanie 
arcytrudnego testu; nie obyło się 
bez dogrywki.
– Naszym celem jest zero wypadków. 
Jesteśmy przekonani, że wszystkie 
wypadki związane z pracą są do unik-
nięcia – mówił podczas wręczania 
dyplomów Sławomir Gibała, wi-
ceprezes TAURON Ciepło. – Wdra-
żamy i sukcesywnie rozwijamy naj-
wyższe standardy bezpieczeństwa 
w naszych zakładach. Wiemy, że jest 
to proces, który wymaga czasu. Bez-
pieczeństwo w pracy to najwyższa 
wartość, o którą wszyscy powinni 
dbać w sposób szczególny – podkre-
ślił prezes Gibała.
Powodem 95% wypadków przy 
pracy jest tzw. czynnik ludzki. Nie 
dochodziłoby do większości z nich, 
gdyby przestrzegano zasad BHP 
i prawa pracy.
WERONIKA ŚLĘZAK-TAZBIR

Zwycięzcami w klasyfikacji indywidualnej zostali:
1. miejsce: Adam Fickowski – TAURON Wytwarzanie – Elektrownia Łagisza;
2. miejsce: Konrad Sekuła – PGE GEiK S.A. – Elektrownia Bełchatów;
3. miejsce: Adam Rudzki – PGE GEiK S.A. – Elektrownia Bełchatów.

W klasyfikacji drużynowej:
1. miejsce: zespół PGE GEiK S.A. – Elektrownia Bełchatów;
2. miejsce: zespół TAURON Wytwarzanie – CS TW S.A.;
3. miejsce: zespół TAURON Wytwarzanie – Elektrownia Łagisza.

Po raz kolejny pracownicy TAURON Serwis pokazali, że 
jeśli pojawia się awaria, to nie tylko rozwiążą problem, 
ale zrobią to jeszcze szybciej, niż planowano! 

Grupa TAURON
KAROLINA CZARNOTA

W Elektrowni Jaworzno 
II we wrześniu pra-
ca jednego z kotłów 
została zatrzymana. 

Walka z usterką musiała być prze-
prowadzona bez wahania i bezbłęd-
nie, tak aby ciepło i energia mogły 
docierać do mieszkańców miasta.
Błyskawicznie zdobyto więc po-
trzebne do wykonania zadania 
części zamienne, a działania na 
miejscu trwały od wczesnych go-
dzin porannych. Ekipa wykonywała 
zadanie nieprzerwanie przez dwa 
dni, w trybie zmianowym. Dzięki 
takiemu zaangażowaniu udało się 
skrócić postój kotła o jedną dobę. 
Usterce uległ dolny pęczek pod-
grzewacza wody „ECO”. To jego 

nieszczelności trzeba było usunąć, 
aby przywrócić sprawność działa-
nia całego układu.
Nadzór i koordynację nad pracami 
prowadzili mistrzowie Sebastian 
Dudek oraz Tomasz Przybyła. Za 
część spawalniczą odpowiadali Jacek 
Czado i Jacek Wiśniewski. Jednym 
z zespołów zmianowych kierował 
Mirosław Tkaczyk. Za zadania mon-
terskie odpowiadał Włodzimierz 
Tkaczyk, zaś za rozkład rusztowań 
i izolacji Paweł Fryc, Mateusz Masny 
i Bartłomiej Durlik.
Z problemem poradzono sobie 
szybko i skutecznie dzięki determi-
nacji i współpracy całej ekipy. Od-
powiednio zgrany, doświadczony 
w przeprowadzaniu prac w trud-
nych warunkach zespół okazał się 
niezastąpiony w czasie awarii. d

Na zdjęciu pano-
wie: Włodzimierz 
Tkaczyk, Miro-
sław Tkaczyk oraz 
Jacek Czado

W pływaniu 
nie miał sobie 
równych Jacek 

Kustrzycki z TOK

Igrzyska prawie olimpijskie Klasyfikacja 
generalna:

1. TAURON CIEPŁO
2.  TAURON OBSŁUGA 

KLIENTA
3. TAURON WYTWARZANIE
4. TAURON WYDOBYCIE
5. TAURON DYSTRYBUCJA
6.  TAURON SERWIS, 

TAURON POLSKA 
ENERGIA

8. TAURON SPRZEDAŻ
9.  BIOEKO GRUPA 

TAURON, NOWE JA-
WORZNO GRUPA 
TAURON, MAGEN-
TA GRUPA TAURON, 
TAURON DYSTRYBUCJA 
POMIARY.

Zarządzanie Majątkiem i Rozwój (Re-
alizacja zadań serwisowych, Przygo-
towanie i realizacja sieciowych zadań 
inwestycyjnych, Przygotowanie i re-
alizacja zadań związanych z usuwa-
niem awarii, Przyłączanie do sieci).

Najważniejsza jest 
współpraca
Wiedza o funkcjonowaniu organizacji 
procesowej, jaką jest Obszar Dystry-
bucji, ułatwi uczestnikom realizację 
działań, które podejmują w roli eks-
perta procesowego.

Pierwsze 
w historii 
Igrzyska Pra-
cowników 
otworzył Fi-
lip Grzegor-
czyk, prezes 
zarządu TPE
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TAURON SPRZEDAŻ
MARTA PIERÓG

Warsztaty prowadzili 
specjaliści z Akade-
mii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, a orga-

nizatorem był Zamek Królewski na 
Wawelu. Po raz drugi TAURON pa-
tronował temu wydarzeniu.
Dzieci w  wieku od 6 do 12 lat two-
rzyły różnymi metodami prace 
plastyczne obrazujące m.in. ar-
chitekturę i przyrodę. Mali artyści 
pracowali w komnatach zam-
kowych i w plenerze, na co po-
zwoliła piękna, jesienna pogoda.
Jedna z uczestniczek, 10-let-
nia Gabriela Bugiel, tak wspo-
mina udział w warsztatach:
– Bardzo lubię rysować kredkami, 
malować farbami czy tworzyć wyci-
nanki, a na warsztatach w Pieskowej 
Skale miałam to wszystko na miejscu. 
W dodatku miałam okazję spotkać 
się z koleżanką i wspólnie z nią zrobić 
coś, czego na pewno nie zrobiłabym 
w domu, np. trójwymiarowy obraz 
złożony z kwiatów i gałązek zebra-
nych w królewskich ogrodach. Jak 
będę mogła, to na pewno przyjadę 
na warsztaty w przyszłym roku.  d

Dzieci na zamku w Pieskowej Skale
29 września na zamku w Pieskowej Skale odbyły się warsztaty 
plastyczne dla dzieci pracowników Grupy TAURON. 
Udział w nich był nagrodą dla dzieci, które przygotowały najpiękniejsze 
prace w konkursie plastycznym „Wspomnienia z wakacji”.

TAURON Wydobycie
DOROTA POŁEDNIOK

Akcja ma na celu uwrażliwić 
młodzież na konieczność 
posiadania co najmniej 
podstawowej wiedzy doty-

czącej udzielania pierwszej pomocy 
w sytuacjach kryzysowych, którą 
niewątpliwie jest zatrzymanie akcji 
serca u przypadkowej osoby. Z taką 
sytuacją można spotkać się w każdej 
chwili i w każdym miejscu, w którym 
przebywamy.
Choć statystycznie dość rzadko 
mamy do czynienia właśnie z takim 
zdarzeniem, to kiedy ono już na-
stąpi, powinniśmy bez zasta-
nowienia podjąć czynności 
zmierzające do skutecz-
nej pomocy osobie, 
które doznała zatrzy-
mania akcji serca. 
Właściwa ocena sytu-
acji, wezwanie służb 
medycznych, a na-
stępnie niezwłoczne 
zainicjowanie czynno-

ści resuscytacyjnych, czyli sztucz-
nego oddychania i masażu serca, 
powinno być podejmowane bez 
zastanowienia. Każda, dosłownie 
każda sekunda może zadecydo-
wać o życiu poszkodowanej osoby.
W Europejskim Dniu Przywracania 
Czynności Serca w Zespole Szkół 
Podstawowych nr 1 oraz w Szko-
le Podstawowej nr 21 w Jaworznie 
udział wzięli ratownicy z ZG So-
bieski. Przy ich wsparciu akcja zo-
stała przeprowadzona wzorowo, 
a uczniowie nabyli potrzebne umie-

jętności praktyczne w tym zakresie.
Resuscytacja rozpoczęła się punk-
tualnie o godzinie 12 i trwała pół 
godziny. W tym czasie udzielający 
pomocy zmieniali się co każde pięć 
cykli masażu serca i natleniania 
płuc. Masaż serca to czynność wy-
magająca dużej odporności i kondy-
cji fizycznej – nie jest to lekka praca.
Uciski na klatkę piersiową muszą 
być zdecydowane mocne, mogą-
ce tak zmienić geometrię serca, 
aby mogło ono pompować krew 
do całego organizmu. Uczniowie 
spisali się wzorowo, czego do-
wodem była fala braw, jakie roz-
legły się po zakończeniu akcji. 
 d

Rekord Guinnessa ratujący życie
16 października, czyli w Europejskim Dniu Przywracania 
Czynności Serca, w szkołach na terenie całego kraju spotkali 
się nauczyciele, uczniowie i zawodowi ratownicy medyczni, 
aby jak co roku pobić rekord Guinnessa w jednoczesnym 
prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-płucnej.

Uczniów wspierali 
ratownicy z Zakładu 
Górniczego Sobieski

Szacuje się, że w całej 
ogólnopolskiej akcji 
wzięło udział niemal 
100 tys. uczniów

Atmosfera komnat zam-
kowych sprzyjała pracy 
twórczej dzieci
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Klasa na medal
TAURON Wydobycie • Dzię-
ki Salom Przyrody TAURONA 
nauka biologii i chemii to czysta 
przyjemność i wyprawa w świat 
wyobraźni. Kolejna taka klasa 
powstała w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Brzeszczach.
Sale Przyrody TAURONA to pro-
gram edukacyjny dla uczniów 
i nauczycieli szkół podstawowych. 
Nowoczesne wyposażenie daje 
możliwość poznawania biologii czy 
chemii w zupełnie nowy sposób. 
To nie tylko nauka z podręczników, 
ale zdobywanie wiedzy dzięki mi-
kroskopom, ruchomym modelom 
i zestawom doświadczalnym.
Pod koniec września uruchomiona 
została kolejna już taka sala. Po-
wstała ona w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Brzeszczach.
– Inwestowanie w najmłodszych to 
inwestycja w przyszłość. W małych 
miejscowościach, jak między innymi 
Brzeszcze, szczególnie docenia się 
możliwość podniesienia poziomu 
kształcenia przez nowe pomoce na-
ukowe i wyposażenie sal – podkre-
ślał Zdzisław Filip, prezes zarządu 
TAURON Wydobycie. – Powstanie 
Sali Przyrody umożliwia młodym 
ludziom, którzy są autorami nowa-
torskich pomysłów, na zrobienie ko-
lejnego kroku w przyszłość – dodał 
prezes Filip.
Pomysłodawcom programu za-
leży na tym, by uczniowie z zain-
teresowaniem odkrywali otacza-
jący ich świat, a nauczyciele mieli 
dostęp do sprawdzonych mate-
riałów i pomocy dydaktycznych, 
dzięki którym będą mogli prowa-
dzić nowoczesne zajęcia, uczyć 

i jednocześnie inspirować. Nowa 
sala to odpowiedź na potrzeby 
nie tylko nauczycieli, ale przede 
wszystkim spragnionych wiedzy 
dzieci. Uczniowie z podstawówki 
w Brzeszczach, zapytani o wra-
żenia, jednogłośnie stwierdzili, że 
chcieliby, aby wszystkie pracownie 
w szkole były tak wyposażone.
DOROTA POŁEDNIOK

Dzieci na zamku w Pieskowej Skale

Modelarska pasja sposobem na drugie życieRozgrywki pełne energii

Grupa TAURON • Najlepsi tenisiści 
z branży energetycznej zmierzyli 
się w ostatnich dniach września 
w 18. Halowych Mistrzostwach 
Polski Energetyków w Tenisie.
W kategorii M1 bezkonkurencyjny 
okazał się Adam Umnicki (TAURON 
Sprzedaż), który nie poniósł w trakcie 
mistrzostw porażki, a w finale poko-
nał 2:0 Adama Spyrę (PGNiG TERMI-
KA). Trzecie miejsce na podium za-
jęli Andrzej Mały (PGiEK SA, Oddział 
Elektrownia Turów) oraz Piotr Gołę-

biowski (TAURON Polska Energia).
W kategorii „bardziej doświad-
czonych zawodników” niekwe-
stionowanym zwycięzcą okazał 
się Waldemar Butanowicz (PGNiG 
TERMIKA). Drugie miejsce wywal-
czył Ireneusz Strzelec (PGE Dystry-
bucja, Oddział Skarżysko-Kamien-
na), a trzecie Tadeusz Michałczak 
(TAURON Dystrybucja, Oddział 
w Krakowie) oraz Adam Ryszka 
(TAURON Wytwarzanie).
TOMASZ KALINOWSKI

Czuwa również nad pracą zespo-
łów pogotowia ciepłowniczego 
oraz ekip zajmujących się diagno-
styką sieci i instalacji ciepłowni-
czych. Od tak odpowiedzialnej 
pracy dobrze jest znaleźć sobie od-
skocznię, dlatego pan Mieczysław 
wolne chwile spędza bardzo ak-
tywnie. Jeśli nie stawia przed sobą 
kolejnych sportowych wyzwań, to 
zajmuje się modelarstwem i buduje 
dioramy pól bitewnych. Tej pasji po-
święcił się już 30 lat temu i do dzi-
siaj jest jej wierny.
– To pozwala mi oderwać się od co-
dzienności. Podczas pracy nad kolejną 
makietą myślę tylko o niej, całkowicie 
odcinam się od problemów. Liczy się 
dla mnie tylko to, kto wygra moją bitwę 
– opisuje Mieczysław Brzeziński. 

I z zaangażowaniem opowia-
da o kolejnym projekcie, 

który właśnie zaczął 
realizować. – Historia 

okresu napoleoń-
skiego i chwała 

naszego oręża in-
teresowały mnie 
od dawna. Teraz 
przyszedł czas 
na realizację 
swojego Water-
loo czy bitwy pod 
Kircholmem.

MAŁGORZATA 
KUŚ

TAURON Ciepło • Mieczysław 
Brzeziński na co dzień koordy-
nuje działania dyspozytorni. To 
zadanie bardzo wymagające, bo 
dyspozytornia przez całą dobę, 
siedem dni w tygodniu, nadzoruje 
działanie infrastruktury sieciowej 
TAURON Ciepło w całej aglome-
racji śląsko-dąbrowskiej.

W drodze na 
warsztaty dzie-

ciom towarzyszył 
Tauronek

Zdzisław Filip, prezes zarządu 
TAURON Wydobycie, przeciął 
wstęgę do sali

Pokaz wyposażenia 
Sali Przyrody

Pierwszoklasiści na otwarcie 
Sali Przyrody przygotowali 
specjalny występ

Najlepsi 
tenisiści wśród 

energetyków

W Słowac-
kim Raju nad 
Hornadem

Koleba 
w Gorcach, 
skala 1:35
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PRACOWNICY POLECAJĄ

Janusz Wójcik z TAURON Wytwa-
rzanie poleca film „7 uczuć”

KINO
Trwa znakomita passa polskiego kina. Le-
dwo rozpoczął się nowy sezon, a już mie-
liśmy okazję obejrzeć cztery świetne filmy. 
Rewelacyjny „Kler” Wojtka Smarzowskie-
go, po którym wychodziłem z kina pora-
żony i przerażony złem tego świata, „Ka-
merdyner” Filipa Bajona – piękna epicka 
opowieść o relacjach niemiecko-polsko-
-kaszubskich z fantastyczną rolą Janusza 

Gajosa, „Jak pies z kotem” Janusza Kon-
dratiuka – dojmujące studium choroby 
i braterskiej miłości, i wreszcie 
„7 uczuć” Marka Koterskiego.
Długo czekaliśmy na najnow-
szy film twórcy takich obra-
zów, jak „Dzień świra” i „Wszy-
scy jesteśmy Chrystusami”, ale 
było warto. Tym razem Adaś 
Miauczyński trafia na kozetkę 
psychoterapeuty i wraca pa-
mięcią do czasów dzieciństwa. 
Bardzo ciekawy i udany zabieg 
polegający na tym, że w role 

dzieci wcielają się dorośli (m.in. Chyra, 
Więckiewicz, Karolak, Pazura, Figura), 

powoduje, że wygłaszane 
dialogi brzmią w ich ustach 
groteskowo, a zarazem nie-
zwykle przekonująco. Jak 
zwykle u Koterskiego jest tu 
mnóstwo humoru dopra-
wionego pikantnymi dialoga-
mi. Śmiechu jest więc dużo, 
ale czasem jest to śmiech 
przez łzy. Mamy okazję zoba-
czyć, jak rodzące się w dziec-
ku uczucia umierają przez 

niekiedy bezmyślne, 
nieodpowiedzialne 
zachowania rodziców 
i nauczycieli. To film 
o dziecięcych trage-
diach, o braku roz-
mowy i samotności 
oraz o tym, jak dorośli 
– czasem świadomie, 
czasem nie – krzywdzą dzieci. To mani-
fest wymierzony przeciw mechanizmom 
ograniczającym wolność dojrzewającej 
jednostki. Trzeba koniecznie zobaczyć ten 
film.

Zamek w Będzinie poleca 
Karolina Czarnota z TAURON 
Serwis

TURYSTYKA 
Nie jestem rdzenną mieszkanką Będzi-
na, ale zamek w tym mieście był jednym 
z pierwszych takich obiektów, które wi-
działam jako mała dziewczynka. Wysokie 
kamienne mury, wieża i baszta z widokiem 
na całe miasto rozbudzały wtedy moją 
wyobraźnię. Zamek jest średniowieczną 
warownią powstałą z inicjatywy Kazi-
mierza Wielkiego. Współcześnie miejsce 
to jest ważnym punktem na historycznej 
mapie Polski i stanowi ozdobę miasta. 
Szczególnie zachwycająca jest nocna 
iluminacja zamku 
– światło padające 
na mury buduje wo-
kół niego niesamo-
witą aurę tajemni-
czości i magii.
Budowla niejed-
nokrotnie padała 
ofiarą pożarów, a na 
początku XIX wieku 

planowano jej 
rozbiórkę. W tym 
okresie zamek 
stał niezamiesz-
kały i popadał 
w ruinę. Miejskie 
podania mówią, 
że jeden z miesz-
kańców Będzina 
zginął pod gruzami 
– zawaliła się na niego część zamkowych 
murów. Po tym wydarzeniu wydano po-
lecenie zburzenia warowni do samych 
fundamentów. Na szczęście ówcześni 
miłośnicy pamiątek narodowych uchronili 
budowlę przed takim losem. O zabytek na 
przestrzeni lat dbano raz lepiej, raz gorzej. 
Obecnie na zamku w Będzinie trwa ko-

lejny remont, byśmy 
wkrótce ponownie 
mogli podziwiać 
budowlę w jeszcze 
piękniejszym wyda-
niu. Mam nadzieję, 
że rozbudzi ona cie-
kawość świata i hi-
storii w innych mło-
dych ludziach.

iluminacja zamku 
– światło padające 
na mury buduje wo-
kół niego niesamo-
witą aurę tajemni-

Budowla niejed-
nokrotnie padała 
ofiarą pożarów, a na 
początku XIX wieku 

Obecnie na zamku w Będzinie trwa ko-
lejny remont, byśmy 
wkrótce ponownie 
mogli podziwiać 
budowlę w jeszcze 
piękniejszym wyda-
niu. Mam nadzieję, 
że rozbudzi ona cie-
kawość świata i hi-
storii w innych mło-
dych ludziach.

POLECAJĄ

i braterskiej miłości, i wreszcie 

Długo czekaliśmy na najnow-
szy film twórcy takich obra-
zów, jak „Dzień świra” i „Wszy-
scy jesteśmy Chrystusami”, ale 
było warto. Tym razem Adaś 
Miauczyński trafia na kozetkę 
psychoterapeuty i wraca pa-
mięcią do czasów dzieciństwa. 
Bardzo ciekawy i udany zabieg 
polegający na tym, że w role 

powoduje, że wygłaszane 
dialogi brzmią w ich ustach 
groteskowo, a zarazem nie-
zwykle przekonująco. Jak 
zwykle u Koterskiego jest tu 
mnóstwo humoru dopra-
wionego pikantnymi dialoga-
mi. Śmiechu jest więc dużo, 
ale czasem jest to śmiech 
przez łzy. Mamy okazję zoba-
czyć, jak rodzące się w dziec-
ku uczucia umierają przez 
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR:19

CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI OD PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON.
Rozwiązania należy przesyłać do 23 listopada 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 18: Marcin Becmer, Biuro Sprzedaży Usług SN i nN, TAURON Dystrybucja Serwis; Marzena Toporek, Biuro Koordynatora 
ds. Prawnych, TAURON Ciepło; Barbara Augustynek, Zespół Administracyjno-Gospodarczy ZG Janina, TAURON Wydobycie; Małgorzata Płocheć, 
Biuro Controllingu, TAURON Ekoenergia; Tomasz Krzciuk, Wydział Dokumentacji, TAURON Dystrybucja Oddział w Gliwicach
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