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Grupa TAURON
KATARZYNA FRAŚ

Zimą odbyły się I Mistrzo-
stwa Pracowników Grupy 
TAURON w Narciarstwie 
Alpejskim, latem – TAURON 

Uphill Jaworzyna Krynicka, a je-
sienią – I Igrzyska Sportowe Pra-
cowników Grupy TAURON. Z kolei 
siatkarki i siatkarze po raz drugi 

zmierzyli się w ogólnogrupowej 
rywalizacji na parkiecie (kwiecień) 
oraz na piasku (wrzesień). W sumie 
tylko w tych czterech wydarzeniach 
udział wzięło ponad 600 pracowni-
ków spółek Grupy. 
Ponadto amatorzy dwóch kółek 
kręcili kolejne kilometry w Mistrzo-
stwach MTB Energetyków oraz Tour 
de Pologne Amatorów, a biegacze 
TAURON Team ścigali się m.in. pod-

czas Festiwalu Biegowego w Kryni-
cy, Biegu Energetyków w Skawinie 
czy w ramach jaworznickiego nie-
podległościowego cyklu biegowego. 
Kalendarz aktywności uzupełnia-
ły imprezy sportowe organizo-
wane przez spółki i skupione przy 
nich ogniska TKKF, a także szko-
lenia, które TAURON organizuje 
wspólnie z Fundacją GOPR (m.in. 
szkolenia narciarskie, na rzekach 

górskich, z nawigacji w terenie).
Niezależnie od dyscypliny, podczas 
wszystkich zawodów nie brakowa-
ło dobrych nastrojów i pozytywnej 
energii płynącej od uczestników. 
Jest co wspominać i na co czekać 
w następnych 12 miesiącach, które 
przed nami. Do zobaczenia na spor-
towych arenach! d

Pod względem sportowym rok 2018 w Grupie TAURON bez wątpienia był wyjątkowy. 
Obfitował w wiele premierowych wydarzeń na różnych arenach. 

Sportowy TAURON 
w pigułce

  1 – po raz pierwszy w 2018 
roku miały miejsce Igrzy-
ska Pracowników Grupy 
TAURON oraz Mistrzostwa 
Pracowników w Narciar-
stwie Alpejskim

 2 – po raz drugi odbyły się 
mistrzostwa w siatkówce 
w hali (Kęty, kwiecień) i na 
piasku (Dąbrowa Górnicza, 
wrzesień)

  6 – w tylu dyscyplinach 
rozdano medale podczas 
Igrzysk – piłka nożna, 
streetball, pływanie, trójbój 
siłowy, tenis stołowy, 
badminton  

  7 – tyle szkoleń z Fundacją 
GOPR odbyło się w 2018 r.,  
w tym m.in. szkolenia 
narciarskie czy na rzekach 
górskich. Wzięło w nich 
udział ponad 100 pracow-
ników Grupy

  274 – tylu zawodników 
z 13 spółek Grupy TAURON 
wzięło udział w paździer-
nikowych Igrzyskach 
Sportowych

  1114 – tyle metrów n.p.m. 
mierzy Jaworzyna Kry-
nicka, na którą wjechali 
uczestnicy pierwszej edycji 
TAURON Uphill Jaworzyna 
Krynicka

  1 000 000 – tyle megawa-
tów pozytywnej energii 

popłynęło podczas 
sportowej rywa-

lizacji pracow-
ników Grupy 

TAURON 
w 2018 r.

TAURON na sportowo 

Na krynickim 
 stoku

Prawie 100 zawodników rywalizowało  
w ubiegłorocznych mistrzostwach 
pracowników GT w narciarstwie alpejskim

Reprezentacja 
TAURON Team na 
starcie wyścigu na 
Jaworzynę Krynicką

Po raz pierwszy 
swoje umiejętności 
zaprezentowali pływacy

Partnerstwo  
na boisku

Uczestnicy podkreślali wysoki poziom Igrzysk

Na  
mistrzostwach 

siatkówki 
plażowej 

pracownicy 
udowodnili, 

jak wielka energia 
w nich drzemie

Złoto dla 
futbolistów  
z Wydobycia

Wkrótce rusza gazeta mobilna  
dla pracowników GTe-Puls Bądź zawsze na czasie
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Grupa TAURON • GLKS Rudawy, 
KS Zakopane, Zaborze Zabrze 
zwycięzcami TAURON Energe-
tyczny Junior Cup. Do rywalizacji 
w wielkim finale, rozgrywanym 
w krakowskiej TAURON Arenie, 
stanęły 24 piłkarskie ekipy z po-
łudniowej Polski. 
Zespoły zostały wyłonione w woje-
wódzkich turniejach eliminacyjnych 
rozegranych jesienią ubiegłego roku.
- Turnieje takie jak „TAURON Ener-
getyczny Junior Cup”, to nie tylko  
promocja sportu, ale także dosko-
nała okazja do spotkania i wspólnej 
zabawy młodzieży z całego połu-
dnia Polski. Na tym terenie działa 
TAURON, tu mieszkają i pracują nasi 
klienci i to z tymi lokalnymi społecz-
nościami chcemy współpracować 
- mówi Filip Grzegorczyk, prezes 
zarządu TAURON Polska Energia.
Finałowe drużyny zostały podzie-
lone na trzy kategorie wiekowe: 
rocznik 2009 - 9 drużyn (każdy 
zespół rozgrał 8 meczów) rocz-
nik 2010 - 8 drużyn (każdy zespół 
rozegrał 7 meczów) rocznik 2011 
- 7 drużyn (każdy zespół rozgrał 
6 meczów). W rywalizacji rocznika 
2009 najlepsza okazała się druży-

na GLKS Rudawy , wśród młodych 
piłkarzy z 2010 roku bezkonku-
rencyjna okazała się ekipa z KS 
Zakopane a z 2011 roku  Zaborze 
Zabrze.
W krakowskim finale, drużyny 
w swoich kategoriach wiekowych, 
rywalizowały w systemie ligowym, 
czyli "każdy z każdym". 
Z województwa małopolskiego 
w finale wystąpiły: UKS Akademia 
Piłkarska Champions Chrzanów, 
Klub Sportowy Zakopane , Mię-
dzyszkolny Uczniowski Klub Spor-
towy MINERALNI, Ludowy Klub 
Sportowy "Płomień" Limano-
wa, Ludowy Klub Sportowy 
Mordarka.
Z województwa ślą-
skiego w krakow-
skim turnieju 
rywalizowały: 
Grom Tychy; 
MUKP Dą-
browa Gór-
nicza; Zabo-
rze Zabrze; 
G r u n w a l d 
Ruda Śląska 
i Akademia 
Pyskowice,

Wielkie emocje małych piłkarzy 

TAURON CIEPŁO WITA PRACOWNIKÓW 
TAURON SERWIS 
Dzięki porozumieniu zawartemu między zarządami spółek 
TAURON Ciepło (TC), TAURON Serwis (TSR) i Stroną Społeczną TSR, 
1 stycznia br. nastąpiło przejście grupy 70 pracowników TAURON 
Serwis do TAURON Ciepło w Zakładzie Wytwarzania Bielsko-Biała 
(EC1 i EC2).   
Przejście pracowników TSR do TC jest odpowiedzią na potrzeby obu 
spółek – w TC zmiana ta pozwoliła ujednolicić działalność obszaru 
produkcji dotyczącej obsługi procesów pomocniczych,  w TSR 
przyczyni się do uproszczenia struktury organizacyjnej i rozwoju 
w kierunku podstawowej działalności w obszarze usług remontowo-
-serwisowych. Wprowadzone zmiany są również odpowiedzią na 
oczekiwania strony społecznej. Wszystkich pracowników TSR, którzy  
od 1 stycznia zostali zatrudnieni w Departamencie Produkcji w ZW 
Bielsko-Biała, witamy CIEPŁO i życzymy satysfakcji oraz wszelkich 
zawodowych sukcesów.    
TADEUSZ NOWAK 
PRZEWODNICZĄCY  NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” TAURON CIEPŁO

PIERWSZE EFEKTY WSPÓŁPRACY GIGANTÓW  
PRZY ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI
TAURON i KGHM Polska Miedź uruchomiły dostępny dla 
wszystkich punkt ładowania samochodów elektrycznych. To 
pierwszy efekt współpracy na rzecz rozwoju elektromobilności  
w Polsce, zainicjowanej przez spółki w październiku 2018 roku.     
Uruchomienie stacjonarnego punktu ładowania samochodów 
elektrycznych to rezultat ubiegłorocznego porozumienia KGHM 
z TAURONEM, które zakłada współpracę w obszarze rozwoju 
elektromobilności, usług carsharingu (wynajem aut na minuty), 
budowania infrastruktury stacji ładowania pojazdów oraz wspólnych 
działań proekologicznych. KGHM i TAURON wykorzystują w ten 
sposób własne zasoby do rozwoju innowacyjnych usług z myślą 
o czystym środowisku w zagłębiu miedziowym. 
Miedź jest istotnym i kluczowym elementem stosowanym 
w budowie silników, baterii, falowników, okablowaniu pojazdów 
elektrycznych, ale także w stacjach ich ładowania. Polska rozwija 
elektromobilność, realizując tym samym przyjęty  przez Unię 
Europejską pakiet klimatyczny, który zakłada  obniżenie emisji 
CO2 i gazów cieplarnianych. Pojazdy z napędem elektrycznym 
nie wytwarzają spalin i jeśli będą ładowane energią elektryczną 
pochodzącą z budowanych przez KGHM odnawialnych źródeł energii, 
np. farm fotowoltaicznych, oznaczać to będzie praktycznie brak emisji 
CO2, co znacznie wpłynie na poprawę jakości powietrza w miastach 
oraz, co za tym idzie, poprawę stanu zdrowia ich mieszkańców.
Stacja znajduje się w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48.  
Ponieważ stacja jest w fazie testów i rozruchu technicznego, 
aktualnie bez ponoszenia jakichkolwiek opłat mogą z niej korzystać  
wszyscy użytkownicy aut elektrycznych.
ŁUKASZ CIUBA

TAURON Ciepło 
JERZY BUCKI

W u b i e g ł y m  r o k u 
przeprowadzono 
analizę wypadków 
w TAURON Ciepło 

w latach 2014-2018. Według da-
nych aż 72,8% wypadków miało 
miejsce w godzinach porannych, 

najczęściej między 10:00 a 11:30. 
Z analizy wynika również, iż od 
momentu rozpoczęcia pracy do 
chwili wypadku mijały zazwyczaj 
cztery godziny. 
Zdiagnozowano także, że wypad-
ki są najczęściej konsekwencją:
-  niedostatecznej koncentracji 

uwagi na wykonywanej czynno-
ści

-  braku zachowania szczególnej 
ostrożności

-  zaskoczenia niespodziewanym 
zdarzeniem.

W ramach akcji każdy pracow-
nik TAURON Ciepło otrzyma 
specjalny brelok, który będzie 
przypominał o bezpieczeństwie 
w najbardziej „wypadkowych” 
godzinach pracy. Breloki wraz 
z kartą ICE (In case of emergen-
cy – w razie wypadku), zawie-
rającą niezbędne informacje dla 
ratowników w razie wypadku, 
zostały przekazane pracowni-
kom w każdej jednostce organi-
zacyjnej spółki.
Nie dołączajmy do ponurych 
statystyk! „Czas na szczególną 
ostrożność”. d

Wraz z nowym rokiem w TAURON Ciepło rozpoczęła się kampania profilaktyki 
BHP pod hasłem „Czas na szczególną ostrożność”. Celem akcji jest poprawa 
bezpieczeństwa i zdrowia przez uświadomienie pracownikom przyczyn 
wypadków przy pracy. Kampania dotyczy działań, na które mamy realny wpływ 
i wskazuje, jak dużo w profilaktyce bezpieczeństwa zależy od nas samych.

Fo
to

: W
er

on
ika

 Ś
lę

za
k-

Ta
zb

ir

Fo
to

: A
rc

h.
 T

PE

Czas 
na szczególną 
ostrożność

TAURON Z NAGRODĄ NA EUROPEAN UTILITY WEEK 
AMIPlus Smart City Wrocław, projekt realizowany przez 
TAURON Dystrybucja, otrzymał podczas konferencji European 
Utility Week w Wiedniu nagrodę za „Outstanding Consumer 
Engagement or Sustainability”.  Projekt, związany z budową 
systemu inteligentnego opomiarowania na terenie aglomeracji 
wrocławskiej, został doceniony za zapewnienie klientom 
dostępu do danych pomiarowych z liczników inteligentnych, 
pozwalających im na realizację rozwiązań klasy smart home.
Nagroda dla TAURON Dystrybucja została wręczona podczas 
największej konferencji o tematyce Smart Grid, Smart Metering 
i Smart Home w Europie. Projekt został nagrodzony za 
uruchomienie usługi HAN TAURON AMIplus, dzięki której klienci 
mają możliwość zaangażowania w optymalizację zużycia energii 
we własnym gospodarstwie domowym. Dzięki tej usłudze klienci 
TAURONA mogą obserwować w czasie rzeczywistym zużycie 
energii przez poszczególne urządzenia w domu lub biurze. 
TAURON Dystrybucja udostępnił tę 
funkcjonalność w ubiegłym roku jako 
pierwsza spółka energetyczna w Polsce. 
Pozwala ona na zdalną aktywację 
bezprzewodowego interfejsu 
komunikacyjnego w inteligentnym 
liczniku energii elektrycznej. Dzięki temu 
dane dotyczące aktualnego zużycia 
energii są przesyłane bezpośrednio 
z inteligentnego licznika energii 
elektrycznej AMI na domowe urządzenie 
odbiorcze (HAN).
MARCIN MARZYŃSKI

Z GRUPY

Drużyny zostały podzielone 
na trzy kategorie wiekowe – 

rocznik 2009, 2010 i 2011

Blisko 170 młodych piłkarzy 
rywalizowało ze sobą podczas 
Wielkiego Finału
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TAURON Ekoenergia • W grudniu 
w TAURON Ekoenergia dobiegły 
końca prace nad wdrożeniem 
innowacyjnej technologii umoż-
liwiającej utrwalanie w formie 
elektronicznej tekstów zapisanych 
w tradycyjnych papierowych 
dziennikach prowadzonych przez 
dyżurnych elektrowni  wodnych.
Od stycznia dokumentacja sporzą-
dzana w elektrowniach wodnych 
w sposób tradycyjny archiwizo-
wana jest w formie elektronicznej. 
Dyżurny, dokonując wpisu do pa-
pierowego dziennika specjalnym 
"elektronicznym długopisem", jed-
nocześnie wprowadza dane on-
-line, automatycznie odkładając je 
na odpowiednie wirtualne regały 
w elektronicznym archiwum. 

Istotnym elementem projektu jest 
stworzenie edytora dzienników. 
Moduł ten pozwoli na samodzielne 
tworzenie i modyfikowanie w przy-
szłości wersji dziennika przez pra-
cowników TAURONA. 
Ta nowatorska technologia powstała 
we współpracy ze start-upem IC-
-PEN, zainicjowanej  III Rundą Pro-
gramu ScaleUP PilotMaker, reali-
zowanego przez start-up wspólnie 
z TAURON Polska Energia. 
– Cieszymy się, że mamy możliwość 
zabezpieczenia potrzeb i oczekiwań 
zarówno pracowników, jak i organizacji 
– mówi Teresa Markiewicz,  szef ze-
społu wdrożeniowego.
– Przeorganizowanie pracy w elektrow-
niach w oparciu wyłącznie o wirtual-
ną dokumentację jest niemożliwe ze 

względu na uwarunkowania prawne, 
którym podlegają te obiekty. Dzięki wy-
pracowanemu rozwiązaniu znaleźliśmy 
kompromis w znaczący sposób uła-
twiający bieżącą pracę na obiekcie i nie-
porównywalnie zwiększający komfort 
korzystania z danych  przez możliwość 
sięgania do elektronicznego repozyto-
rium – dodaje Markiewicz.
Działania prowadzone są w ramach 
działalności B+R Grupy TAURON.
MONIKA 
MEINHART-BURZYŃSKA

Grupa TAURON  • Grupa TAURON 
wraz z Polskim Radiem Katowice 
i Wydawnictwem Skrzat zrealizo-
wała niezwykły projekt „Energia 
dobrych słów”. Niezwykły dlatego, 
że przed świętami wywołał uśmiech 
na twarzach wielu małych pacjen-
tów. Trafił do nich bowiem audiobo-
ok z bajkami, które czytali dla nich 
m.in. górnicy i elektromonterzy.
Świąteczny audiobook składa się 
z 7 bajek, które opowiadają między 
innymi o tym, dlaczego nie trzeba 
bać się nocnych potworów i kto stoi 
za psikusami robionymi Świętemu 
Mikołajowi. Magiczne historie, nie 
tylko świąteczne, zostały przekaza-
ne przez krakowskie wydawnictwo 
Skrzat, a dla chorych dzieci czytali je 
pracownicy Grupy TAURON w siedzi-
bie Polskiego Radia Katowice.

Jak przyznali była to dla nich nie-
zwykła przygoda. Są również dumni 
z tego, że ich głos został utrwalony 
na płycie, która w nakładzie 3 tys. 
egzemplarzy powędrowała w świat. 
Audiobooki trafiły zarówno do hospi-
cjów, jak i szpitali, chorych dzieci i ich 
rodziców. Otrzymali je mali pacjenci 
z województwa śląskiego, opolskie-
go, małopolskiego i dolnośląskiego.
- Działamy na południu Polski i tutaj 
dzielimy się owocami naszej pracy. 

Nasi pracownicy poświęcili to, czego 
w dzisiejszych czasach brakuje nam 
wszystkim najbardziej – swój czas, 
a także dobrą energię, która płynie 
z tych ciepłych opowiadań – mówi 
Filip Grzegorczyk prezes zarządu 
TAURON Polska Energia.
Energia dobrych słów jest kolejnym 
adresowanym do dzieci projektem 
z zakresu społecznej odpowiedzial-
ności TAURONA. Bajki czytali: Joanna 
Kwiatkowska, Marta Wachowska, 
Barbara Kuzoń, Ewelina Boguszew-
ska, Adam Bugiel, Małgorzata Rzepa, 
Sebastian Pandzich, Katarzyna No-
wak, Ewa Gawlik, Marta Gurska, Wio-
leta Łabędź, Anna Suchy, Agnieszka 
Indyka, Jarosław Kocot, Sabina Pająk, 
Mateusz Orłowski, Katarzyna Tajch-
man, Jan Świdroń, Grzegorz Konopka.
URSZULA JARCZYK

Z  Dolnego Śląska w finale zmierzy-
ły się: Hattrick Głuchołazy, Hattrick 
Głuchołazy (druga drużyna rocznik), 
LKS Nysa Kłaczyna, Orlik Łagiewniki, 
AP Oleśnica, Kuźnia Jawor, TS Chemik 
oraz GLKS Rudawy.
Każda drużyna, która wzięła udział 
w finałowym turnieju, zdobyła dla 
swojego klubu atrakcyjne nagrody fi-
nansowe .
W całym turnieju rywalizację rozpo-
częło 100 drużyn w myśl hasła prze-
wodniego „100 drużyn na 100-lecie 
niepodległości” - 40 z województwa 
małopolskiego i po 30 z województw 
śląskiego i dolnośląskiego. Wszy-
scy młodzi sportowcy, rywalizujący 
w rozgrywkach, otrzymali pamiątko-
we medale oraz stroje sportowe.
„TAURON Energetyczny Junior Cup” 
odbywał się pod patronatem Mini-
stra Sportu i Turystyki, Ministra Ener-
gii oraz wojewodów Małopolskiego 
i Śląskiego. Turniej jest jedną z inicja-
tyw zorganizowanych w ramach pro-
gramu „TAURON wspiera młodych 
sportowców” stworzonego na po-
trzeby wsparcia sportu młodzieżo-
wego w wielu dyscyplinach m.in. piłki 
ręcznej i siatkówki.
ŁUKASZ CIUBA

Czarodziejski ołówek 

Dobra energia na szpitalne sale 

Zawodowcy TAURONA

Grupa TAURON • Projekt, realizo-
wany obecnie przez Grupę TAURON 
we współpracy z Ministerstwem 
Edukacji Narodowej w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój, nabiera tempa.
Wypracowany przez wysoko wykwa-
lifikowanych specjalistów szkolnic-
twa zawodowego model kształcenia 
dualnego będzie w najbliższym se-
mestrze szkolnym realizowany przez 
TAURON Ciepło, TAURON Dystrybu-
cję i TAURON Wytwarzanie. 
Projekt (PO WER), kładąc nacisk 
na kształcenie zawodowe, ma na 
celu zasypanie luki kompetencyjnej 
i pokoleniowej. Innowacyjny mo-
del kształcenia powstanie w efek-
cie współpracy całego otoczenia 
biznesowego i społecznego Grupy 
TAURON. W projekt włączyło się bli-
sko 100 szkół i centrów kształcenia 
zawodowego z branży elektroener-
getycznej z całej Polski, sieć praco-
dawców, a także zespół doradców 

zawodowych posiadających wie-
loletnie doświadczenie w opraco-
wywaniu programów oświatowych 
związanych ze szkolnictwem zawo-
dowym. Wypracowane rozwiązania 
będą odpowiedzią na współczesne 
potrzeby tak sektora energetyczne-
go, jak i uczniów oraz szkół.
Przedstawiciele szkół zaangażowa-
nych w projekt jeszcze przed święta-
mi spotkali się na specjalnych warsz-
tatach, na których przedyskutowali 
m.in. kwestie związane z dokumen-
tami i procedurami niezbędnymi do 
dalszego rozwoju kształcenia dualne-
go, program adaptacyjny praktykanta 
oraz propozycję narzędzia wspierają-
cego program praktyk. 
Pilotażem, który zostanie przepro-
wadzony wśród uczniów trzech szkół 
realizujących kształcenie zawodowe 
w zawodzie technik elektryk, będzie 
objętych 60 uczniów. Trzymamy kciu-
ki za naszych zawodowców! 
WERONIKA ŚLĘZAK-TAZBIR

TAURON Wytwarzanie przyjazne środowisku
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Podczas warsztatów 
nauczyciele wspólnie  

z pracodawcami wypracowali 
rekomendacje dla MEN

TAURON WYTWARZANIE • EMAS 
to elitarny system zarządzania 
środowiskowego. Zgodnie z jego 
normami funkcjonują już elek-
trownie TAURON Wytwarzanie.  
W grudniu spółka otrzymała jubi-
leuszowy certyfikat potwierdzają-
cy, że od lat dba o ekologię. 
W trakcie konferencji klimatycznej 
COP24 w Katowicach jubileuszowe 
certyfikaty EMAS  zostały wrę-
czone organizacjom, które system 
ekozarządzania i audytów EMAS 
mają wdrożony  od co najmniej  
10 lat. Wśród dziesięciu wyróżnio-
nych znalazł się również TAURON 
Wytwarzanie, który pierwszą 
swoją elektrownię zarejestrował 
w EMAS w 2008 roku. Były to Ła-
ziska. Potem system został wdro-
żony w pozostałych elektrowniach: 
Jaworzno III, Siersza, Łagisza i Sta-
lowa Wola. Jubileuszowy certyfikat 
z rąk Henryka Kowalczyka, mini-
stra środowiska, odebrał Kazimierz 
Szynol, prezes zarządu TW.  
EMAS to europejski system zarzą-
dzania środowiskowego oparty na 
normie ISO 14001. W obszarach 
związanych z przejrzystością i wia-
rygodnością środowiskową nawet 
podwyższa jej wymagania. EMAS 
wymaga od zarejestrowanych firm 
corocznego, publicznego przedsta-
wiania swojego wpływu na środo-
wisko w postaci tzw. deklaracji śro-

dowiskowej. Dokument powinien 
zawierać rzetelne informacje na te-
mat wpływu na otoczenie, działań 
podejmowanych w celu jego mini-
malizacji oraz zgodności z wymoga-
mi prawnymi dotyczącymi ochrony 
środowiska. Kryteria tej deklaracji 
są ściśle określone, więc nie można 
pominąć wskaźników, które mogły-
by być niewygodne. Poza tym, przed 
publikacją deklaracja środowiskowa 
jest sprawdzana przez niezależne-
go, akredytowanego weryfikatora 
EMAS, który potwierdza wiarygod-
ność danych. 
W Polsce wnioski o rejestrację 
są przyjmowane i weryfikowane 
przez Generalną Dyrekcję Ochro-
ny Środowiska. GDOŚ potwierdza 
w odpowiednich organach admini-

stracji zgodność z prawem środo-
wiskowym organizacji, która chce 
się zarejestrować. Dopiero po po-
zytywnej odpowiedzi firma zostaje 
wpisana do polskiego oraz unijnego 
rejestru EMAS. Daje to dużą wiary-
godność i potwierdza, że zarejestro-
wany podmiot przestrzega prawa 
ochrony środowiska i rzeczywiście 
dba o minimalizowanie swojego 
negatywnego wpływu na przyrodę. 
W Polsce zarejestrowanych jest 68 
organizacji, podczas gdy certyfikat 
ISO 14001 ma ponad 2000 firm. 
W tej elitarnej grupie jest również 
spółka TAURON Wytwarzanie, która 
dzięki temu przyczynia się do reali-
zacji polityki środowiskowej Grupy 
TAURON.
GRZEGORZ ŚCIBISZ

Na zdjęciu od lewej: Andrzej Szweda-Lewandowski, 
generalny dyrektor ochrony środowiska; Kazimierz 
Szynol, prezes zarządu TAURON Wytwarzanie, oraz 

Henryk Kowalczyk, minister środowiska

Mecze 
rozegrano 
systemem 
„każdy  
z każdym”. 
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PO RAZ SZÓSTY W PRESTIŻOWYM RESPECT INDEX 

TAURON po raz szósty znalazł się w gronie RESPECT Index 
warszawskiej GPW, czyli zestawieniu spółek odpowiedzialnych 
społecznie i prowadzących rzetelną komunikację z rynkiem.   
Uroczyste ogłoszenie wyników XII edycji zestawienia RESPECT 
Index odbyło się 12 grudnia na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie. Obecność w portfelu indeksu stanowi dla  inwestorów 
jasny sygnał, że również w obszarach pozabiznesowych działania 
spółki realizowane są według najlepszych standardów.
ŁUKASZ CIUBA

PRZYCHODZI TAURON CIEPŁO DO KLIENTA I PYTA  
Pytanie o rekomendację, pytanie o ogólną satysfakcję, pytanie 
o spełnianie oczekiwań. W oparciu o wyniki z tych trzech 
podstawowych zagadnień obliczono wskaźnik CSI dla TAURON 
Ciepło za 2018 rok. Wskaźnik satysfakcji dla wszystkich grup 
klientów przyjął wartość 82%.
W porównaniu do 2017 r. to wzrost wartości o 3 punkty procentowe. 
Oznacza to, że oceny pozytywne przeważają nad negatywnymi. 
Podobnie jak w ubiegłym roku najbardziej usatysfakcjonowane  
ze współpracy są samorządy, dla których wskaźnik wzrósł o 5 p.p. 
i wynosi 90%. Nieznaczny spadek odnotowano dla przedsiębiorstw  
– z 79% do 77%. Relatywnie najmniej zadowoleni z usług spółki  
są zarządcy i spółdzielnie –z wynikiem 74%. 
W porównaniu do 2017 r. nastąpił wyraźny wzrost wartości 
wskaźnika rekomendacji (NPS) dla klientów wszystkich grup (średnio 
o ok. 10 p.p.) Wskaźnik rekomendacji NPS dla wszystkich badanych 
jest dodatni i wynosi 27%. Współpracę z TAURON Ciepło najchętniej 
poleciłyby innym samorządy (56%). Wyjątkiem są przedsiębiorstwa, 
dla których wskaźnik jest niższy o 8 p.p. w porównaniu do ubiegłego 
roku. 
Mniej więcej połowa klientów deklaruje, że TAURON Ciepło spełnia 
ich oczekiwania (wzrost o 3 p.p.), dzięki czemu wynik kształtuje 
się na poziomie 86%. Podobnie jak w przypadku zadowolenia 
wyróżniają się tutaj samorządy (96%) oraz zarządcy i spółdzielnie 
(69%). Najwyżej cenione przez wszystkie badane grupy aspekty 
współpracy to: zaufanie, bezpieczeństwo, dobra współpraca (ok. 
80% respondentów zgadzających się ze stwierdzeniami). 
85% badanych jest zadowolonych z usług firmy. Poziom ogólnej 
satysfakcji wzrósł o 4 p.p. dla wszystkich klientów. Gminy uzyskały 
w tym zakresie najwyższy wzrost (o 6 p.p.) z wynikiem 95%, 
natomiast przedsiębiorstwa odnotowały spadek o 2 p.p. – do 
poziomu 79%. 
KAROLINA KMON

TAURON WSPIERA ROZWIĄZANIA 
ZAPROPONOWANE PRZEZ RZĄD 
W Grupie powołano specjalny zespół, którego zadaniem jest 
opracowanie metod i harmonogramu wdrożenia przygotowanych 
przez rząd rozwiązań gwarantujących klientom energię elektryczną 
po cenach z 2018 roku.    
W celu sprawnego wprowadzenia nowych rozwiązań legislacyjnych 
prace rozpoczął zespół do spraw wdrożenia przepisów ustawy 
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw. Jego zadaniem jest przygotowanie organizacji  
do stosowania nowych rozwiązań.
Pracami zespołu kieruje wiceprezes zarządu ds. klienta i wsparcia 
korporacyjnego. W prace zaangażowani są również wiceprezes 
zarządu ds. finansowych, szefowie obszarów podatkowego, 
prawnego, komunikacyjnego oraz zarządy spółek TAURON Sprzedaż 
i TAURON Dystrybucja. Zadaniem zespołu jest opracowanie metod 
i harmonogramu wdrożenia przyjętej ustawy. Wszystko po to, 
aby klienci TAURONA nie odczuli niedogodności związanych z tym 
procesem oraz aby przepisy ustawy były jak najsprawniej i najszybciej 
wdrożone przez Grupę. Grupa TAURON na dostosowanie się do 
nowych przepisów ma czas do końca marca 2019 roku. Ustawa 
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw została przyjęta przez Sejm i Senat RP 28 grudnia 
i podpisana przez prezydenta 30 grudnia 2018 r.
ŁUKASZ CIUBA

O TYM SIĘ MÓWI

TAURON Dystrybucja
WANDA SKOWRON

D ystrybucja przeka-
zała uczniom sprzęt 
dla pracowni elek-
trycznej, m.in. roz-

łączniki, wyłączniki, styczniki, 
autotransformator, złącze ka-
blowo-pomiarowe, rozdzielnice, 
liczniki i wiele innych. W sumie 

TAURON Dystrybucja wyposażył w sprzęt dydaktyczny 
pracownię elektryczną w Zespole Szkół Elektryczno-
-Mechanicznych w Legnicy. To jedno z wielu działań 
realizowanych w ramach współpracy ze szkołami 
zawodowymi w zakresie kształcenia praktycznego. 
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Energia 
dobrych serc 

TAURON Wytwarzanie
PATRYCJA HAMERA

W tym roku na liście 
e n e r g e t y c z n e g o 
Mikołaja znalazły 
się domy dziecka 

z Orzesza i Jaworzna oraz specjal-
ne ośrodki szkolno-wychowaw-
cze z Jaworzna i Bogumiłka. Do-
broć, szczęście i miłość należą do 
niewielu rzeczy na świecie, które 

można pomnożyć przez dzielenie 
się nimi. I czasem wystarczy na-
prawdę mały gest, by na dziecię-
cej twarzy zagościł uśmiech – ten 
najpiękniejszy, bo bezwarunkowo 
szczery.
Paczki świąteczne dla tych naj-
bardziej potrzebujących najmłod-
szych to jedna z wielu odsłon 
działań CSR prowadzonych przez 
Grupę TAURON. Niektóre z nich zo-
stały wręczone podczas spotkania 

w Młodzieżowym Domu w Jaworz-
nie, gdzie wychowankowie placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych 
z Jaworzna przygotowali przedsta-
wienie.
W tym roku dzieci i młodzież 
w wieku 9-19 lat pokazały 
współczesne ujęcie świąt wi-
dzianych z perspektywy młodego 
człowieka. Wystawienie jasełek 
poprzedziły wielotygodniowe 
próby, którym towarzyszyło dużo 
dobrych emocji, a sam występ 
stanowił dla wszystkich aktorów 
i widzów doniosłe przeżycie. d

Tysiąc sztuk sprzętu 
dla kształcenia 
przyszłych 
elektryków

Młodzi aktorzy 
oczarowali 

publiczność swoją grą 
aktorską i talentem 

wokalnym

Magentowa energia prosto z serca popłynęła 
w przedświąteczny czas do dzieci z placówek 
opiekuńczo-wychowawczych i specjalnych 
ośrodków szkolno-wychowawczych, z którymi 
od lat zaprzyjaźniony jest TAURON Wytwarzanie. 

Porozumienie zawarte w listopa-
dzie 2016 r. między TAURONEM 
a szkołą określiło zasady i formy 
współdziałania na rzecz rozwoju 
edukacji zawodowej w obszarze 
elektroenergetyki. W ramach tej 
współpracy uczniowie Zespołu 
Szkół Elektryczno-Mechanicznych 
odbywają w legnickim oddziale fir-
my praktyki zawodowe oraz staże 
w ramach projektu „Czas na zawo-

szkoła otrzymała blisko tysiąc 
sztuk sprzętu, który ma być po-
mocny w kształceniu w zawo-
dzie technik elektryk.
Współpraca TD z Zespołem 
Szkół Elektryczno-Mechanicz-
nych w Legnicy ma wieloletnią 
tradycję. Absolwenci tej szkoły 
są fachowcami wykonującymi 
odpowiedzialne zadania w leg- 
nickiej energetyce.
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dowców”, współ-
finansowanego 
ze środków Unii 
Europejskiej.
P r a c o w n i c y 
s p ó ł k i  p r o -

wadzą prelekcje w szkole oraz 
organizują seminaria technicz-
ne dotyczące funkcjonowania 
branży energetycznej i najnow-
szych osiągnięć technicznych 
i technologicznych w energety-
ce. Dla uczniów organizowane 
są wizyty w obiektach energe-
tycznych. W tym roku uczniowie 
mieli okazję zapoznać się z naj-
nowszymi rozwiązaniami tech-
nologicznymi w branży ener-
getycznej podczas zwiedzania 
ekspozycji na Międzynarodo-
wych Energetycznych Targach 
ENERGETAB w Bielsku-Białej. d

Popioły 
z certyfikatem
Bioeko Grupa TAURON 
• Bioeko Grupa TAURON 
otrzymało kolejny 
Certyfikat Stałości 
Właściwości Użytkowych 
dla popiołów lotnych do 
betonu. Tym razem został 
on przyznany produktom 
powstającym w Elektrow-
ni Łaziska. Pierwszy taki 
certyfikat, pół roku wcze-
śniej, trafił do elektrowni 
Jaworzno III.
Popioły lotne są dodatkiem mi-
neralnym w produkcji cemen-
tu, spoiw wieloskładnikowych 
i betonu. W Grupie TAURON 
wytwarza się m.in. popioły 
lotne krzemionkowe, zwane 
potocznie popiołami konwen-
cjonalnymi (pochodzące ze spa-
lania węgla kamiennego w kotłach 
pyłowych). Mają one zastosowanie 
jako dodatek mineralny do produk-
cji betonu – zarówno towarowego, 
jak i prefabrykowanego. Jednakże 
aby popiół mógł zostać wykorzy-

stany do tego celu, musi spełniać 
szereg wymagań. Producent musi 
też wdrożyć zasady oceny i wery-
fikacji stałości właściwości użytko-
wych wyrobu budowlanego.  

Najważniejszym kryterium deter-
minującym zastosowanie popiołu 
jako składnika betonu jest zawar-
tość niespalonego węgla. Normy 
wymagają, aby nie przekraczała 
ona 5%. Jest to podstawowe wy-
maganie jakościowe, którego nie-
spełnienie dyskwalifikuje popiół 
jako wyrób budowlany.
Certyfikat nakłada na spółkę 
Bioeko Grupa TAURON odpowie-
dzialność za jakość i identyfiko-
walność wyrobu budowlanego, 
prowadzenie pełnej statystyki 
wyników badań wymaganych 
właściwości fizyko-chemicz-
nych oraz przestrzeganie zasad 
procedur Zakładowej Kontroli 
Produkcji. 
ALEKSANDRA CELAREK

Wsparcie Grupa TAURON  
• W grudniu w Katowicach odbył 
się szczyt klimatyczny ONZ 
COP24. Dla pracowników Działu 
Ochrony w spółce Wsparcie 
Grupa TAURON był to czas pełnej 
mobilizacji. 
W ramach przygotowań do szczy-
tu pracownicy Ochrony WGT 
uczestniczyli w szkoleniach, które 
miały wypracować zasady postę-
powania i sposoby reagowania na 
ewentualne niebezpieczeństwa. 
Zapoznali się również z możliwymi 
zagrożeniami terrorystycznymi. 
Dużo przygotowań zostało też 
poświęconych próbom wtargnię-
cia na obiekt, użyciu dronów, wy-
świetlaczy, demonstracjom czy 
możliwym wypadkom. 
Podczas całego wydarzenia 
w stan gotowości zostali posta-
wieni wszyscy pracownicy Ochrony 

WGT, a każde zadanie było w pełni 
zaplanowane i kontrolowane.
– Za nami czas ciężkiej pracy, wielu 
spotkań i ciągłej gotowości. Był to 
dla nas test, który pozwolił ocenić, 
w jakim stopniu pracownicy są przy-
gotowani do reagowania na trudne 
i wyjątkowe sytuacje – podkreśla 
Piotr Batorczak, wiceprezes za-
rządu ds. ochrony. – Wydarzenie 
przebiegło bez większych incyden-
tów, a wszystkie możliwe zagroże-
nia były natychmiast eliminowane 
– dodaje.
Pracownicy tauronowskiej ochrony 
ściśle współpracowali z przedsta-
wicielami Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach, służbami 
ochrony państwa, służbami celny-
mi oraz koordynatorami działów 
bezpieczeństwa poszczególnych 
spółek Grupy TAURON.
ANNA PTAK

Bezpieczny szczyt 
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Tysiąc sztuk sprzętu 
dla kształcenia 
przyszłych 
elektryków

j �Dla uczniów organizowane są wizyty  

w obiektach energetycznych 

Warsztaty dla menedżerów  

TAURON Dystrybucja • 
Menedżerowie ds. klientów klu-
czowych w TAURON Dystrybucja 
budowali swoją siłę i odporność 
psychiczną podczas warsztatów 
17-18 grudnia 2018 r. w Gogolinie.
Na co dzień menedżerowie ds. klien-
tów kluczowych pracują z najwięk-
szymi klientami TAURON Dystrybu-
cja. Podczas szkolenia koncentrowali 
się na budowaniu własnej tarczy, 
czyli odporności psychicznej, która 

pomoże im poradzić sobie w trud-
nych sytuacjach. 
Uczestnicy warsztatów określili swój 
poziom odporności psychicznej defi-
niowanej przez cztery obszary, takie 
jak kontrola, zaangażowanie, wy-
zwania i pewność siebie. Poznali też 
techniki, które pomogą im w budo-
waniu własnej odporności psychicz-
nej, radzeniu sobie z wyzwaniami 
i realizacją celów i zadań. 
JUSTYNA ZIELSKA

j �Bioeko Grupa TAURON to specjalistyczny 

operator prowadzący działalność handlową 

związaną ze sprzedażą ubocznych 
produktów spalania oraz ubocznych 

produktów wydobycia pochodzących  

ze wszystkich jednostek wytwórczych  

Grupy TAURON. To także jedyny dostawca  

biomasy w Grupie. 

Przekazanie sprzętu 
odbyło się podczas 
zajęć w obecności 
uczniów

Ochrona Wsparcie 
Grupa TAURON
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TAURON Wydobycie
DOROTA POŁEDNIOK

Marek Mamica od 
ponad 30 lat zaj-
muje się szkole-
niem psów, a od 

dekady trenuje czworonogi dla naj-
bardziej wymagających służb. Jego 
wychowankowie trafiają do naj-
lepszych jednostek policji w kraju 
i za granicą, szukają zaginionych 
w gruzach po trzęsieniach ziemi 
albo w kopalniach po tragicznych 
w skutkach tąpnięciach. Inne po-
trafią odnaleźć osoby, które zagi-
nęły w górach podczas śnieżyc czy 
lawin. Pan Marek szkoli zwierzęta 
do pracy w wielu rejonach świata 

– w Europie, Azji, Ameryce Połu-
dniowej.

– Aby nadawać się do służb, 
pies musi przejść egzamin. Ko-
misja ocenia preferencje zwie-

rzęcia, w jaki sposób zachowuje 
się w tłumie, w hałasie, jak reaguje 

na inne zwierzęta. Wystarczy małe 
zaniepokojenie, małe zawahanie psa, 
a nie otrzyma on oceny pozytywnej. 
Do służby dostają się wyłącznie ideal-
ne zwierzęta – tłumaczy pan Marek.
Szkolenia przeprowadzane są na 
zasadzie partnerstwa z psem. 
Nie ma kar czy kolczatki – pies 
sam musi potraktować szkolące-
go jako przywódcę i wykonywać 
dla niego wszelkie prace, jak szu-
kanie, aportowanie, pilnowanie. 
Domowe zwierzaki, też powinny zo-
stać odpowiednio ułożone. W przy-

padku małych piesków pokojowych 
każde ich zachowanie, które nie jest 
destrukcyjne dla mieszkania, moż-
na zaakceptować. Trudniejsza jest 

Pasja na  cztery łapy

Marek Mamica jest głównym inżynierem 
ds. BHP i szkoleń w ZG Sobieski.   
W kopalni odpowiada za bezpieczeństwo, 
ale i w życiu prywatnym to zagadnienie 
jest mu bliskie. Jego największą pasją 
jest szkolenie psów ratunkowych.

TAURON Wydobycie • 
Jaworznianin Paweł Nowak  
na co dzień jest górnikiem 
w ZG Sobieski. A po pracy z pasją 
i sukcesami trenuje grę w zośkę. 
Zdobył nawet mistrzostwo świata 
w tej dyscyplinie!
Zośka jest znana w Polsce już od 
czasów wojny. A od ponad 40 lat 
jest profesjonalnym sportem zna-
nym jako footbag. Dzieli się na 
dwie kategorie – freestyle, który 
polega na wykonywaniu trików 
za pomocą nóg, oraz net, czyli grę 
przez siatkę. 
Gracze na całym świecie ry-
walizują między sobą podczas 
międzynarodowych zawodów. 
Polska należy do światowej 
czołówki w tym sporcie. Nasz 
pracownik, Paweł Nowak, za-
czął swoją przygodę z tą dyscy-
pliną w 2008 roku. Zaczęło się 
od zwykłego podbijania z kole-
gami, przez naukę pierwszych 
trików, aż po zdobycie w 2017 
roku tytułu mistrza świata pod-
czas zawodów odbywających się 
w Portland (USA) oraz trzeciego 
miejsca na mistrzostwach Eu-
ropy w Hiszpanii. Do listy jego 
osiągnięć można dopisać wice-
mistrzostwo Polski z roku 2018, 
a także wiele medali z międzyna-
rodowych zawodów w Europie.  
PAWEŁ NOWAK
 

Zośka w kopalni Jest moc! Bartosz Zając  
po zakończonym III wyścigu 
pn. „Rowerowy Bieg  
Piastów” w Jakuszycach

Najlepsze trasy 
rowerowe? Tylko  
w Karkonoszach! 

Fred, 4-letni 
owczarek niemiecki. 

Wyszkolony 
w kierunku 

posłuszeństwa  
i obrony

Paweł Nowak 
podczas 
wykonywania figury 
Flying Cliper

Zdjęcie wykonane 
w Kopalni Guido 

podczas nagrań do 
klipu „Zośka 320 m 

pod ziemią”

Reakcja Freda  
na pozorowany atak 
na przewodnika

Czar, 16-miesięczny 
owczarek niemiecki. 
Trening z miękkim 
gryzieniem rękawa; pies 
układany w kierunku 
tzw. psa podwójnego, 
tj. tropiąco-obronnego
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TAURON Dystrybucja
EWA GROŃ

Najpierw były rozgrywki 
w grupach. Mecze toczy-
ły się na dwóch boiskach 
i stosunkowo szybko 

było widać, kto jest tegorocznym 
liderem. 
Pierwszego dnia rozgrywek rywali-
zacja o miejsce w finałowej czwórce 
rozegrała się w bardzo dramatycz-
nych okolicznościach. Dwie drużyny: 
O. Częstochowa i O. Bielsko-Biała 
miały po fazie grupowej taką samą 
liczbę dużych punktów i wygranych 
setów, a o przejściu do finału zde-
cydował jeden punkt. Były emocje, 
precyzyjne liczenie. A potem w Czę-
stochowie zawód, a w Bielsku wy-
buch radości. Do rozgrywki o me-
dale przeszły ostatecznie drużyny 
z oddziałów w Będzinie, Bielsku, 
Tarnowie oraz z TD Pomiary.
Dramatyczny i bardzo zacięty prze-
bieg miał mecz o 3. miejsce między 
TD Pomiary a Bielskiem, wygrany 
przez drużynę z Beskidów. Nato-
miast finałowy mecz między Bę-
dzinem i Tarnowem pokazał, że 
poza emocjami sportowymi liczy się 
przede wszystkim dobra atmosfera. 
Ustawienie na boisku i przebieg me-
czu były bardzo ciekawe, bo w dru-
żynie Tarnowa zagrało dwóch męż-
czyzn i cztery kobiety, w tym również 
zawodniczki transferowane na finał 
z innych drużyn.  d

TAURON Wytwarzanie • Przed 
świętami Bożego Narodzenia 
pracownicy Grupy TAURON 
oraz mieszkańcy Jaworzna  
i okolic ponownie udowodnili, 
że lubią i potrafią wspólnie się 
bawić niezależnie od warunków 
pogodowych.
Mimo mrozu, w przedświątecz-
ny weekend tłumnie stawili się  
w  okolicach Rynku, by razem 
cieszyć się atmosferą zbliżają-
cych się świąt. Podziwiając ilu-
minacje na fasadzie Muzeum 

Miasta Jaworzna, dorośli z regu-
ły raczyli się gorącą kawą i her-
batą, a dzieci w oczekiwaniu na 
świąteczny pociąg rozgrzewała 
czekolada na gorąco. Przejażdż-
ka za jeden uśmiech była atrak-
cją dla wszystkich – tych mniej-
szych i tych odrobinę starszych. 
Sobota upłynęła pod znakiem 
eksperymentów naukowych. 
Dzieci pod nadzorem naukow-
ców zaznajamiały się z wła-
ściwościami i możliwościami 
suchego lodu, tworzyły własne 

świąteczne mydełka, uważnie 
i dokładnie odmierzając na wa-
dze składniki, poznawały pojęcie 
gęstości, budując lampę lawę, 
którą każdy uczestnik mógł za-
brać do domu. 
Rozjaśniliśmy zimowy mrok! 
Nie tylko uśmiechami, ale tak-
że ciepłymi słowami i gestami. 
Odrobinę tej magii – w posta-
ci świecącej gwiazdki – można 
było zabrać ze sobą do domu na 
święta.
ELŻBIETA GUZIKOWSKA

Dobra Energia i świąteczny klimat 
wypełniły Jaworzno

Pasja na  cztery łapy
Puchar Prezesa TD był trofeum,  
o które walczyli zawodnicy Obszaru Dystrybucji  
na VI Mistrzostwach TAURON Dystrybucja  
w Piłce Siatkowej Halowej.  
Impreza odbyła się w grudniu w Opolu  
z udziałem siatkarek i siatkarzy z centrali, 
z oddziałów TD i z TAURON Dystrybucja Pomiary. 

Będzin z Pucharem

sytuacja z psami 
dużymi, obronnymi. 
Taki zwierzak w każ-
dym momencie może poka-
zać swoje ukryte instynkty. I nagle 
zwierzę, które do tej pory było 
domową maskotką, staje się agre-
sywnym obrońcą swojej zabawki. 
Dlatego w wychowywaniu psów 
niezwykle ważną sprawą jest że-
lazna konsekwencja w wymaganiu 
posłuchu. Czworonogom nie moż-
na pobłażać, należy bezwzględnie 
egzekwować wykonywanie pole-
ceń. Zwierzak może być członkiem 
rodziny, ale nie można mu pozwa-
lać na wszystko. Sam pies też bę-
dzie szczęśliwszy, jeśli w swoim 
panu będzie widział przewodnika 
stada.  d

Wyniki VI Mistrzostw  
TAURON Dystrybucja  
w Piłce Siatkowej  
Halowej: 
I miejsce:  
Oddział w Będzinie  
II miejsce:  
Oddział w Tarnowie
III miejsce:   
Oddział w Bielsku-Białej 
W trakcie mistrzostw przyznano też trzy nagrody indywidualne za: 
najlepszy debiut – Paweł Kopacki (O. Częstochowa), najlepsza zawod-
niczka – Marta Broda (TDP), najlepszy zawodnik – Grzegorz Szczepa-
nowski (O. Będzin). 
Zdobywca Pucharu Prezesa TD, drużyna z Będzina, wystąpiła 
w składzie: Izabela Stronczek, Justyna Klikiewicz, Grzegorz Szczepa-
nowski, Maciej Mstowski, Przemysław Szlachta,  Janusz Gądek, Zbigniew 
Szczygieł, Marek Dyląg i Mariusz Korzeniowski. 
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TAURON Ekoenergia • Osobę 
grającą na wielu instrumentach 
nazywa się multiinstrumen-
talistą. A jak określić kogoś, 
kto uprawia różne dyscypliny 
sportowe? Multisportsman? 
Jedno jest pewne. Bartosz Zając 
kocha sport i nie wyobraża sobie 
życia bez aktywności fizycznej. 
Najpierw narciarstwo, piłka 
nożna, bieganie, a teraz... jazda 
na rowerze MTB. 
Na co dzień wykonuje obowiązki 
młodszego specjalisty ds. za-
rządzania ruchem źródeł  OZE 
w TAURON Ekoenergia, a rower 
to jego pasja i odskocznia od co-
dzienności. Startuje od czterech 
sezonów w różnych imprezach, 
głównie na trasach szybkich 
MINI oraz MEGA, tylko po gó-
rach. Początkowo chciał zmie-

rzyć się sam ze sobą, 
sprawdzić, ile jest 

w stanie przeje-
chać, w jakim 

tempie, jakie 
p r z e w y ż -
s z e n i a  d a 
radę poko-
nać. Teraz 
stawia już 
sobie kon-
kretne cele. 

W przyszłym sezonie planuje 
poprawić swoje wyniki. Chciał-
by uplasować się w czołówce 
w swojej kategorii wiekowej, co 
nie będzie łatwym zadaniem. 
Do tegorocznego kalendarza 
zamierza dodać imprezy rowe-
rowe, niekoniecznie odbywają-
ce się na Dolnym Śląsku. Jazda 
na rowerze sprawia mu wielką 
przyjemność.  Jak sam podkre-
śla, to szczęście, że mieszka 
w Jeleniej  Górze. Ma idealne 
warunki do uprawiania tej dys-
cypliny sportu. Teraz, ze wzglę-
du na porę roku, zmienił rower 
MTB na stacjonarny i uczęszcza 
na zajęcia indoor cycling. Swoją 
pozytywną energią chętnie za-
raża ludzi wokół siebie. 
– Małymi krokami do przodu. 
Najpierw musisz polubić to, co 
robisz, odnaleźć w tym przyjem-
ność i dopiero wtedy możesz sta-
wiać sobie kolejne cele. Jazda na 
rowerze gwarantuje dużą porcję 
endorfin i całkowity reset, ale tak 
naprawdę każdy powinien zna-
leźć dla siebie odpowiednią dys-
cyplinę, w której będzie czuł się 
dobrze. Wiadomo – w zdrowym 
ciele zdrowy duch. Do zobaczenia 
na trasie! – mówi Bartosz Zając.
ANNA CISZEWSKA-SWAT

Multisportsman

Pan Marek  
i Czar w pozycji  

swobodnej

Zwycięska  
drużyna  
z Będzina

Iluminacje na fasadzie muzeum  
i świąteczny pociąg

Eliksiry  
św. Mikołaja 

Do świątecznego 
pociągu zapraszał 
i o bezpieczeństwo 
pasażerów dbał elf
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PRACOWNICY POLECAJĄ
Agnieszka Klimas z TAURON Dystrybucja 
poleca las w słoiku

PRZYRODA
Rośliny w szkle to doskonała propozycja dla tych, 
którzy szukają ciekawej dekoracji mieszkania, 
i dla tych, którzy kochają otaczać się zielenią, a nie 
zawsze pamiętają o jej podlewaniu. Las w słoiku 
tworzy niepowtarzalny klimat we wnętrzu i jest 
idealnym pomysłem na prezent. W szczelnie zamkniętym słoiku roz-
wija się zupełnie niezależny od nas i samowystarczalny ekosystem. 
Zachodzące w nim procesy możemy codziennie obserwować, co daje 
dużo satysfakcji.
W takim zamkniętym ekosystemie woda krąży w obiegu zamkniętym, 
tak jak składniki mineralne. Tlen pochłaniają bakterie żyjące w glebie, 
które także wytwarzają niezbędny dla roślin dwutlenek węgla, wyko-
rzystywany z kolei później w procesie fotosyntezy. Rośliny zamknięte 
w szkle, po procesie adaptacji, radzą sobie same. 
Do stworzenia lasu lub ogrodu w słoiku potrzebujemy drobnych 
kamieni lub żwirku na drenaż, dobrej jakościowo ziemi – może być 
z domieszką torfu, aktywowanego węgla drzewnego i roślin. Ważne, 
aby naczynie było odpowiednio 
duże. Na dnie naczynia układa-
my drenaż (ok. 2 cm), następnie 
ok. 1 cm węgla drzewnego (ja 
dodałam pokruszony węgiel 
leczniczy kupiony w aptece), 
a potem odpowiednią ilość ziemi, 
tak aby właściwie zakryć korze-
nie zasadzanych roślin. 
Na koniec delikatnie podlewamy 
całość. Najlepiej posadzić roślin-
kę, która lubi wilgoć i półcień, 
i otoczyć ją mchem. W pierw-
szych miesiącach adaptacji 
rośliny zazwyczaj potrzebują 
delikatnej pomocy, która pole-
ga na otwieraniu i wietrzeniu 
naczynia, jeżeli w środku robi się 
zbyt wilgotno. Porad i inspiracji 
do stworzenia takiego minia-
turowego cuda możecie szukać 
w internecie. Polecam.  

ZNAJDZIESZ  
NAS TEŻ  
W TAURONECIE

Redaktor naczelna: Katarzyna Fraś – TAURON Polska Energia, 
Zastępca redaktora: Anna Rutkowska – TAURON Polska Energia, 
Redaktorzy: Anna Ciszewska-Swat – TAURON Ekoenergia, 
Monika Meinhart-Burzyńska – TAURON Ekoenergia, Aneta Guzik  
– TAURON Sprzedaż, Katarzyna Sierszuła – TAURON 
Obsługa Klienta, Małgorzata Kuś – TAURON Ciepło, Elżbieta 
Guzikowska - TAURON Wytwarzanie, Agnieszka Cupiał  
– Kopalnia Wapienia Czatkowice, Dorota Połedniok – TAURON 
Wydobycie, Zofia Mrożek – TAURON Wydobycie, Joanna Brelińska 
– TAURON Dystrybucja, Justyna Siedlecka – TAURON Dystrybucja, 
Aneta Bohm-Czechowicz – TAURON Dystrybucja, Marcin Marzyński  
– TAURON Dystrybucja, Ewa Groń – TAURON Dystrybucja, Beata 
Boryczko – TAURON Dystrybucja, Zbigniew Piersiak – TAURON 
Dystrybucja, Kazimierz Szypuła – TAURON Dystrybucja, Piotr Żydek 
– TAURON Dystrybucja, Małgorzata Sobol – TAURON Dystrybucja, 
Anna Wojcieszczyk – TAURON Dystrybucja, Elżbieta Marek  
– TAURON Dystrybucja, Renata Stanisławska-Bąk – TAURON 
Dystrybucja, Anna Biesaga-Makiej – TAURON Dystrybucja, Karolina 
Sienkiewicz – TAURON Serwis, Marcin Maślak – TAURON Serwis  

Projekt, DTP: PeKa design

Zespół redakcyjny Puls TAURONA 

Redakcja nie zwraca materiałów i zastrzega sobie prawo 
dokonywania w artykułach skrótów i redakcyjnego opracowa- 
nia tekstów oraz nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR:21

CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI OD PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON.
Rozwiązania należy przesyłać do 10 lutego 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 20: Ewa Kosibor, Biuro Windykacji Sądowej, TAURON Obsługa Klienta; Małgorzata Tomala, Wydział Realizacji Zakupów, 
TAURON Dystrybucja; Artur Celarek, Dział Techniczno-Organizacyjny ZG Janina, TAURON Wydobycie; Dominik Świerczek, Departament Zaku-
pów, TAURON Ciepło; Małgorzata Tyliszczak, Teren Pomiarów Nowy Sącz, TAURON Dystrybucja Pomiary.
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