
Koleżanki i Koledzy,
korzystając z wyjątkowego przedświątecznego czasu, dziękujemy Wam za mijający właśnie rok. Rok intensywnej pracy i ogromnych 
wyzwań, ale też sukcesów, które udało nam się osiągnąć dzięki Waszemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy.
Życzymy zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Niech ten czas będzie dla Was źródłem radości i zasłużonego odpoczynku. 
Niech znajdzie się w nim miejsce na to, co dla każdego z nas najważniejsze. Na Nowy Rok życzymy spełniania marzeń i dużo pozytywnej energii. 
Wesołych Świąt i Do Siego Roku!
Filip Grzegorczyk  Kamil Kamiński   Marek Wadowski  Jarosław Broda
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Grupa TAURON
URSZULA JARCZYK

Na co dzień górnicy, elek-
tromonterzy, finansiści, 
energetycy oraz spe-
cjaliści do spraw oferty 

i obsługi klienta usiedli obok siebie 
w radiowym studiu, by wcielić się 
w role lektorów opowiadających 
dzieciom mądre i zabawne historie.
Czytane bez aktorskiego doświad-
czenia, ale prosto z serca i z nie-
zwykłym zaangażowaniem opo-
wiadania, w których warto walczyć 
o marzenia, zostaną jeszcze przed 
świętami Bożego Narodzenia wy-
dane w formie audiobooka i przeka-

zane dzieciom ze szpitali i hospicjów 
z terenu dystrybucyjnego Grupy.
„Energia dobrych słów” to kolejny 
projekt TAURONA z zakresu spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu. 
A wszystko po to, by w czasie Świąt 
Bożego Narodzenia dodawać otu-
chy tym, którzy pomocy potrzebują 
najbardziej: chorym dzieciom i ich 
rodzinom.
– Dzieci to nasza przyszłość, stąd tak 
wiele projektów w TAURONIE adreso-
wanych jest właśnie do nich. Wierzy-
my w ich prawdziwą, niewymuszoną 
radość i mamy nadzieję, że dzięki czy-
tanym przez nas bajkom z ich twarzy 
nie będzie znikał uśmiech – mówi 
Filip Grzegorczyk, prezes zarządu 

TAURON Polska Energia. – TAURON 
to firma odpowiedzialna społecznie. 
Jesteśmy stąd, tu działamy oraz dzie-
limy się owocami naszej pracy – do-
daje.
Co zabrać ze sobą na majówkę, dla-
czego nie trzeba bać się nocnych 
potworów i kto stoi za psikusami 
robionymi świętemu Mikołajowi 
– to tylko niektóre z magicznych 
historii przeczytanych przez pra-
cowników w ramach płynącej pro-
sto z serca energii dobrych słów. 
Wszystkie bajki zostały staran-
nie dobrane. Mają uczyć i bawić, 
a przede wszystkim przenosić 
dzieci w świat niezwykłych przy-
gód.

Partnerem akcji jest Polskie Radio 
Katowice. Już w grudniu na stro-
nie internetowej rozgłośni zosta-
nie ogłoszony konkurs, w którym 

każdy ze słuchaczy będzie mógł 
podzielić się swoją energią dobrych 
słów, w zamian za co otrzyma od 
radia płytę z bajkami. d

– TAURON 
to firma odpowiedzialna społecznie. 
Jesteśmy stąd, tu działamy oraz dzie-

– do-

Co zabrać ze sobą na majówkę, dla-
czego nie trzeba bać się nocnych 
potworów i kto stoi za psikusami 
robionymi świętemu Mikołajowi 
– to tylko niektóre z magicznych 
historii przeczytanych przez pra-
cowników w ramach płynącej pro-
sto z serca energii dobrych słów. 
Wszystkie bajki zostały staran-
nie dobrane. Mają uczyć i bawić, 
a przede wszystkim przenosić 
dzieci w świat niezwykłych przy-

Partnerem akcji jest Polskie Radio 
Katowice. Już w grudniu na stro-
nie internetowej rozgłośni zosta-

każdy ze słuchaczy będzie mógł 
podzielić się swoją energią dobrych 
słów, w zamian za co otrzyma od 

Energia dobrych słów
 

Spis bajek:  
Iwona Czerkas, Frania i Niechcemisię w: Frania, Kupmi i takale

Katarzyna Zychla, Na budowie w: Maks odkrywa ciekawe miejsca

Danuta Zawadzka, Myszka Lilli

Danuta Zawadzka, Na majówkę

Barbara Wicher, Nowe przygody Świętego Mikołaja

Agnieszka Urbańska, Czarownica w wielkim mieście

@ Copyright by Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski

Katarzyna Nowak, Promyczek

Niezwykła płyta z bajkami powstała dzięki pomysłom, 

pasji i bezinteresownej pracy wielu ludzi. 

W projekcie wzięło udział dziewiętnastu pracowników Grupy TAURON, 

którzy wcielili się w role lektorów. 

 

TAURON
 CD01

TAURON CD01 ALL RGHTS RESERVED

Partnerzy:

Każdego dnia Promyczek 

dawał ludziom radość, robił dobry uczynek. 

Czerpał z tego wewnętrzną siłę i energię do życia. 

Mimo, że robił to zupełnie nieświadomie. 

Wychował się w dobrej rodzinie, 

u boku kochających rodziców. 

Był oczkiem w głowie dziadków. 

Nie znał trosk i przykrości. 

Pewnie czułby się tak już zawsze, 

gdyby nie pewien dzień...

Promyczek, tekst Katarzyna Nowak

Nagrań dokonano w Studiu im. Jerzego Haralda

w Polskim Radiu Katowice, 21 listopada 2018

Reżyseria nagrań i mastering:?

Kierownik produkcji: Ewa Ciastoń

Grafika na okładce i krążku:

- pracownicy Grupy TAURON czytają dzieciom
Energia dobrych słów

- pracownicy Grupy TAURON czytają dzieciom
Energia dobrych słów

- pracownicy Grupy TAURON czytają dzieciom Energia dobrych słów

- pracownicy Grupy TAURON czytają dzieciom
Energia dobrych słów

Dobra energia 
na szpitalne sale

Siedem niezwykłych bajek czytanych przez pracowników Grupy TAURON trafi tuż 
przed Bożym Narodzeniem do chorych dzieci. Audiobooki zostaną wydane w ramach 
akcji, którą firma prowadzi w województwach dolnośląskim, małopolskim i śląskim.

Pracownicy 
w studio radiowym 

wcielili się 
w role lektorów 

czytających bajki
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Grupa TAURON • Odznaczenia pań-
stwowe – złote i srebrne „Medale 
za Długoletnią Służbę” oraz mini-
sterialne Odznaki Honorowe „Za 
zasługi dla energetyki” – zostały 
wręczone prawie stu pracownikom 
Grupy TAURON podczas uroczyste-
go spotkania w Urzędzie Woje-
wódzkim w Katowicach.
Uroczystość była częścią obcho-
dów 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Odznacze-
nia państwowe wręczył, w imieniu 
prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy, wojewoda śląski Ja-
rosław Wieczorek, w towarzystwie 
Marka Wadowskiego – wiceprezesa 
zarządu TAURON Polska Energia ds. 
finansów.
– Dzieląc radość wszystkich, którzy 
dzięki swojej codziennej, sumiennej pra-
cy stali się laureatami tych szczególnych 
i prestiżowych wyróżnień, gratuluję wy-
trwałości, pracowitości i zaangażowa-

nia, ale przede wszystkim dziękuję za 
wkład w rozwój Grupy TAURON – po-
wiedział Marek Wadowski.
Po uroczystej dekoracji goście zostali 
zaproszeni do zwiedzania gmachu 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Trasa prowadziła przez westybul, 
Salę Sejmu Śląskiego, gabinet prze-
wodniczącego sejmiku, Salę Błękitną, 
Salę Marmurową, Salę Złotą, Miesz-

kanie Grażyńskiego, schron, windę 
paciorkową, skarbiec i tunel.
Następnie uhonorowani pracownicy 
zostali zaproszeni na plac Sejmu Ślą-
skiego, gdzie mogli zobaczyć przy-
gotowaną przez TAURON projekcję 
świetlną „Niepodległa”, połączoną 
z występem Teatru Ognia Nam-Tara 
z Chorzowa.
PATRYCJA HAMERA

Energetycy uhonorowani 
państwowymi odznaczeniami

SAMOCHODY ELEKTRYCZNE NA MINUTY 

Mieszkańcy Katowic mogą już korzystać z usługi wypożyczenia 
samochodów elektrycznych na minuty. TAURON udostępnił 
w stolicy Górnego Śląska dziesięć samochodów elektrycznych 
natomiast z kolejnych dziesięciu e-aut korzystali uczestnicy 
szczytu klimatycznego COP 24.
Chętni na wypróbowanie pojazdów mają do dyspozycji aplikację 
testową eCar od TAURONA, która pozwala wypożyczyć, uruchomić 
i oddać samochód. Cała flota 20 samochodów elektrycznych 
marek – VW e-Golf, Nissan LEAF, BMW i3 i RENAULT ZOE – będzie 
dostępna dla mieszkańców Katowic pod koniec roku.
W listopadzie TAURON oddał do użytku sieć terminali do ładowania 
samochodów elektrycznych składającej się z 4 szybkich stacji 
ładowania (DC) oraz 19 przyspieszonego ładowania (AC). Stacje 
usytuowane są w centrum miasta m.in. przy Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym czy hotelu Vienna House (dawniej hotel 
Angelo) przy ulicy Sokolskiej, a także w poszczególnych dzielnicach 
Katowic: os. Witosa, Ligocie, Bogucicach, Piotrowicach-Ochojcu 
czy  Giszowcu. Ze wszystkich terminali kierowcy samochodów 
elektrycznych mogą korzystać bezpłatnie.
System ładowarek i sprzężona z nim usługa car-sharingu 
traktowane są jako pilotaż kompetencyjny. Grupa chce zebrać 
doświadczenia z zakresu obsługi floty samochodów elektrycznych, 
jak i przetestować oprogramowanie służące zarówno do 
zarządzania infrastrukturą oraz procesem ładowania.
W Katowicach będą testowane auta czterech najpopularniejszych 
w Polsce marek samochodów elektrycznych, a także ładowarki 
różnych producentów. Taki układ umożliwi sprawdzenie 
funkcjonowania całego systemu w różnych konfiguracjach, 
a ponadto pozwoli na ocenę wpływu wykorzystania 
samochodów elektrycznych na pracę sieci elektroenergetycznych 
w rzeczywistych warunkach.
ŁUKASZ CIUBA

Z GRUPY

Uroczystość odzna-
czenia pracowni-
ków odbyła się 
w Urzędzie Woje-
wódzkim 
w Katowicach

ŚWIAT ENERGETYKÓW W MINIATURZE 

Miniaturowy Śląsk, największe atrakcje regionu i znane ulice 
tętniące życiem. Mieszkańcy Kolejkowa, bo o nim mowa, 
sprawiają wrażenie, jakby żyli naprawdę na największej 
w Polsce makiecie kolejowej. Teraz obok gliwickiego ratusza, 
obserwatorium na Śnieżce i sudeckiej Szwajcarki, można tam 
znaleźć także elektromonterów TAURON Dystrybucja. Wszystko 
w mikroskali. 
Twórcy Kolejkowa stworzyli dwie ogromne, pełne życia makiety 
przedstawiające najbardziej znane atrakcje Górnego i Dolnego 
Śląska. Mieszczą się one we Wrocławiu i w Gliwicach. 
Nowością, która pojawiła się na makietach są elektromonterzy 
pogotowia energetycznego TAURON Dystrybucja. We 
wrocławskiej części makiety usuwają awarię, do której doszło 
w wyniku zerwania linii energetycznej przez powalone wiatrem 
drzewa. W Gliwicach wymieniają słup uszkodzony podczas 
kolizji drogowej. Na makiecie można zobaczyć sytuacje, które 
stanowią element codziennej pracy elektromonterów TAURONA, 
a także specjalistyczne samochody pogotowia energetycznego 
i profesjonalny sprzęt energetyków.
Makietę Kolejkowo można zobaczyć w dwóch lokalizacjach:
Wrocław – budynek Dworca Świebodzkiego – pl. Orląt Lwowskich
Gliwice – Centrum Handlowe Europa Centralna – ul. Pszczyńska
MARCIN MARZYŃSKI

Jak co roku uroczystości 
barbórkowe miały 
tradycyjny charakter

GRUPA TAURON
ANNA RUTKOWSKA

Uroczystości barbórkowe 
w Brzeszczach rozpoczęły 
się od odsłonięcia i poświę-
cenia tablicy upamiętniają-

cej górniczy strajk z grudnia 1981 roku. 
Goście podkreślali, że obchody bar-
bórkowe są wyjątkowe, bo w tym roku 

Polska obchodzi 100-lecie odzyskania 
niepodległości. Równocześnie obcho-
dzony był jubileusz 115-lecia powsta-
nia kopalni Brzeszcze.
Prezydent Andrzej Duda w swoim wy-
stąpieniu zapewnił, że polski przemysł 
wydobywczy to jeden z fundamen-
tów naszej gospodarki, który stanowi 
o bezpieczeństwie energetycznym 
kraju.

– TAURON, dzięki posiadanym aktywom 
górniczym, jest gwarantem stabilnego 
wytwarzania energii elektrycznej w okre-
sach zmiennych lub ekstremalnych wa-
runków pogodowych, powodujących 
rozchwianie systemów energetycznych. 
TAURON jest przykładem udanej konsoli-
dacji górnictwa z energetyką i wyciągnię-
cia z tego procesu efektu synergii – mó-
wił Filip Grzegorczyk, prezes zarządu 

Wyjątkowi goście, wzruszające momenty i deklaracje podkreślające rolę górnictwa 
w polskiej gospodarce – tegoroczna barbórka w TAURON Wydobycie miała 
uroczystą oprawę. W święcie wzięli udział m.in. prezydent RP Andrzej Duda, 
wicepremier Beata Szydło oraz wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Barbórka w Brzeszczach 
na najwyższym szczeblu

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2019 Roku pragnę 
złożyć wszystkim pracownikom i zarządowi Grupy TAURON najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, pomyślności oraz sukcesów w życiu  zawodowym i osobistym.
Niech świąteczny czas będzie okazją do spotkań w gronie najbliższych, a nadchodzący 
rok przyniesie siłę do pokonywania trudności i wytrwałość w dążeniu do celu. 
Niech atmosfera Świąt Bożego Narodzenia emanuje ciepłem rodzinnego domu, 
da radość i wiarę w każdy kolejny dzień.
Życzę spokoju, nadziei i spełnienia noworocznych marzeń oraz  dalszych sukcesów, 
udanych inwestycji i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku!

Wesołych Świąt!
Krzysztof Tchórzewski

Minister Energii
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Skutecznie zachęciliśmy do 
opowiadania ciepło o sąsiedzie

TAURON Ciepło 
•  „To chyba najbardziej ciepły wpis, 

jaki udało mi się napisać w mojej 
fejsbukowej karierze”

•  „Uwaga! Należy zachować 
ostrożność, gdyż w czasie czyta-
nia może wystąpić efekt dużego 
ciepła, a momentami nawet 
gorąca!” – to tylko wycinek 
twórczości fejsbukowiczów, 
powstałej dzięki konkursowi 
#OpowiedzCieplo o sąsiedzie.

Promocja w radiu, prasie, telewizji i in-
ternecie oraz marketing bezpośredni 
– TAURON Ciepło zakończył kampa-
nię #OpowiedzCieplo o sąsiedzie. Ad-
resatami działań promocyjnych byli 
klienci indywidualni oraz biznesowi 
drugiego największego dostawcy cie-
pła sieciowego w Polsce.
Celem projektu było ocieplenie rela-
cji międzysąsiedzkich wśród klien-
tów TAURON Ciepło, zwłaszcza tych 
z miast objętych siecią ciepłowniczą. 
Jest to o tyle istotne, że w momencie 
podejmowania decyzji o podłączeniu 
bloku do sieci ciepłowniczej koniecz-

na jest zgoda praktycznie wszystkich 
mieszkańców. W takich momentach 
bardzo często zamiast merytorycz-
nych argumentów górę biorą emocje 
i wcześniejsze animozje.
Kluczowym elementem kampanii 
był konkurs na najciekawszy sposób 
opowiedzenia ciekawie i ciepło (stąd 
hasztag #opowiedzciepło) o swoim 
sąsiedzie. Do jego promocji wykorzy-
stano radio, prasę, telewizję, internet 
oraz narzędzia marketingu bezpo-
średniego.
W sumie komunikaty dotarły do kilku-
set tysięcy osób. Wiele z nich komen-
towało, że projekt jest jedną z najbar-
dziej pozytywnych inicjatyw, z jakimi 
spotkali się dotychczas w internecie. 
W obszarze business-to-business 
formuła konkursu zakładała kontakt 
z marką nie tylko osób, które na co 
dzień pozostają w relacji z TAURON 
Ciepło, ale także pracowników back-
-office. Niejednokrotnie mają oni duży 
wpływ na proces zakupu i wykorzy-
stania produktów spółki.
KAROLINA KMON

TAURON Polska Energia. 
Kluczową rolę górnictwa w polskiej go-
spodarce podkreśliła obecna na bar-
bórce wicepremier Beata Szydło. – Jako 
córka górnika doskonale znam specyfikę 
ciężkiej pracy na kopalni. Wiem, jak jest ona 
niebezpieczna, ale też ważna dla naszej 
gospodarki. Dlatego dla mnie osobiście 
barbórka jest bardzo ważnym świętem – 
mówiła premier Szydło.
Ważnym punktem uroczystości było 
podpisanie porozumienia między Grupą 
TAURON a Zakładami Górniczo-Hutni-

czymi Bolesław w Bukownie. Przewidu-
je ono przejęcie do obszaru wydobyw-
czego Grupy TAURON 150 pracowników 
z obszarów w ZGH Bolesław.
Podczas uroczystości wręczono hono-
rowe odznaki „Zasłużony dla Górnictwa 
RP” oraz Medale za Długoletnią Służbę. 
Zostały także nadane honorowe szpa-
dy górnicze. W tym roku wśród „szpa-
dzistów” znalazła się kobieta, co jest 
niezwykle rzadkie w świecie górniczym. 
Wyróżnienie to zostało wręczone Annie 
Ciapradze. d

Wyjątkowi goście, wzruszające momenty i deklaracje podkreślające rolę górnictwa 
w polskiej gospodarce – tegoroczna barbórka w TAURON Wydobycie miała 
uroczystą oprawę. W święcie wzięli udział m.in. prezydent RP Andrzej Duda, 
wicepremier Beata Szydło oraz wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Wręczono również 
honorowe szpady 

górnicze

W trakcie uroczystości 
pracownikom TWd nadano 

odznaczenia państwowe 
i resortowe

TAURON jest przykładem 
udanej konsolidacji 
górnictwa z energetyką 
- mówił  Filip Grzegorczyk, 
prezes zarządu TAURON 
Polska Energia

Grupa TAURON
WERONIKA ŚLĘZAK-TAZBIR

Analizy przyszłych trendów 
na rynku pracy obejmują 
prognozy demograficzne, 
które jasno wskazują na 

mniejszą liczbę dostępnych pra-
cowników, a szczególnie wysoko 
wykwalifikowanych ekspertów. 
Zarządzanie wiedzą i kompeten-
cjami w aspekcie zapobiegania 
ryzyka powstania luki kompeten-
cyjnej i pokoleniowej, rozumia-
nych jako brak istotnych z punktu 
widzenia organizacji kompetencji, 
nigdy wcześniej nie miało aż tak 
istotnego znaczenia, jak obecnie.
Wspomniane wyżej trendy na ryn-
ku pracy znalazły odbicie w pierw-
szym badaniu luki pokoleniowej 
w latach 2018-2027, przepro-
wadzonym w Grupie TAURON. 
Głównym powodem, zidentyfi-
kowanym jako wpływający na 
możliwość powstania luki, jest 
wiek pracowników i perspektywa 
ich przejścia na emeryturę. Dzi-
siaj w Grupie TAURON 36,2% pra-
cowników to osoby powyżej 50. 
roku życia, a na przestrzeni naj-
bliższych 10 lat z powodu odejść 
emerytalnych może zabraknąć 
nawet 4,5 tysiąca pracowników, 
w tym specjalistów na kluczowych 
stanowiskach.
TAURON potrzebuje nowych 
kompetencji, które pozwolą mu 
z sukcesem realizować ambitne 
plany rozwoju. Statystyki wyraź-
nie wskazują, że w organizacji po-
trzebni są młodzi ludzie i wymia-
na wiedzy między pokoleniami, 

w szczególności między najmłod-
szymi a doświadczonymi już pra-
cownikami.
Na co dzień w Grupie TAURON 
współpracują ze sobą trzy pokole-
nia. Jak zatem zarządzać wielopo-
koleniowymi zespołami? Jak moty-
wować i budować zaangażowanie 
pracowników w różnym wieku? Jak 
wykorzystać potencjał oraz mocne 
strony każdego pokolenia oraz za-
pewnić międzypokoleniowy trans-
fer wiedzy?
Odpowiedzi na powyższe pytania 
padły 6 listopada podczas konfe-
rencji „Moc Pokoleń”. Do udziału 
w niej zaproszona została kadra 
menedżerska wszystkich obsza-
rów biznesowych Grupy, pracow-
nicy obszaru HR, przedstawiciele 
administracji, szkół i uczelni oraz 
instytucji współpracujących z TAU-
RONEM. Eksperci z zakresu za-
rządzania wielopokoleniowością 
w formule krótkich wystąpień in-
spirowali uczestników konferencji 
oraz dostarczali im realnych przy-
kładów, często potwierdzonych 
badaniami naukowymi, że współ-
praca różnych pokoleń jest dla or-

ganizacji ogromną szansą i okazją 
do rozwoju.
Aby ją dobrze wykorzystać, klu-
czowe stają się nowe kompetencje 
menedżerów. Konieczna jest ich 
zdolność do budowania partner-
stwa w wielopokoleniowych ze-
społach, otwartość na różnorod-
ność oraz promowanie wymiany 
wiedzy i współpracy między pra-
cownikami z różnych pokoleń, tak 
by – niezależnie od wieku – każdy 
pracownik miał poczucie, że jest 
dla niego miejsce w organizacji. d

Wyzwania związane z luką pokoleniową i kompetencyjną 
oraz oczekiwania młodego pokolenia wobec pracodawców to 
główne tematy konferencji „Moc Pokoleń”, zorganizowanej 
przez TAURON w Gliwicach.

 Konferencja 
„MOC POKOLEŃ” 

w liczbach

545 
uczestników

7 
inspirujących 

prelekcji

18 
MINUT 

– czas 
jednej 

prelekcji

99% 
UCZESTNIKÓW 

poleca udział 
w takim wydarzeniu

TAURON szykuje się 
na nowe pokolenie
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Program konferencji 
zakładał wystąpienia 
ekspertów 
w zakresie zarządzania 
wielopokoleniowością

TAURON potrzebuje 
nowych kompetencji, 
by realizować ambitne 
plany rozwoju - mówił 
Kamil Kamiński, 
wiceprezes zarządu TPE 
ds. klienta i wsparcia 
korporacyjnego
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SIP-OWIEC TAURON CIEPŁO WYRÓŻNIONY 
Zbigniew Judasz, społeczny inspektor pracy w TAURON 
CIEPŁO, otrzymał wyróżnienie specjalne za całokształt 
pracy na rzecz poprawy BHP w XXV edycji Konkursu 
„Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej”.  
Konkurs odbył się pod honorowym patronatem 
Marka Kuchcińskiego, marszałka Sejmu RP. 
Łącznie w konkursie wyróżnionych zostało 
dwudziestu Społecznych Inspektorów Pracy 
z różnych przedsiębiorstw z całej Polski. 
Gala wręczenia nagród  odbyła się 27 listopada 
na Zamku Królewskim w Warszawie. 
MAŁGORZATA KUŚ

TAURON DOCENIONY NA COP24 ZA ROZWÓJ 
ELEKTROMOBILNOŚCI 

TAURON otrzymał nagrodę „Lider Elektromobilności 2018" 
podczas szczytu klimatycznego COP24. Wyróżnienie jest wynikiem 
badania rynku e-mobility w Polsce przeprowadzonego przez 
Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) i firmę 
doradczą PwC.   
Magenta Grupa TAURON znalazła się wśród firm najbardziej 
zaangażowanych w rozwój zero- i niskoemisyjnego transportu 
w Polsce. Spółka została doceniona za kompleksowe, przemyślane 
oraz odpowiedzialne podejście do rozwoju elektromobilności 
w ramach działalności przedsiębiorstwa, w szczególności w zakresie 
realizacji projektów pilotażowych oraz wspierania innowacji.
- Nagroda "Lidera Elektromobilności 2018" stanowi dla nas potwierdzenie 
tego, że trafnie identyfikujemy wyzwania i megatrendy w obszarze 
e-mobility. Wierzymy, że tylko spójne, skrojone na miarę ekosystemy 
elektromobilności, mogą stymulować rozwój tej branży. Już dziś 
zapraszamy samorządy, małe i duże przedsiębiorstwa do współpracy 
– mówi Michał Koszałka, prezes zarządu Magenta Grupa TAURON.
ŁUKASZ CIUBA

AMBASADORZY NA START! 

Ruszyła II edycja Programu Ambasador Grupy TAURON. W ramach 
tegorocznej edycji dziewięciu ambasadorów z sześciu uczelni 
partnerskich realizować będzie autorskie działania promocyjne na 
swoich uczelniach.  
Głównym celem programu jest angażowanie studentów w proces 
budowania pozytywnego wizerunku Grupy TAURON w środowisku 
akademickim oraz zainteresowanie ofertą praktyk, staży i pracy 
najlepszych studentów i absolwentów. W ramach programu 
nawiązujemy współpracę ze studentami, którzy mają innowacyjne 
i świeże pomysły dot. inicjatyw promujących Grupę, a także dostarczają 
nam inspiracji, jak zmieniać i dostosowywać programy przeznaczone 
dla studentów, w stosunku do coraz większych wymagań.
W trakcie trwania programu ambasadorzy  poznają  strukturę 
i wartości Grupy, rozwiną kompetencje oraz zrealizują swoje pomysły 
i inicjatywy, a to wszystko we współpracy z opiekunami ze spółek 
Grupy TAURON.
MONIKA CZERNIAK-LNIAK

O TYM SIĘ MÓWI
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TAURON Dystrybucja
JOANNA BRELIŃSKA

Podczas spotkań zarządu 
TAURON Dystrybucja 
z kadrą zarządzającą TD, 
TDP i TDS omawiane 

były między innymi kwestie do-
tyczące realizacji KPI, kluczowe 

dane finansowe oraz status re-
alizacji celów strategicznych dla 
Obszaru Dystrybucji. Uczestnicy 
podsumowali również stan reali-
zacji projektów w ramach Progra-
mu Jedna Dystrybucja.
Jednym z najważniejszych tema-
tów poruszanych podczas spo-
tkań była polityka personalna. 

Szczegółowo omówione zostały 
kwestie związane z regulacjami 
w zakresie zatrudnienia i wynagra-
dzania, w tym działania podejmo-
wane w celu minimalizacji różnic 
w wynagrodzeniach zasadniczych. 
Zostały również przedstawione 
główne programy szkoleniowe, 
w których uczestniczą pracowni-
cy Obszaru Dystrybucji. Są wśród 
nich: Rozwój w Ruchu – program 
dla dyspozytorów, Liga Mistrzów 
– program rozwojowy dla mi-
strzów oraz szkolenia z udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dni Otwarte 2018 
w Obszarze Dystrybucji

Czym skorupka za młodu nasiąknie…

TAURON Ciepło
MAŁGORZATA KUŚ

P omysł zorganizowania 
cyklu spotkań z mło-
dzieżą szkół podsta-
wowych i średnich 

zrodził się po to, aby dotrzeć do 
dzieci i młodzieży z informacjami 
na temat produkcji energii cieplnej 
i elektrycznej, wyjaśnić, na czym 
proces ten polega, jak wpływa na 
nasze środowisko i w jaki sposób 
TAURON Ciepło dba o środowisko 
– mówi Ireneusz Czulak.
W projekcie wzięło udział łącz-
nie 14 szkół podstawowych 
i średnich. Średnio w każdej 
szkole w spotkaniach uczest-
niczyło około 80 uczniów, 
co daje ponad 1000 uczniów 
z naszego regionu. Zaintere-
sowanie było bardzo duże, 
a dyskusje często przekraczały 

wyznaczony na spotkanie czas. 
W zależności od przedziału 
wiekowego młodzieży pytania 
były różne i często zaskakują-
ce nawet dla prowadzącego. 
Najważniejsza dyskusja za-
wsze toczyła się wokół tematu 

dymów wypuszczanych przez 
domy prywatne opalane wę-
glem w porównaniu do tego, 
co emitują elektrociepłownie.
Ogromnie nas cieszy tak duże 
zainteresowanie udziałem 
w prelekcjach – zarówno ze 

 W projekcie
wzięło udział  
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Dobiegł końca projekt pn. „Czym skorupka za młodu nasiąknie – dbam o czystość 
powietrza; ciepło sieciowe, energia, co o tym wiem”. Projekt, który zdobył 
pierwsze miejsce w konkursie PRO Bono dla pracowników Grupy TAURON, został 
zrealizowany na zasadzie wolontariatu. Jego pomysłodawcą, autorem i w całości 
wykonawcą jest Ireneusz Czulak – na co dzień kierownik Sekcji Utrzymania 
Ruchu w elektrociepłowni TAURON Ciepło w Czechowicach-Dziedzicach.

Rozwój i korzystanie z najnowszych technologii 
jest strategią na przyszłość dla całego 
Obszaru Dystrybucji. Taki wniosek płynie ze 
spotkań zarządu TAURON Dystrybucja z kadrą 
zarządzającą, które odbyły się w październiku. 
Zainaugurowały one tegoroczne Dni Otwarte.



5 Puls TAURONA gazeta pracowników Grupy TAURONlistopad 2018 r.

Fo
to

: M
ar

ia
n 

Za
m

br
zy

ck
i

Fo
to

: A
gn

ie
sz

ka
 O

sie
ck

a

TAURON nagrodzony 
za jakość obsługi klientówDni Otwarte 2018 

w Obszarze Dystrybucji

TAURON Obsługa 
Klienta • Już po raz 
trzeci otrzymał 
Certyfikat Jakości 
Obsługi Konsumen-
ta. Przyznawany jest 
on przez Federację 
Konsumentów 
organizacjom, które 
uzyskały pozytywny wynik audy-
tu prawnego i konsumenckiego.
Na przełomie sierpnia i września 
przeszliśmy audyt konsumencki 
oraz audyt prawny. Badane były 
nasze punkty obsługi klienta oraz 
infolinia. Celem badania była wery-
fikacja informacji, którą klient uzy-
skuje w bezpośrednim kontakcie 
z TAURONEM w obszarach mery-
torycznych z zakresu przyłączenia, 
pozyskiwania i utrzymania klienta, 
zawierania umów, wykonywania 
umów oraz reklamacji i windykacji.

W  b a d a n i u 
wzięło udział 
247 pracowni-
ków punktów 
obsługi klienta, 
uzyskując bar-
dzo wysoką oce-
nę: na poziomie 
ponad 98% po-

prawnie udzielonych odpowiedzi. 
Dzięki temu każdy punktów ob-
sługi klienta, otrzymał Certyfikat 
Jakości Obsługi Konsumenta.
Wskaźnik poprawnych odpowie-
dzi na poziomie 98% to świetny 
wynik. Najlepsi pracownicy, po-
dobnie jak najlepsze placówki, 
uzyskali w badaniu 100% popraw-
nych odpowiedzi. Wszystkim pra-
cownikom biorącym udział w ba-
daniu serdecznie gratulujemy tak 
dobrego wyniku!
KATARZYNA SIERSZUŁA

Najczęściej zadawane 
przez uczniów pytania:
�  Dlaczego jest taka różnica 

w kolorze dymu i co się w nim 
znajduje?

�  Jak jest on oczyszczany?
�  Ile węgla spala się w elektro-

ciepłowni?
�  Czy można ogrzać całe 

miasto?

Czym skorupka za młodu nasiąknie…

s t r o n y 
młodzieży, 
jak i władz 
szkół. Dzię-
ki tym spo-
tkaniom ucznio-
w i e  o t r z y m a l i 
sporą dawkę wie-
dzy na temat produk-
cji ciepła i energii, a także na 
temat ochrony środowiska 
– informacji przekazanych 
przez profesjonalistę i prak-
tyka w dziedzinie energetyki.
– Ja też wiele się od młodzieży 
nauczyłem. Jestem podbudowany 
tym, jak bardzo młodym ludziom 
zależy na czystym powietrzu i na-
szym środowisku. Mam nadzieję, 
że będzie możliwość kontynuacji 
tego projektu i dotarcia do więk-
szej liczby młodzieży – powie-
dział Ireneusz Czulak. d

 W projekcie
wzięło udział  
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Czas na „zimówki”

•  TARNÓW
ul. Kryształowa 1/3
Tel. 516 115 992
•  KRAKÓW
 ul. bp. Hodura 3
Tel. 516 114 670
•  BIELSKO-BIAŁA
 ul. Czechowicka 25
Tel. 516 111 663

•  JAWORZNO
ul. Wojska Polskiego 1
Tel. 516 112 122
•  CZĘSTOCHOWA
ul. Jagiellońska 75
Tel. 516 113 909
•  OPOLE
ul. Budowlanych 60
Tel. 601 425 113

•  LEGNICA
ul. Wałbrzyska 1
Tel. 516 803 530
•  JELENIA GÓRA
ul. W. Pola 47
Tel. 519 716 658

Wsparcie Grupa TAURON • W tym 
roku pogoda zdecydowanie roz-
pieściła kierowców. Do połowy 
listopada mogliśmy się cieszyć 
brakiem deszczu, pełnym słońcem 
i suchymi jezdniami. A to wszystko 
sprawiało, że myśl o wymianie 
opon z letnich na zimowe odłożyli-
śmy na ostatnią chwilę. Tymczasem 
taką wymianę powinniśmy mieć już 
za sobą.
Mitem jest przekonanie, że z „zimó-
wek” powinniśmy zacząć korzystać 
dopiero wtedy, kiedy wystąpią opady 
śniegu.  Najważniejszym kryterium 
są bowiem nie opady, a temperatury 
na zewnątrz. Eksperci twierdzą, że 
najlepszym momentem na wymia-
nę opon w aucie jest przełom paź-
dziernika i listopada, gdy temperatu-
ra spada poniżej 7 stopni Celsjusza, 
a nocą mogą wystąpić przygruntowe 
przymrozki. Dla własnego komfortu 
i bezpieczeństwa warto pomyśleć 
o tym jak najwcześniej, aby później 
uniknąć długich godzin oczekiwania 
w kolejce przed warsztatem opo-
niarskim. Trzeba pamiętać, że dosto-
sowanie ogumienia do warunków 
atmosferycznych zmniejsza ryzyko 
poślizgu i skraca drogę hamowania.

Opony letnie i zimowe są produkowa-
ne z innych mieszanek gumowych. 
„Zimówki” są bardziej elastyczne, co 
pozwala na zachowanie lepszej przy-
czepności w trakcie jazdy. Opony mają 
też inne bieżniki. Zimowe posiadają 
więcej nacięć, inny kształt i kierunek 
elementów bieżnika.
Przy wymianie opon należy pamię-
tać o podstawowych zasadach:
•  zawsze wymieniaj cztery opony 

identycznego modelu; opony na tej 
samej osi powinny być takie same;

•  stosuj wymiary zalecane przez 
producenta bądź zawsze konsultuj 
zmiany ze specjalistą;

•  sprawdź opony przed ich zamonto-
waniem (ciśnienie, stan techniczny, 
bieżnik, wskaźnik zużycia), a wszel-
kie wątpliwości omów  z fachow-
cem, który potwierdzi, że opony 
nadają się do użytku.

Zachęcamy wszystkich do umówie-
nia się na sezonową wymianę opon. 
Pracownicy Grupy TAURON mogą 
skorzystać z 5% rabatu na wymianę 
opon w warsztatach samochodo-
wych prowadzonych przez Wsparcie 
Grupa TAURON. Należy podać hasło: 
TAURON + NAZWA SPÓŁKI.
ANNA PTAK

Adresy warsztatów:

Grupa TAURON • 20 tysięcy ton 
ekogroszku kupili w sklepie 
internetowym TAURONA klienci 
z trzech tysięcy miejscowości po-
łożonych na terenie całego kraju.
Powodzenie, jakim cieszy się 

wśród klientów ekogroszek 
od TAURONA, to konse-

kwencja przede wszyst-
kim jakości. Ekogroszek 

to paliwo o wysokiej 
wartości opałowej, 

które posiada świa-
dectwo bezpieczeń-
stwa ekologicznego. 
Produkcja kontrolowa-

na jest przez specjalistycz-
ne laboratorium badawcze.
Klient kupuje ekogroszek bezpo-
średnio od producenta, którym są 
kopalnie Grupy TAURON. Dzięki 

temu ma gwarancję, że otrzymuje 
paliwo nie tylko wysokiej jakości, 
ale również w korzystnej cenie.
Pakowany w 20-kilogramowe 
worki ekogroszek dostarczany 
jest na 800-kilogramowych pale-
tach do klientów na terenie całego 
kraju. Wystarczy wejść na stronę 
www.tauron.pl/ekogroszek, złożyć 
zamówienie i umówić się z kurie-
rem na dzień i godzinę dostawy.
 ELŻBIETA BUKOWIEC

Ekogroszek z internetu 

Dużo uwagi poświęcono rozwo-
jowi Obszaru Dystrybucji. Prele-
genci przedstawili szereg inicjatyw 
związanych z wykorzystaniem no-
wych technologii, automatyzacją 
oraz ergonomią i upraszczaniem 
procesów. Zostały również zapre-
zentowane działania związane 
z PROklienckim procesem przy-
łączeniowym, zastosowaniem 
technologii rozpoznawania ludzkiej 
mowy w automatycznej rejestracji 
zgłoszeń pod numerem alarmo-
wym pogotowia energetycznego 
oraz trwającą ewolucją syste-
mów obsługi technicznej klientów. 
Przedstawiono także wybrane ak-
tywności związane z elektromobil-
nością. Podczas spotkań przybliżo-
no działalność biznesową TAURON 
Dystrybucja Serwis oraz strategię 
rozwojową tej spółki. Przewiduje 
ona wprowadzanie nowych pro-
duktów i usług opartych o innowa-
cyjne technologie.
W trakcie Dni Otwartych zostały 
wręczone statuetki „Zasłużony 
Pracownik TAURON Dystrybucja”, 
które są uhonorowaniem wielo-
letniej pracy zawodowej wyko-
nywanej z pasją, sumiennością 
i zaangażowaniem. W tym roku 
wyróżnienie to otrzymało 25 osób.
W poszczególnych lokalizacjach 
Obszaru Dystrybucji Dni Otwarte 
będą odbywały się grudniu według 
harmonogramów ustalonych w od-
działach i spółkach. d

ta. Przyznawany jest ta. Przyznawany jest 

uzyskały pozytywny wynik audy-uzyskały pozytywny wynik audy-
tu prawnego i konsumenckiego.

W  b a d a n i u 
wzięło udział 
247 pracowni-
ków punktów 
obsługi klienta, 
uzyskując bar-
dzo wysoką oce-
nę: na poziomie 
ponad 98% po-

prawnie udzielonych odpowiedzi. 
Dzięki temu każdy punktów ob-

Przedstawiciele 
POK wraz 
z prezesem Federacji 
Konsumentów
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Grupa TAURON
URSZULA JARCZYK

Poznanie charakteru pra-
cy ratowników Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, metod 

poszukiwań i transportu rannych 
oraz ratownictwa były tematem 
szkolenia TAURON Rescue Team, 
organizowanego w ostatni week-
end października w górach Beskidu 
Żywieckiego.

Grupa TAURON
TOMASZ KALINOWSKI

Do rywalizacji przystąpiło 
42 zawodników repre-
zentujących łącznie osiem 
firm z branży energetycz-

nej. Uczestnicy zmagali się w trzech 
kategoriach: Kobiet Open oraz Męż-

czyzn M-1 i M-2. O zwycięstwo 
walczyli na sześciu torach bowlin-
gowych. W pierwszym dniu zmie-
rzyli się w grach eliminacyjnych. 
Dziesięciu najlepszych zawodników 
z poszczególnych kategorii zakwa-
lifikowało się do gier finałowych. 
O klasyfikacji końcowej decydowała 
suma punktów wszystkich gier.

TAURON Rescue Team  na Hali Miziowej

Ponad 55 tysięcy 
strąconych kręgli i kilka 
mistrzowskich tytułów 
dla przedstawicieli 
TAURONA. Taki jest 
rezultat X Mistrzostw 
Polski Energetyków 
w Bowlingu, które 
odbyły się 7-9 listopada 
w kręgielni Miejskiego 
Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Łaziskach 
Górnych.

Zawodnicy TAURONA 
triumfowali w bowlingu

Przeszywający wiatr, deszcz, 
wszechogarniająca ciemność i zimno. 
Kask z czołówką, liny i uprzęże. Później 
wędrówka po grząskim terenie. Wszystko 
po to, by jak najszybciej odnaleźć 
poszkodowanego w wypadku turystę. 
Pracownicy Grupy TAURON wzięli udział 
w kolejnym szkoleniu organizowanym 
wspólnie z ratownikami GOPR.

Górnicy oddają krew

TAURON Wydobycie • 
Najcenniejszym darem życia, 
czyli własną krwią, podzielili 
się z potrzebującymi honorowi 
krwiodawcy w kolejnej już akcji 
krwiodawczej zorganizowanej 
wspólnie przez Klub Honorowych 
Dawców Krwi przy ZG „Sobieski” 
oraz NSZZ „Solidarność” ZG 
„Sobieski” TAURON Wydobycie.
2 listopada na parkingu stołówki 
szybu Piłsudski zaparkował autokar 
do poboru krwi z Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa z Katowic. Zbiórka zakończyła 
się pełnym sukcesem, bowiem 71 
krwiodawców oddało tego dnia 
łącznie 32 litry krwi. Jest to najlep-
szy wynik w tym roku we wszystkich 
akcjach krwiodawczych organizowa-
nych na Piłsudskim.
Krew to naturalny lek, potrzebny 
w szczególności przy wykonywaniu 
skomplikowanych zabiegów opera-
cyjnych, ale nie tylko. Pochodne krwi 
potrzebne są osobom cierpiącym na 
choroby krwi, w szczególności na 

białaczkę. Niestety, krwi nie można 
przechowywać w nieskończoność, 
dlatego potrzebne są jej regularne 
dostawy.
Jak przygotować się do oddania 
krwi? Najważniejsze to zjeść lekki, 
niskotłuszczowy posiłek, nie spo-
żywać alkoholu i powstrzymać się 
na kilka godzin od palenia tytoniu. 
Nie można zapomnieć o odpowied-
nim nawodnieniu: należy wypić co 
najmniej 2 szklanki soku lub wody 
i oczywiście być wypoczętym.
Akcje organizowane przez KHDK 
przy ZG „Sobieski” oraz NSZZ „So-
lidarność” ZG Sobieski zaliczają się 
do najliczniejszych w Jaworznie. 
W większości biorą w nich udział 
górnicy z Sobieskiego, ale coraz 
częściej uczestniczą w nich również 
osoby spoza kopalni. Akcje te doce-
niane są zarówno w Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Katowicach, jak też 
w jaworznickim oddziale Polskiego 
Czerwonego Krzyża.
DOROTA POŁEDNIOK

Tenisowi multimedaliści

Grupa TAURON • Tegoroczne 
Mistrzostwa Polski Energetyków 
w Tenisie Stołowym były 
prawdziwymi medalowymi 
żniwami dla przedstawicieli 
TAURONA. Nasi pingpongiści 
zdobyli ich aż 20!
XX Mistrzostwa Polski Energety-
ków w Tarnowie odbyły się 26-28 
października. W zawodach zmierzy-
ło się 47 reprezentantów z 11 spó-
łek sektora energetycznego z całej 
Polski. Zawodnicy zostali podzieleni 
na odpowiednie kategorie wiekowe. 
Rywalizowali w cztero- i pięciooso-
bowych grupach, z których do ko-
lejnej rundy awansowało po dwóch 
zawodników. Walka była bardzo 
zacięta, bo do awansu liczył się każ-
dy wygrany set. W kolejnej rundzie 
turnieju rywalizacja odbywała się 
tzw. systemem rosyjskim, czyli do 
dwóch przegranych meczów.
Równolegle z grami pojedynczymi 

rozgrywane były turnieje debla oraz 
miksta systemem pucharowym. 
Grupę TAURON reprezentowały 
dwie pary kobiet oraz cztery pary 
mężczyzn.
Reprezentanci TAURONA zdoby-
li łącznie aż 20 medali, w tym aż 
osiem złotych. Najbardziej utytuło-
waną zawodniczką została Walenty-
na Gniewek (TOK), która aż trzykrot-
nie stanęła na najwyższym stopniu 
podium. Zwyciężyła w singlu, deblu 
i mikście. Trzema medalami może się 
też pochwalić Andrzej Podsiadły (TW), 
który wywalczył brąz w singlu i deblu 
oraz złoto w specjalnym turnieju roz-
grywanym niebieskimi paletkami. Ra-
kietki te nie mają podkładu z gąbki ani 
gumowej okładziny, przez co trudniej 
jest nadać piłeczce rotację. Nasz za-
wodnik był w tej konkurencji niepoko-
nany, zostawiając w tyle wszystkich 
uczestników mistrzostw.
JACEK STARCZEWSKI

Reprezentacja TAURONA 
zdobyła w mistrzo-
stwach aż 20 medali
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W trakcie szkolenia grupa pra-
cowników TAURONA wcieliła się 
w rolę ratowników spod znaku 
błękitnego krzyża i gałązki koso-

drzewiny. Już na początku prze-
konali się, że zadania, z którymi 
przyjdzie się im zmierzyć, nie 
należą do najłatwiejszych. Marsz 

w kierunku GOPR-ówki na Hali 
Miziowej pod Pilskiem rozpo-
czął się od ostrego podejścia po 
błotnistym i śliskim terenie. Dalej 
mozolne klarowanie sprzętu, ćwi-
czenia z przygotowania asekura-
cji, wiązania podstawowych wę-
złów, możliwości użycia sprzętu 
medycznego, kolejne kroki po-
stępowania z ofiarami wypadków 
oraz terenowe ćwiczenia z użycia 
sprzętu wspinaczkowego i nawi-
gacji.
Wszystko to poparte opowieścia-
mi ratowników GOPR-u, z czasów 
zamierzchłych oraz obecnych, 
o akcjach ratowniczych, przyjaź-
niach na całe życie oraz wzajem-
nej odpowiedzialności za bezpie-
czeństwo swoje i kolegów.
Egzaminem z nabytej wiedzy 
była zaś nocna akcja ratownicza 
przeprowadzona przez członków 
TAURON Rescue Team. Mimo 
deszczu, ciemności i niskiej tem-
peratury, poszkodowany został 
odnaleziony, zaopatrzony i bez-
piecznie przetransportowany do 
Terenowej Stacji GOPR.
Spędzając z ratownikami ten 
krótki czas, można było prze-
siąknąć atmosferą oczekiwania 
na sygnał do akcji, zapachem 
sprzętu ratowniczego, nasłuchi-
waniem odgłosów w radiu. Być 
może właśnie teraz ktoś wzywa 
pomocy, a nieustraszony zastęp 
ratowników, zgodnie z rotą swo-
jego przyrzeczenia, znowu wyru-
sza w góry? d

KW Czatkowice • 
W tym roku dzień patronki 
górników – świętej Barbary 
– kopalnia Czatkowice obchodziła 
już 9 listopada. Uroczystość 
rozpoczęła się wniesieniem 
sztandaru kopalni. Następnie 
przy akompaniamencie orkiestry 
wszyscy odśpiewali hymn 
górniczy.
Na wspólne świętowanie przy-
byli m.in. przedstawiciele władz 

samorządowych województwa 
małopolskiego, powiatu krakow-
skiego i gminy Krzeszowice, gro-
no naukowe zaprzyjaźnionych 
uczelni wyższych, kontrahen-
ci, reprezentanci spółek Grupy 
TAURON oraz otoczenia bizne-
sowego kopalni.
– To był dla nas rok trudny i pe-
łen wyzwań, dlatego tym bardziej 
cieszy fakt, że udało się nam pro-
wadzić swoją działalność na tak 

wysokim poziomie, jak dotychczas 
– tymi słowami Andrzej Szym-
kiewicz, prezes zarządu spółki, 
podziękował wszystkim za dobrą 
współpracę w minionym roku.
Po złożeniu życzeń i odczytaniu 
listów gratulacyjnych nastąpiła 
stała część spotkania barbór-
kowego. Zgodnie z tradycją sala 
została podzielona na dwie czę-
ści, tzw. ławę lewą i prawą, które 
rywalizowały ze sobą w konkur-

sach. Spotkanie przybrało formę 
karczmy piwnej, która obfito-
wała w żarty, zabawy i wspólne 
śpiewanie pieśni górniczych. Nad 
porządkiem podczas biesiady 
czuwał prezes karczmy, stary 
strzecha Andrzej Potępa. Całość 
wydarzenia uświetniła obecność 
orkiestry górniczej z kopalni So-
bieski, należącej do TAURON 
Wydobycie.
AGNIESZKA CUPIAŁ

Czatkowice świętowały barbórkę

Święto niepodległej 
na sportowo

Grupa TAURON • Sobota, 
10 listopada w jaworznickim 
parku im. Lotników Polskich 
upłynęła pod znakiem 
świętowania rocznicy 100-lecia 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 
244 biegaczy z Jaworzna i okolic sta-
wiło się na starcie II Jaworznickiego 
Biegu Niepodległości. Warto podkre-
ślić, że ponad 10 procent dorosłych 
zawodników to sportowcy dumnie 
identyfikujący się z Grupą TAURON 
i startujący jako biegacze z TAURON 
Team. Najlepszy na 10 km w klasyfi-
kacji mężczyzn był Przemysław Ko-
ziarz (TWd), a w pierwszej dziesiątce 
znalazło się jeszcze dwóch zawodni-
ków TAURON Team.
Doniosłe święto spowodowa-
ło, że wielu zawodników, licznie 
zgromadzonych kibiców, a także 
uczestników biesiady postanowiło 

podkreślić ten szczególny dzień, 
zakładając barwy narodowe. Po 
zmaganiach sportowych organi-
zator zaprosił wszystkich na bie-
siadę patriotyczną podzieloną 
na poszczególne atrakcje, w tym 
pokaz zabytkowych samocho-
dów wojskowych, salwy hukowe 
z działa przeciwlotniczego, występ 
młodzieży ze szkoły muzycznej 
w Jaworznie, pokaz broni z okresu 
II wojny światowej i wiele innych.
ELŻBIETA GUZIKOWSKA
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podkreślić ten szczególny dzień, 

W Biegu 
Niepodległości udział 
wzięło

244 
ZAWODNIKÓW

TAURON Rescue Team  na Hali Miziowej

Wśród kobiet najlepsza okazała 
się zawodniczka reprezentująca 
TAURON Wytwarzanie – Magda-
lena Starczyk. Wywalczyła ona 
największą liczbę punktów (208) 
w jednej pełnej grze. W kategorii 
panów M-1 pewnie zwyciężył nasz 
kolejny reprezentant Paweł Kozok 
(TAURON Wytwarzanie), który zdo-
był tytuł mistrza Polski energety-
ków, notując przy okazji największą 
(278) liczbę punktów w jednej peł-
nej grze. Drugie miejsce zdobył Ar-
tur Stabik (TAURON Wytwarzanie). 
W kategorii panów M-2 pierwsze 
miejsce wywalczył Zbigniew Kosiec 
(Fundacja PGE Energia Ciepła), na 
drugim miejscu uplasował się Jerzy 
Lidzbarski (PGE Energia Ciepła Od-
dział Gdańsk), a na trzecim stopniu 
podium stanął Ireneusz Wanczura 
(TAURON Wytwarzanie).
Reprezentanci TAURONA święcili 
również triumfy w klasyfikacji dru-
żynowej, w której pierwsze miejsce 
zdobyła ekipa TAURON Wytwa-
rzanie. Drugie przypadło zawodni-
kom Fundacji PGE Energia Ciepła, 
a trzecie PGE Energia Ciepła Oddział 
Rybnik. Najlepsi zawodnicy i zawod-
niczki otrzymali z rąk organizatora 
atrakcyjne trofea sportowe oraz 
bony wartościowe.
Szczegółowe wyniki gier elimi-
nacyjnych i finałowych oraz dru-
żynówki dostępne są w serwisie 
sportowym www.ssk-elektro.pl.

Zawodnicy TAURONA 
triumfowali w bowlingu

Zmęczeni, ale zadowole-
ni uczestnicy szkolenia 

podczas zajęć z zakresu 
wykorzystania technik 

linowych 

Symulowanej akcji ratowniczej 
towarzyszył deszcz i silny wiatr. 

Temperatura odczuwalna sięgała 
kilku stopni poniżej zera

Mimo podziału sali na ławę lewą 
i prawą, uczestnicy spotkania wspólnie 

stanęli do grupowego zdjęcia
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PRACOWNICY POLECAJĄ

Janusz Wójcik z TAURON Wy-
twarzanie poleca Szalony świat 
Homolków

KINO
Zbliżający się okres świąteczno-nowo-
roczny to znakomita okazja do filmowej 
podróży w przeszłość i sięgnięcia po fil-
my, które powstały  kilkadziesiąt lat temu, 
a które warto sobie przypomnieć lub też 
obejrzeć po raz pierwszy. Proponuję za-
nurzenie się w fascynującym świecie 

czeskich komedii za sprawą filmowego 
tryptyku Jaroslava Papouška o rodzinie 
Homolków: „Straszne skutki 
awarii telewizora”, „Hogo– 
fogo Homolka” i „Homolkowie 
na urlopie”. 
Homolkowie to przykład prze-
ciętnej czeskiej rodziny. Żyją 
w Pradze - w ciasnym miesz-
kaniu gnieździ się taksów-
karz Ludva, jego żona Heduš, 
dwóch synów bliźniaków 
i dziadkowie. W opowieści 

o Homolkach reżyser połączył absur-
dalny humor z wyostrzonym zmysłem 

obserwacji. W ten sposób 
powstał osobliwy portret 
rodzinny – wizerunek prze-
zabawny, ale i przerażają-
cy. Trylogia o Homolkach to 
z pozoru niewinne komedie 
obyczajowe, satyra na cze-
skie drobnomieszczaństwo. 
Jest to jednak przysłowiowy 
śmiech przez łzy. Zza gagów, 
dowcipów i rewelacyjnych 

dialogów wyłania się 
przygnębiający obraz 
gorzkiej rzeczywisto-
ści, w której królują 
ciasnota umysłów, 
hipokryzja, chciwość 
i konformizm. Cykl 
został w Czechach 
otoczony kultem, 
a nazwisko Homolka weszło do języka 
potocznego, stając się synonimem drob-
nomieszczanina o ograniczonych hory-
zontach.

Beata Gałecka z TAURON 
Obsługa Klienta poleca powieść 
Donny Tartt pt. „Szczygieł”

KSIĄŻKA
Polecam powieść „Szczygieł”, która 
w 2014 r. wywalczyła nagrodę Pulitze-
ra dla autorki Donny Tartt i ugruntowała 
jej sławę, jako jednej z najwybitniejszych 
współczesnych pisarek.  Głównym boha-
terem powieści jest Theodor Decker, oca-
lały z zamachu terrorystycznego w no-
wojorskim Metropolitan Museum. Zaraz 
po wybuchu bomby, 13-letni Theo pod 
wpływem impulsu wynosi z muzeum 
ulubiony obraz swojej matki – niewielki 
olej namalowany na desce 
pt. „Szczygieł”.  Jednocze-
śnie w trakcie wybuchu ginie 
matka chłopca. Theo zostaje 
zupełnie sam. Tak rozpoczy-
na się jego tułaczka – fizycz-
na i mentalna, przepojona 
niewyobrażalną tęsknotą za 
matką. Theo krąży pomiędzy 
różnymi światami: Nowym 
Jorkiem – wśród kolekcjone-

rów sztuki i han-
dlarzy narkoty-
ków, pustynnymi 
peryferiami Las 
Vegas – pełnymi 
samotnych dzieci 
i nieobecnych ro-
dziców, śmietan-
ką towarzyską 
i półświatkiem, 
przyjaźnią i miłością. Jedyną stałą w jego 
życiu jest obraz, będący bezcennym ar-
cydziełem malarstwa holenderskiego, 
przedmiotem pożądania kolekcjone-
rów i złodziei.  „Szczygieł” to napisana 
z rozmachem powieść o dojrzewaniu 

i kształtowaniu osobowości. 
To książka, która od pierw-
szych stron całkowicie po-
chłania uwagę czytelnika. 
Książkę można czytać na 
wielu płaszczyznach, inter-
pretować na różne sposo-
by, ale można też po pro-
stu dać się jej  porwać. I na 
pewno, jeszcze długo po 
przeczytaniu, nie da o sobie 
zapomnieć.

ulubiony obraz swojej matki – niewielki 
olej namalowany na desce 
pt. „Szczygieł”.  Jednocze-
śnie w trakcie wybuchu ginie 
matka chłopca. Theo zostaje 
zupełnie sam. Tak rozpoczy-
na się jego tułaczka – fizycz-
na i mentalna, przepojona 
niewyobrażalną tęsknotą za 
matką. Theo krąży pomiędzy 
różnymi światami: Nowym 
Jorkiem – wśród kolekcjone-

i kształtowaniu osobowości. 
To książka, która od pierw-
szych stron całkowicie po-
chłania uwagę czytelnika. 
Książkę można czytać na 
wielu płaszczyznach, inter-
pretować na różne sposo-
by, ale można też po pro-
stu dać się jej  porwać. I na 
pewno, jeszcze długo po 
przeczytaniu, nie da o sobie 
zapomnieć.

POLECAJĄ

Homolków: „Straszne skutki 
awarii telewizora”, „Hogo– 
fogo Homolka” i „Homolkowie 

Homolkowie to przykład prze-
ciętnej czeskiej rodziny. Żyją 
w Pradze - w ciasnym miesz-
kaniu gnieździ się taksów-
karz Ludva, jego żona Heduš, 
dwóch synów bliźniaków 
i dziadkowie. W opowieści 

obserwacji. W ten sposób 
powstał osobliwy portret 
rodzinny – wizerunek prze-
zabawny, ale i przerażają-
cy. Trylogia o Homolkach to 
z pozoru niewinne komedie 
obyczajowe, satyra na cze-
skie drobnomieszczaństwo. 
Jest to jednak przysłowiowy 
śmiech przez łzy. Zza gagów, 
dowcipów i rewelacyjnych 
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR:20

CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI OD PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON.
Rozwiązania należy przesyłać do 4 stycznia 2019 r. 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 19:  Katarzyna Kulka, Zespół Zarządzania i Kontroli Jakości w TAURON Wydobycie; Anna Ziemniak, Wydział Realizacji Za-
kupów w TAURON Dystrybucja; Iwona Szeffler, Wydział ds. Administracji i Obsługi Nieruchomości we Wsparcie Grupa TAURON; Ariel Stolarczyk, 
Biuro Realizacji Remontów w TAURON Ciepło; Jarosław Trzcionka, Biuro Ochrony Środowiska w TAURON Wytwarzanie

Hasło


