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Podczas pierwszego 
w tym roku  

szkolenia z GOPR-em 
nie brakowało emocji

Grupa TAURON
URSZULA JARCZYK-WÓJTOWICZ

Emocji nie brakowało – już 
samo wejście do wody 
o temperaturze kilku stop-
ni na torze treningowym 

w Wietrznicy było wyzwaniem. Da-
lej tylko trudniej. Nurt, którego siła 
zwala z nóg nawet najsilniejszych, 
co jakiś czas kamienie i piętrzące 
się fale. Ćwiczenia, które z perspek-
tywy osoby stojącej na brzegu wy-

dawały się proste, okazywały się 
niemożliwe do wykonania w poje-
dynkę. Dlatego uczestnicy praco-
wali zespołowo – ci, którzy pewniej 
czuli się w wodzie, pomagali pozo-
stałym, dopingowali się wzajemnie 
i wspólnie cieszyli się z sukcesów. 
Podczas nawet najprostszych za-
dań przekonywali się, jak ważne 
w trakcie walki z żywiołem jest 
partnerstwo.
Zwieńczeniem szkolenia był spływ 
pontonem przez przełom Dunajca. 

Piękne widoki pozwoliły na to, 
by złapać oddech po trudach po-
przedniego dnia, spokojnie poroz-
mawiać i cieszyć się słońcem.  
Chociaż szkolenie z ratownictwa 
na rzekach górskich jest już tyl-
ko wspomnieniem, większość 
wydarzeń organizowanych dla 
pracowników Grupy TAURON 
w ramach współpracy z Fundacją 
GOPR jeszcze przed nami. Za-
chęcamy do śledzenia informacji 
w Tauronecie. d
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dla pracowników GTe-Puls Bądź zawsze na czasiewww.e-puls.tauron.pl

Na fali z GOPR-em

Niezbędny 
ekwipunek

Spiętrzone 
fale nie 
ułatwiały 
zadania...

...ale wszyscy 
wyszli  
z wody cało 

Za nami dwa dni zmagań kolejnej grupy śmiałków, którzy wzięli udział 
w szkoleniu z zakresu poruszania się po górskiej rzece. Pod okiem ratowników 
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dziesięciu pracowników 
TAURONA poznało podstawy hydrologii, zasady bezpieczeństwa i udzielania 
pomocy w niełatwym środowisku rwących strumieni. Fo
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Grupa TAURON • Dwa czerw-
cowe dni, cztery spółki Grupy 
TAURON, setki przeprowadzo-
nych rozmów na temat szeroko 
pojętego bezpieczeństwa w gó-

rach i ponad 600 spersonalizowa-
nych kart ICE. To bilans spotkań 
ratowników Górskiego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego 
z pracownikami Wytwarzania, 
Wydobycia, Ciepła i TPE.
Podczas zajęć przebiegających 
pod hasłem „Energia do działania 
z Ratownikiem GOPR!”, ratowni-
cy poruszali kwestie dotyczące 

między innymi bezpiecznego 
zachowania się w górach oraz 
udzielania pierwszej pomocy. 
Prezentowali również sprzęt 
ratowniczy, zwracali uwagę 
na zapobieganie wypadkom 

i odpowiednie reagowanie na te 
już zaistniałe. Wszystkie przy-
kłady opierali na autentycznych 
wydarzeniach, z którymi mają do 
czynienia podczas akcji ratowni-
czych, co szczególnie przemawia 
do wyobraźni miłośników pie-
szych wycieczek.
Stoiska GOPR odwiedziło 
przez minione dwa dni ponad 
600 osób. Większość z nich 
skorzystała nie tylko z cennych 
porad goprowców, ale również 
z możliwości wyrobienia sobie 
karty ICE (In Case of Emergency).
URSZULA JARCZYK-WÓJTOWICZ

Ponad 600 kart ICE powędrowało do pracowników Grupy

Wydano  
ponad 
600 kart

Ćwiczenie  
z udzielania 
pierwszej pomocy
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TAURON W EUROPEJSKIM ĆWIERĆFINALE 
GLOBALNEGO KONKURSU

Grupa TAURON
Obszar Projektów Inwestycyjnych TAURONA znalazł się w ósem-
ce najlepszych firm z Europy w globalnym konkursie na najlepsze 
biuro zarządzania projektami. TAURON jest pierwszą firmą z Pol-
ski, która została nominowana do udziału w PMO Global Awards. 
W skład wyróżnionego w konkursie zespołu wchodzą inżynierowie, 
finansiści, ekonomiści, analitycy, eksperci od zarządzania projekta-
mi i PMO.
– Przy udziale ekspertów z naszego zespołu stworzyliśmy w TAURONIE 
kompleksowe środowisko zarządzania począwszy od Strategii Inwe-
stycyjnej, przez portfel inwestycyjny, a skończywszy na przygotowaniu 
i realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Po trzech latach ciężkiej 
pracy widzimy, że środowisko projektowe, które wspólnie zbudowali-
śmy i wdrożyliśmy w Grupie TAURON, jest rozwiązaniem unikatowym. 
Dzisiaj możemy z całą pewnością powiedzieć, że wypracowane przez 
nas rozwiązania przynoszą Grupie realne korzyści i wspierają realizację 
naszej strategii – mówi Ewa Palarczyk,  dyrektor wykonawczy  
ds. projektów inwestycyjnych.
PMO Global Awards to doroczny międzynarodowy konkurs, któ-
rego celem jest wybór najlepszego na świecie biura zarządzania 
projektami (ang. PMO – Project Management Office). Rozgrywany 
jest systemem pucharowym, w którym jury z całego świata ocenia 
przygotowane przez reprezentantów zgłoszenia. TAURON trafił 
do grupy wraz z Danią, Hiszpanią oraz Ukrainą.
Z końcem maja opublikowano wyniki pierwszej rundy, z której wy-
szliśmy na pierwszym miejscu. W europejskim ćwierćfinale TAU-
RON zmierzy się z przedstawicielem Wielkiej Brytanii. Wyniki tej 
rundy poznamy w połowie czerwca, natomiast zwycięzca zostanie 
ogłoszony w październiku.
ELIZA NADRICZNA

Z GRUPY

TAURON Wydobycie • Mobilna 
strefa TAURON Wydobycie tym 
razem zawitała na Akademię 
Górniczo-Hutniczą w Krakowie. 
Studenci mogli m.in. wziąć udział 
w testowej rozmowie kwalifi-
kacyjnej, skonsultować swoje 
CV, a także zapoznać się z Grupą 
TAURON oraz z aktualnymi ofer-
tami staży i pracy w jej zakładach 
górniczych.

Eksperci marki pojawili się na kra-
kowskiej uczelni w ramach programu 
pn. „Ambasador Grupy TAURON” 
i organizowanego cyklicznie na 
uczelni, wraz z Wydziałem Energii 
i Paliw, wydarzenia pn. „TAURON 
wyzwala energię”. Promostrefa 
towarzyszyła zorganizowanym 
w ramach tego wydarzenia roz-
grywkom sportowym w siatkówce 
i koszykówce. 

TAURON Wydobycie od wielu lat 
prowadzi bliską współpracę ze 
szkołami średnimi oraz uczelniami 
wyższymi w zakresie zapewnienia 
dopływu odpowiednio wykwalifi-
kowanej średniej  i wyższej kadry 
dla zakładów górniczych Grupy.
Najbardziej potrzebna w spół-
ce jest średnia kadra techniczna, 
spełniająca wysokie wymagania 
w zakresie obsługi i eksploatacji 
nowoczesnych maszyn i urządzeń 
górniczych.
Współpracując z uczelniami, TAURON 
Wydobycie realizuje obecnie staże 
w ramach programu pt. „Przyłącz 
się”. 
Tylko w 2018 r. spółka zorgani-
zowała 112 praktyk i 11 staży dla 
uczniów szkół średnich i studen-
tów wyższych uczelni. Promowane 
są zawody związane z górnictwem, 
aby zapobiec powstawaniu luki 
kompetencyjnej i pozyskać odpo-
wiednio wykształconą, nową kadrę 
dla zakładów górniczych.
Staże są pięciomiesięczne i prze-
znaczone dla studentów oraz ab-
solwentów wyższych uczelni, 
z którymi Grupa TAURON zawarła 
porozumienia o współpracy.
DANIEL IWAN 

Grupa TAURON 
Ponad 14 200 pracowników Grupy wzięło udział w tegorocznym 
badaniu zadowolenia, a frekwencja wyniosła 55%. To o 9% więcej 
niż w ostatnim badaniu. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim oso-
bom, które wzięły udział w ankiecie i podzieliły się swoją opinią.

Wyzwolić energię z uczelni 

ZNAMY FREKWENCJĘ II BADANIA  
ZADOWOLENIA PRACOWNIKÓW 

Spółka
Frekwencja 

2017
Frekwencja 

2019
TAURON Ciepło 49% 53%
TAURON Dystrybucja 61% 61%
TAURON Dystrybucja Pomiary 75% 71%
TAURON Dystrybucja Serwis 87% 55%
TAURON Ekoenergia 42% 57%
TAURON Obsługa Klienta 61% 63%
TAURON Polska Energia 78% 75%
TAURON Serwis 67% 67%
TAURON Sprzedaż + TAURON Sprzedaż GZE 54% 54%
TAURON Wydobycie 13% 44%
TAURON Wytwarzanie 33% 46%
Bioeko Grupa TAURON 81% 62%
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” 23% 70%
Nowe Jaworzno Grupa TAURON - 58%
Wsparcie Grupa TAURON 48% 47%
Grupa TAURON 46% 55%

Przypominamy, że zbiorcze raporty podsumowujące wyniki dla 
Grupy TAURON oraz dla poszczególnych spółek i dużych jednostek 
organizacyjnych poznamy w III kwartale br. 
MONIKA CZERNIAK-LNIAK

Oto jak przedstawia się tegoroczna frekwencja 
dla poszczególnych spółek w porównaniu do wyniku z 2017 r.
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Eksperci z Wydobycia 
na Akademii 

Górniczo-Hutniczej

Obszar Projektów Inwestycyjnych 
w Grupie TAURON pełni kluczową 

rolę w środowisku zarządzania 
majątkiem i rozwojem Grupy

Budowa bloku 910 MW  w Jaworznie

TAURON Wytwarzanie
PATRYCJA HAMERA

Na terenie budowy bloku 
910 MW trwają inten-
sywne przygotowania 
do uruchomienia kotła. 

Przeprowadzono już wieloetapowy 
proces chemicznego czyszczenia 
kotła, trwa demontaż instalacji tym-
czasowych wykorzystanych do tego 
procesu. Kocioł przygotowywany 

jest do dmuchania, czyli parowego 
czyszczenia. Cały czas prowadzo-
ne są dostawy węgla. Urządzenia 
do rozładunku i składowania węgla 
działają, a urządzenia do podawania 

Grupa TAURON • Międzynaro-
dowy Dzień Rodziny zainicjował 
w Grupie tydzień „Rodzinnej 
MegaMocy”. Dla pracowników 
zostały przygotowane liczne 
atrakcje zachęcające do spędza-
nia czasu z bliskimi.
Wydarzeniem otwierającym „Ro-
dzinną MegaMoc” był wykład Uni-
wersytetu Otwartego Grupy TAU-
RON pt. „Jak wzmacniać poczucie 

wartości u dzieci i być wystarczają-
co dobrym rodzicem?”. 
Wykład okazał się sukcesem fre-
kwencyjnym nie tylko ze względu 
na pełną salę słuchaczy. Była to 
również pierwsza tego typu inicja-
tywa, przy której wykorzystaliśmy 
transmisję na żywo. Dzięki temu 
rozwiązaniu liczba odbiorców 
zwiększyła się niemal sześciokrot-
nie!

Rodzinna MegaMoc za nami
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TAURON Ciepło • Już po raz trzeci 
NSZZ „Solidarność” TAURON Cie-
pło zorganizował Piknik Rodzinny 
dla pracowników spółki. 
Podobnie jak w latach ubiegłych, 
piknik odbył się w Rudzie Śląskiej, 
a uczestniczyło w nim ponad 260 
dorosłych i 90 dzieci! Wspólne 
grillowanie, dmuchane zjeżdżal-
nie, gry, konkursy i losowanie 
zabawek to tylko część atrakcji 
dla najmłodszych. Imprezę po-
prowadził  popularny duet Masz-

talskich, dlatego nie zabrakło też 
zabaw integracyjnych dla doro-
słych. 
Ten pełen ciepłych emocji dzień 
pozostanie z pewnością na długo 
w pamięci uczestników Pikniku.
Już teraz serdecznie zapraszamy 
do udziału w kolejnym Pikniku Ro-
dzinnym!
Tadeusz Nowak
Przewodniczący 
NSZZ „Solidarność”
TAURON Ciepło
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TAURON Dystrybucja • Od listo-
pada ub.r. w TAURON Dystrybucja 
realizowany jest program rozwo-
jowy dla dyspozytorów – Rozwój 
w Ruchu. Uczestniczy w nim ok. 400 
osób pracujących we wszystkich 
dyspozycjach.
Program rozpoczął się warsztata-
mi dotyczącymi współpracy, opar-
tymi o grę szkoleniową „Sojusz-
nicy”, w których biorą udział także 
przedstawiciele serwisu.
Następnie uruchomiony został 
kolejny moduł – szkolenie me-
rytoryczne, obejmujące tematy 
automatyki zabezpieczeniowej, 
aparatury łączeniowej, automatyki 
FDiR oraz wykorzystania układów 
bilansujących do zarządzania siecią 
SN. Wszystkie prelekcje w ramach 
szkolenia są prowadzone przez tre-
nerów wewnętrznych i pracowni-
ków TAURON Dystrybucja.
Szkolenie kończy się wizytą w sta-
cji elektroenergetycznej 110/15 kV 
Bierkowice, w której zabudowano 
kompaktową, pięciopolową rozdziel-
nię 110 kV, izolowaną gazem SF6. 
Wizyta w stacji daje uczestnikom, 
którzy na co dzień pracują przy 
monitorach, możliwość zetknięcia 
się z realnym urządzeniem i po-
znania zasad jego działania.
Cały program rozwojowy zbu-
dowany jest z trzech modułów 
szkoleniowych oraz szkolenia 
merytorycznego, a kolejne 
warsztaty będą poświęco-
ne między innymi radze-
niu sobie ze stresem oraz 
odporności psychicznej.
JOANNA 
IRLIK-STAWARCZYK

Rozwój w Ruchu

Stacja 

110/15 
kV 

Bierkowice 
w Opolu 

TAURON Ekoenergia
ANNA CISZEWSKA-SWAT

Ćwiczenia praktyczne trzy-
nastu strażaków poprze-
dzone zostały instruk-
tażem na temat budowy 

i zasad działania turbiny, jak rów-
nież zasad BHP obowiązujących 
na farmie. Po instruktażu strażacy 
przeprowadzili ewakuację osoby 
poszkodowanej z najwyższej, stu-
metrowej antresoli wnętrza gon-
doli. Scenariusz ćwiczeń zakładał 
ewakuację osoby poszkodowanej 
z gondoli na ziemię z wykorzysta-
niem technik alpinistycznych. Za-
daniem ratowników było zbudo-
wanie stanowiska asekuracyjnego 
i ratowniczego wewnątrz gondoli, 
a następnie ewakuacja poszkodo-
wanego przez właz na zewnątrz 
elektrowni wiatrowej.  
Dla strażaków ćwiczenia miały 
charakter doskonalenia zawo-
dowego, którego podstawowym 
celem było m.in. zapoznanie się 
z budową i warunkami technicz-
nymi elektrowni wiatrowych, 
praktyczne sprawdzenie warun-

ków ewakuacji w tego typu obiek-
tach, możliwości przetestowania 
sprzętu i praktyk ratowniczych 
z zakresu ratownictwa wysoko-
ściowego, a także doskonalenie 
zasad łączności na miejscu akcji 
i współdziałania różnych służb 
i instytucji. 
– Ćwiczenia pozwoliły na wymianę 
spostrzeżeń dotyczących asekuracji 
i ochrony przed upadkiem z dużej 
wysokości między zespołem stra-

żaków a pracownikami TAURON 
Ekoenergia – mówi Michał Skotar-
czak, specjalista ds. zarządzania 
technicznego farmami wiatrowy-
mi w TEE. – Nie jesteśmy w stanie 
wszystkiego przewidzieć, ale wła-
śnie dzięki takim ćwiczeniom jeste-
śmy świadomi potencjalnych zagro-
żeń wynikających z pracy na farmie 
wiatrowej i szybkiego reagowania 
na zaskakujący scenariusz – dodaje 
Skotarczak. d

Szkolenia na wysokości
Strażacy szkolili się na Farmie Wiatrowej Marszewo, należącej do TAURON 
Ekoenergia. Na dwa dni zgrupowania kondycyjno-szkoleniowego zmieniła 
się ona w prawdziwe pole ćwiczeń dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa 
Wysokościowego ze Słupska. 
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Ćwiczenia 
ewakuacyjne: 

ewakuacja z turbiny

Stanowisko 
transformatora 

WN/SN na stacji 
Bierkowice
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Zabawom  
na dmuchańcach 

nie było końca

OPIS ZDJĘĆ 
 1.  Wyprowadzenie mocy 

(transformatory blokowe) 
 2. Budynek dyrekcji 
 3. Zbiorniki retencyjne popiołu 
 4. Elektrofiltr 
 5.  Kanał spalin  

wraz z wentylatorami 
 6.  Absorber IOS wraz z kanałem 

spalin odsiarczonych 
 7. Sprężarkownia powietrza 
 8. Magazyn gipsu „Eurosilo" 
 9. Oczyszczalnia ścieków los 
10. Most skośny nawęglania 
11.  Zbiorniki retencyjne mączki 

kamienia wapiennego 
i przygotowania sorbentu 

12. Zbiorniki wody amoniakalnej 
13.  Nawęglanie - budynek 

wywrotnic wagonów

Budowa bloku 910 MW  w Jaworznie

węgla są gotowe do ruchu. Przed 
nami kolejny bardzo ważny kamień 
milowy projektu 910: pierwsze roz-
palenie kotła z użyciem paliwa pod-
stawowego, czyli węgla. d

Świętując „Rodzinną MegaMoc”, 
pracownicy mieli również możli-
wość wzięcia udziału w konkur-
sach skierowanych przede wszyst-
kim do najmłodszych członków 
rodziny.
Kolejną propozycją, zachęcającą 
do aktywnego spędzania czasu 
z najbliższymi, była „Wielka Wy-
miana Miejscówek”. W ramach 
akcji pracownicy mogli dzielić się 

między sobą atrakcjami idealnymi 
na rodzinny wypad.
Zwieńczeniem „Rodzinnej Mega-
Mocy” jest inicjatywa „Bodziak na 
start” – skierowana dla rodziców 
oczekujących narodzin dziecka. Z tej 
wyjątkowej okazji już od 1 czerwca 
każdy pracownik, któremu urodziło 
się dziecko, otrzyma od firmy drobny 
upominek – bodziak na start!
GRZEGORZ PIKULIŃSKI

III Piknik Rodzinny 
Solidarności w TC
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Polecam 
EWĘ Polecam 

HENIA

O TYM SIĘ MÓWI
ZMIANY W ZARZĄDACH SPÓŁEK GRUPY

Grupa TAURON
4 czerwca br. Rada Nadzorcza TAURON Wydobycie dokonała zmian 
w składzie zarządu tej spółki. Na stanowisko prezesa zarządu po-
wołano Sławomira Obidzińskiego. Jednocześnie na stanowisko 
wiceprezesa ds. ekonomiczno-finansowych spółki powołano Jacka 
Pytla. 
Zarząd TAURON Wydobycie będzie pracował w składzie:
Sławomir Obidziński – prezes zarządu, dyrektor naczelny;
Andrzej Okoń – wiceprezes zarządu, dyrektor ds. technicznych;
Jacek Pytel – wiceprezes zarządu, dyrektor ds. ekonomiczno-fi-
nansowych.
5 czerwca br. Rada Nadzorcza TAURON Ekoenergia dokonała 
zmian w składzie zarządu spółki. Stanowisko prezesa zarządu 
objęła  Ewa Palarczyk, pełniąca jednocześnie funkcję dyrektora 
wykonawczego ds. projektów inwestycyjnych. Jednocześnie  
na stanowisko wiceprezesa spółki powołano  Rolanda Makiełę, 
dyrektora wykonawczego ds. controllingu w TPE.
Zarząd TAURON Ekoenergia będzie pracował w składzie:
Ewa Palarczyk – prezes zarządu;
Roland Makieła – wiceprezes zarządu;
Przemysław Mandelt – wiceprezes zarządu.
10 czerwca stanowisko dyrektora wykonawczego ds. zasobów 
ludzkich w TAURON Polska Energia objęła Grażyna Zemowska. 
Kinga Migdał, dotychczasowy dyrektor wykonawczy ds. zasobów 
ludzkich w TPE, zdecydowała, że będzie się rozwijać poza  
strukturami Grupy TAURON.
AR

E-WNIOSKI NA ZARZĄD W TW
TAURON Wytwarzanie
W TAURON Wytwarzanie z powodzeniem zaczął funkcjonować 
elektroniczny obieg wniosków kierowanych do rozpatrzenia na 
posiedzeniach zarządu. 
Pierwsze miesiące br. były okresem pilotażowym, podczas którego 
wdrożono system i przeszkolono opracowujące dokumentację i kieru-
jące wnioski. Cały proces: przygotowanie, opiniowanie, akceptacja oraz 
kierowanie wniosku odbywa się elektronicznie i – co ważne – wyko-
rzystuje funkcjonalności Tauronetu.
Takie rozwiązanie ma na celu ułatwienie i przyspieszenie obiegu doku-
mentacji, umożliwiając jej składanie w czasie rzeczywistym bez strat 
czasowych związanych m.in. z koniecznością przemieszczania się 
między lokalizacjami. Elektroniczny obieg dokumentów jest rozwiąza-
niem proekologicznym, bo do minimum redukuje zużycie papieru oraz 
energii związanej ze skanowaniem czy drukowaniem dokumentacji. 
Do uwierzytelnienia przesyłanej dokumentacji wykorzystuje się 
funkcjonujący w Grupie podpis domenowy. 
Składając wniosek, mamy możliwość monitorowania na bieżąco 
statusu sprawy, a także raportowania wykonania uchwał. 
Zastosowane rozwiązanie jest bardzo pozytywnie postrzegane przez 
pracowników. Najczęściej przywoływanymi zaletami e-wniosków 
są: intuicyjność, ergonomia i wygoda oraz  zwiększenie efektywności 
wykorzystania czasu pracy.  
Wypracowany w TAURON Wytwarzanie elektroniczny obieg wnio-
sków od miesiąca funkcjonuje również w TAURON Serwis, a w naj-
bliższym czasie planowane jest jego wprowadzenie w spółce Nowe 
Jaworzno Grupa TAURON. 
ELŻBIETA GUZIKOWSKA

W Grupie TAURON ruszył Program  Poleceń Pracowniczych

Grupa TAURON • Jeże to drobne 
zwierzęta, które mimo niewielkie-
go rozmiaru bardzo pozytywnie 
wpływają na otaczającą nas florę 
i faunę. Często jednak niewielki 
rozmiar sprawia, że muszą stawiać 
czoła wielu niebezpieczeństwom. 
TAURON rozpoczął więc akcję edu-
kacyjną „Jeż MegaZwierz”.
Ma ona na celu edukację dzieci 
i młodzieży w szkołach w woje-
wództwach dolnośląskim, śląskim 
i małopolskim, podczas której 
uczniowie dowiedzą się, co robić 
i jak pomóc, kiedy znajdą poszko-
dowanego jeża. W edukacji pomogą 
specjalnie przygotowane książecz-
ki, w których opisane są poszcze-
gólne kroki i zachowania pozwalają-

ce jak najlepiej dbać o te zwierzątka. 
Wiedzę o tym, jak pomagać jeżom, 
przekazuje nam Piotr Gleńsk – 

pracownik TAURON 
Dystrybucji, wieloletni 
opiekun jeży. Ostatniej 
zimy pan Piotr pomógł 
16 jeżom odzyskać 
pełnię sił, by wiosną 
mogły one wrócić do 
swojego środowiska 
naturalnego. Ma on 
też ogromny wpływ 
na życie jeży po ich 
powrocie na łono na-
tury. W pobliżu punk-
tów energetycznych 
TAURON ustawia im 
własnoręcznie skon-

struowane domki, które dają jeżom 
schronienie w każdych warunkach 
pogodowych. ML

TAURON dba o jeże

TAURON Z NAGRODĄ POMYSŁ 
COMPLIANCE ROKU 2019 
Grupa TAURON 
Kapituła konkursu 
Compliance Awards 2019 
przyznała Grupie TAU-
RON nagrodę w kategorii 
Pomysł Compliance Roku 
za Kampanię Antykorup-
cyjną Grupy TAURON. 
Compliance Awards 2019 
to ogólnopolski konkurs 
organizowany przez Instytut Compliance, w którym przyznawane 
są nagrody w trzech kategoriach: Oficer Compliance Roku, Pomysł 
Compliance Roku i Doradca Compliance Roku. O przyznaniu nagro-
dy decydują członkowie kapituły konkursowej zasiadający w radzie 
programowej czasopisma ,,Compliance”. Uroczysta gala wręczenia 
nagród odbyła się 27 maja w Warszawie. W kategorii Pomysł Com-
pliance Roku zgłoszono 12 nominacji. Kampania antykorupcyjna 
Grupy TAURON pn. „Graj razem z nami o uczciwe postawy w naszej 
firmie – poznaj Politykę antykorupcyjną Grupy”, została doceniona 
za innowacyjność oraz nieszablonowy charakter.
ANNA TOMICZEK

Programy poleceń pracowniczych to jeden ze współczesnych trendów i wyzwań HR. 
Udowodniono, że programy te są dużo skuteczniejsze od tradycyjnych metod rekrutacji. 
Dlatego, że polecane osoby są zwykle „sprawdzone”, 
a polecający mają do nich zaufanie.
GRUPA TAURON

Jeśli słyszałeś, że w Grupie 
TAURON trwa rekrutacja, 
a Ty masz znajomego, który 
nie jest pracownikiem Grupy 

i wiesz, że ma on wiedzę, umiejęt-
ności oraz kompetencje, jakich my 
szukamy, zachęć go do dołączenia 
do naszego zespołu.

Jak to działa?

1Znasz kandydata, który posia-
da odpowiednie kwalifikacje 

na stanowisko objęte programem 
poleceń? Zachęć go do przesłania 
aplikacji.

2Poproś, aby podczas aplikacji 
podał Twoje dane: imię i nazwi-

sko oraz spółkę, w której pracujesz.

3Polecona przez Ciebie oso-
ba weźmie udział w procesie  

rekrutacyjnym.

Nagrodę za polecenie możesz 
otrzymać, gdy polecony 
przez Ciebie kandydat:

1Z o s t a ł  z a t r u d n i o n y 
na stanowisku objętym 

programem poleceń.

2  Przepracował w spółce  
ponad 6 miesięcy. 

Polecenia pracownicze dotyczą 
wyłącznie dedykowanych proce-
sów rekrutacyjnych. Informacje 
o ofercie pracy objętej programem 
publikowane będą w Tauronecie.
MICHAŁ GALBARCZYK

TAURON Wydobycie • 22 koła 
linowe, w tym takie o średnicy 
aż 4 metrów, zamontowano na 
nowoczesnej wieży szybowej 
strategicznej inwestycji TAURON 
Wydobycie, czyli budowy szybu 
Grzegorz.
Instalacja została przygotowa-
na na potrzeby głębienia tego 
870-metrowego szybu. Na placu 
budowy równolegle prowadzone 
są zarówno roboty na powierzchni, 
jak i w części podziemnej inwestycji 
głębionego szybu. Codziennie na 
budowie pracuje do 100 pracowni-
ków. Spora część elementów infra-
struktury realizowana jest w takiej 
technologii, by wykorzystywać je 
zarówno podczas głębienia szybu, 
jak i później, po jego oddaniu do 
użytku.
– Nowy szyb usprawni pracę kopal-
ni i wydłuży efektywne wydobycie 
w ZG Sobieski – mówi Sławomir 
Obidziński, prezes zarządu TAURON 
Wydobycie. – Kluczowe inwestycje 
realizujemy w każdym z trzech zakła-
dów górniczych. Naszym celem jest 
przywrócenie kopalniom ich pełnych 
zdolności produkcyjnych i tym samym 
zabezpieczenie dostaw węgla między 
innymi dla nowego bloku energetycz-

nego 910 MW w Jaworznie – podkre-
śla prezes  TAURON Wydobycie. 
Szyb o średnicy 7,5 m i głębokości 
870 m początkowo pełnił będzie 
funkcję szybu wdechowego, czyli 
doprowadzającego świeże powie-
trze do wyrobisk. W dalszej per-
spektywie szyb będzie dodatkowo 
pełnił funkcję materiałowo-zjazdo-
wą, co pozwoli uprościć i usprawnić 
procesy transportu maszyn, ma-
teriałów, urządzeń oraz załogi do 
rejonów prowadzonych robót.
Realizacja  inwestycji pozwoli na 
skrócenie dróg transportu ludzi, 
powietrza i materiałów do miejsc 
pracy górników, a także podnie-
sie wydajność pracy załogi przez 
wydłużenie efektywnego czasu jej 
pracy. Szyb zwiększy również bez-
pieczeństwo załogi przez poprawę 
warunków klimatycznych w ko- 
palni. 
Usprawnienia są tym bardziej 
istotne, że ze względu na opty-
malne parametry jakościowe wy-
dobywanego węgla, to głównie ZG 
Sobieski będzie dostarczał paliwo 
dla zlokalizowanego nieopodal 
nowego bloku energetycznego 
Grupy TAURON 910 MW.
DANIEL IWAN

Wielkie koła 35 metrów nad ziemią 
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Podniesienie kół 
linowych o średnicy 
4 metrów to zadanie 
dla specjalistycznego 
dźwigu

Statuetki  
i dyplomy 
konkursu 

Compliance 
Awards 2019
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TAURON Obsługa Klienta
KATARZYNA SIERSZUŁA 

25 biegaczy, tworzących 
5 drużyn pełnych energii, 
godnie reprezentowało  
TAURON Obsługa Klien-

ta w sztafecie na dystansie 5 km. 
Cały bieg, w związku z dużym za-
interesowaniem około 10 tysięcy 
pracowników firm z całej Polski, 
podzielono na grupy startowe liczą-

ce do 200 drużyn. Odstęp czasowy 
między grupami wynosił 30 sekund, 
a czas mierzony był od przekrocze-
nia linii startu. Po ukończeniu biegu 
każdy z uczestników został nagro-
dzony przez wolontariuszy pamiąt-
kowym medalem.
Nasi reprezentanci zaraz po biegu 
zadeklarowali uczestnictwo w przy-
szłorocznej edycji. Mamy nadzieję, 
że liczba drużyn z TOK będzie z roku 

na rok coraz większa, a wewnętrzna 
rywalizacja będzie motorem napę-
dowym nie tylko dla poprawy swo-
ich wyników osobistych, ale także 
dla pomagania. Udział w wydarze-
niu, oprócz jego charytatywnego 
znaczenia, niesie ze sobą przede 
wszystkim wspaniałą wspólną 
przygodę, możliwość reprezento-
wania barw firmowych oraz spraw-
dzenia swoich sił w profesjonalnie 
przygotowanym masowym wyda-
rzeniu sportowym. d

Od lewej stoją: Wojciech 
Rynkiewicz, Daria 

Kalinka-Baszun, Sandra 
Herud, Katarzyna Szota  

i Michał Baszun

Pomoc dzieciom chorym i niepełnosprawnym przy 
jednoczesnym propagowaniu aktywności fizycznej 
to główne założenie Biegu Firmowego, w którym 
nie zabrakło też reprezentantów TAURON Obsługa 
Klienta. Adam, Kacper, Lena, Wiktoria oraz Michał 
to podopieczni Fundacji Everest, na rzecz których 
trafią fundusze zebrane podczas tegorocznej edycji.

Ponad 200 stacji pomiarowych 
na liniach energetycznych TAURONA
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TAURON Dystrybucja • TAURON 
Dystrybucja zainstalował 213 
specjalnych punktów pomiaro-
wych, które wspomagają monito-
rowanie zdolności przesyłowych 
ponad 800 linii wysokiego napię-
cia. System dynamicznej obcią-
żalności linii (DOL) ma zapewnić 
przede wszystkim bezpieczną 
eksploatację linii energetycznych.
Jednym z najbardziej efektywnych 
sposobów wykorzystania zdolności 
przesyłowych linii energetycznych 
jest działanie określane jako dyna-
miczna obciążalność linii. Chodzi 
o to, by w zależności od warunków 
atmosferycznych w danej chwili 
mieć możliwość maksymalnego 
wykorzystania  zdolności przesyło-
wej konkretnej linii. 
- Przedsiębiorstwa energetyczne co-
raz częściej stają przed problemem 
zwiększenia zdolności przesyłowych 
linii wysokiego napięcia. Wynika to 
zarówno ze zwiększającego się za-
potrzebowania na energię ze strony 
klientów, jak i nowych źródeł energii. 
Dlatego zdecydowaliśmy o instalacji 
ponad 200 punktów pomiarowych 
na liniach wysokiego napięcia, które  
umożliwiają wyznaczenie  dynamicz-
nej obciążalności linii wysokiego na-
pięcia oraz monitoring wykorzystania 
ich zdolności przesyłowych w zależ-
ności od panujących warunków po-
godowych – mówi Jerzy Topolski, 
wiceprezes TAURON Dystrybucja.
Punkty pomiarowe składają się ze 
stacji pogodowej, urządzeń zasila-
jących w postaci turbiny wiatrowej 
i panelu słonecznego oraz modułu 

komunikacyjnego przesyłającego 
dane do serwera systemu infor-
matycznego. Mierzona jest tem-
peratura otoczenia, prędkość i kie-
runek wiatru oraz nasłonecznienie. 
Oprogramowanie, na podstawie 
zebranych danych, wylicza maksy-
malny prąd obciążenia dla każdej 
linii, a zebrane i wyliczone dane są 

dostępne w systemie informatycz-
nym SCADA i służą dyspozytorom 
w ich codziennej pracy związanej 
z zarządzaniem ruchem sieci ener-
getycznej wysokiego napięcia.
Obliczenia, związane z wyznacza-
niem dynamicznej obciążalności li-
nii, polegają na wykonaniu bilansu 
cieplnego linii na podstawie aktu-
alnych danych pogodowych,  da-
nych konstrukcyjnych linii oraz bie-
żącego obciążenia linii. Procedura 
obliczeniowa jest realizowana au-
tomatycznie dla każdego punktu 
pomiarowego w cyklu 15-minu-
towym. Im większa częstotliwości 
obliczania, tym szybsza informa-
cja o dostępnym zapasie między 
aktualnym obciążeniem a obcią-
żalnością dynamiczną linii, czyli 
maksymalną w danym momencie 
dopuszczalną wielkością przesyłu 
mocy.
MARCIN MARZYŃSKI

Pracownicy TD  
w trakcie 

instalowania 
elementów systemu 
monitorowania sieci

TAURON Dystrybucja • Po raz piąty 
branża energetyczna, skupiona 
w Polskim Towarzystwie Przesyłu 
i Rozdziału Energii Elektrycznej, wy-
łoniła laureatów konkursu „Samo-
rząd przyjazny energii”, doceniając 
ich za działania na rzecz poprawy 
niezawodności i bezpieczeństwa 
dostaw energii, przeciwdziałanie 
smogowi i rozwój elektromobilno-
ści. 
Z terenu działania TAURON Dys-
trybucja nagrodę otrzymała gmina 
Ochotnica Dolna. W latach 2017-
-2018 na terenie gminy przyłą-
czono ponad 700 mikroinstalacji 
fotowoltaicznych i urządzeń do 
podgrzewania wody. Projekt po-
prawił warunki zasilania odbiorców, 
zwiększając bezpieczeństwo do-
staw energii. Mieszkańcy korzystają 
z nowoczesnych odnawialnych źró-
deł energii, które pozwalają na realne 
działanie na rzecz ochrony środowi-
ska, przez zmniejszenie wykorzysta-
nia konwencjonalnych źródeł ciepła 
bazujących na paliwach stałych. 
Działanie wpłynęło także na po-
prawę jakości powietrza na terenie 
gminy, zwiększając jej atrakcyjność 
turystyczną. To największa tego typu 
inwestycja w kraju. 
Laureaci konkursu otrzymali statu-
etki oraz granty inwestycyjne o war-
tości 15 tys. zł, które będzie można 
przeznaczyć na projekty poprawia-

jące bezpieczeństwo dostaw energii 
oraz komfort życia i pracy mieszkań-
ców.
Przy ocenie szczególnie istotne 
były m.in.:
–  działania na rzecz zwiększenia 

świadomości na temat potrzeb 
modernizacji i rozwoju sieci elek-
troenergetycznej w regionie, 
w celu zapewnienia ciągłości do-
staw energii oraz świadomości 
ekologicznej;

–  reprezentowanie lokalnych spo-
łeczności, przedstawianie ich 
postulatów i stanowisk w spo-
sób wspierający wypracowanie 
najkorzystniejszych rozwiązań 
w zakresie zaopatrzenia w energię 
elektryczną;

–  działania na rzecz przyłączania do 
sieci punktów ładowania samo-
chodów elektrycznych;

–  wsparcie dla działań inwestycyj-
nych mających na celu zapewnie-
nie niezawodności dostaw energii 
elektrycznej i bezpieczeństwa 
energetycznego regionu i kraju. 

Konkurs „Samorząd przyjazny 
energii” organizowany jest przez 
PTPiREE we współpracy ze spół-
kami: Enea Operator, Energa-Ope-
rator, PGE Dystrybucja, TAURON 
Dystrybucja, innogy Stoen Opera-
tor i Polskie Sieci Elektroenerge-
tyczne.
MARCIN MARZYŃSKI

Samorządy docenione 
przez energetyków

W Grupie TAURON ruszył Program  Poleceń Pracowniczych
Jeśli będziesz 

skuteczny, masz 
szansę na nagrodę  

w wysokości nawet do 

1000 zł 
BRUTTO
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Prezes zarządu 
TD Robert Zasina 
wręczył nagrodę 
przedstawicielowi 
władz gminy 
Ochotnica Dolna

Pomagamy w biegu
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TAURON Wytwarzanie • 
Zgodnie ze strażacką tradycją, 
31 maja odbyły się XIX Zawody 
Sportowo-Pożarnicze TAURON 
Wytwarzanie. Organizatorem 
wydarzenia była należąca do 
spółki Elektrownia Łagisza. Ze-
społy strażackie konkurowały 
na stadionie Klubu Sportowego 
Preczów.
Pracowników Wytwarzania 
reprezentowały dwie drużyny 
żeńskie z Elektrowni Łaziska 
i Centrum Zarządzania oraz pięć 
drużyn męskich z Jaworzna, Ła-
giszy, Łazisk Górnych, Sierszy 
i Stalowej Woli.
Pod czujnym okiem komisji 
sędziowskiej przeprowadzono 
dwie konkurencje: bieg sztafe-
towy z przeszkodami i ćwicze-
nie bojowe.
Zawodnicy zaprezentowali 
bardzo wysoki poziom, przez 
co drużyny dzieliły w zasadzie 
drobne różnice w szybkości wy-
konywanych działań – czasami 
decydował przysłowiowy łut 
szczęścia.
Zarówno w pierwszej kon-
kurencji, jak i w bojówce 
najlepszy czas miała 
drużyna z Jaworzna. 
Konkurencja dla 
dyrektorów za-
kończyła się zwy-
cięstwem przed-
stawiciela Sierszy. 
TOMASZ  
LEŚNIOWSKI

TAURON Wydobycie
DANIEL IWAN

Sztolnia w Libiążu jest 
jednym z nielicznych 
tego typu obiektów 
w Polsce. Stanowi za-

równo muzeum górnictwa, 
jak i obiekt do przeprowadza-
nia praktycznych szkoleń dla 
uczniów, studentów i nowo za-
trudnianych pracowników. 
Tutaj zwiedzający mogą w wa-
runkach zbliżonych do natural-
nych poznać różne stanowiska 
pracy górniczej oraz namiastkę 
procesów towarzyszących wy-
dobyciu węgla. Zgromadzono 
tutaj różne rodzaje obudowy 
chodnikowej i ścianowej oraz 

maszyny i urządzenia stoso-
wane w górnictwie daw-

niej i obecnie. 
Z roku na rok licz-

ba chętnych do 
z w i e d z e n i a 

sztolni rośnie. 
W  o k r e s i e 
b a r b ó r k o -
wym przyj-
m u j e  o n a 
setki gości.
Dzieci pra-
c o w n i k ó w 

Grupy TAURON powitane zo-
stały na terenie kopalni przez 
dwa sympatyczne Tauronki. 
Następnie pod fachową opieką 
pracowników ZG Janina zwiedzi-
ły labirynt sztolni. Z pewnością 
ten dzień na długo pozostanie 
w pamięci małych gości. d

Dzieciaki i tajemnice sztolni
Ponad 60 gości – dzieci 

wraz z rodzicami, 
pracownikami Grupy 

TAURON – odwiedziło 
unikatową sztolnię 

Zakładu Górniczego 
w Libiążu. Pełna 

atrakcji wycieczka 
została przygotowana 

z okazji Dnia Dziecka.

Jaworzno znowu górą
Sztafetowy 
slalom między 
tyczkami

Przewracanie 
pachołków

TAURON Ciepło
MARTA MROZEK

1 czerwca, podczas Dnia 
Otwartego, Zakłady Wy-
twarzania w Katowicach, 
Tychach, Bielsku-Bia-

łej i Czechowicach-Dziedzicach  
zwiedziło ponad 200 gości. Były 
słodycze, baloniki, a  Tauronki za-
dbały o pełną zabawy atmosferę. 
W Katowicach i Tychach przy-
gotowano dla dzieci dodatkową 
atrakcję – wóz straży pożarnej, 
dzięki czemu dzieci mogły się po-
czuć jak strażacy z prawdziwego 
zdarzenia.
Piękny słoneczny poranek, dużo 
śmiechu, zabawy i trochę edukacji 
na temat ciepła sieciowego – tak 
rodziny pracowników TAURON Cie-
pło spędziły ten dzień. d

Z okazji Dnia Dziecka 
TAURON Ciepło 
umożliwił zwiedzanie 
elektrociepłowni 
dzieciom i rodzinom 
swoich pracowników. 

Dzień
Dziecka 
w TAURON 
Ciepło

 
 

Czy układ 
hamulcowy 
może być 
przyczyną 
występowania 
drgań? 
Wsparcie Grupa TAURON • 
Powszechnie uważa się, że 
przyczyną występowania drgań 
w obrębie koła kierownicy są 
luzy z łożysk kół lub w układzie 
kierowniczym. 
Tymczasem miejscem powsta-
wania wibracji – drgań mogą być 
hamulce. Problem zlokalizowany 
w obrębie hamulców powstał 
w momencie wprowadzenia do 
użytku hamulców tarczowych. 
Niekorzystne wibracje powstają 
w trakcie hamowania, przy okre-
ślonej prędkości lub silnym nacisku 
na pedał hamulca i są przenoszone 
przez zawieszenie pojazdu. Efekt 
ten może być na tyle mocny, że bę-
dzie odczuwalny na kole kierowni-
cy lub na pedale hamulca.

Drgania 
mogą 
powstawać 
między 
innymi 
w wyniku:
  n i e p r a w i -

dłowego mon-
tażu tarczy hamulcowej, co 
może spowodować niewła-
ściwe położenie tarczy wzglę-
dem piasty lub zacisku

  odkształceń tarczy w czasie 
przegrzania hamulców na 
skutek intensywnego hamo-
wania.

Dlatego należy sprawdzać:
  powierzchnię piasty koła pod 

kątem obecności korozji lub 
zanieczyszczeń

  czy powierzchnia styku piasty 
nie została zniekształcona, 
np. przez zbyt duży moment 
dokręcania koła

  czy nie doszło do przegrzania 
hamulców wskutek inten-
sywnego ich użycia (błękitne 
plamy lub ciemniejsze barwy 
na powierzchni tarcz)

  czy grubość tarcz jest jed-
nakowa na całej ciemnej 
powierzchni

  czy tarcze i klocki są 
dobrej jakości; kloc-
ki słabe jakościowo 
mogą bardzo szybko 
się przegrzewać. 

JERZY JANUŚ
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TAURON Sprzedaż • W czasie trwa-
nia kampanii reklamowych mo-
żemy je zobaczyć w największych 
miastach Polski. Pojawiają się 
w charakterystycznych miejscach: 
na budynkach czy wzdłuż waż-
nych ulic. Informują o nowościach 
w ofercie TAURONA i zachęcają do 
skorzystania z niej. Wielkoformato-
we banery, bo o nich tu mowa, mają 
jeszcze jedno, niestandardowe 
zastosowanie…
Po tym jak informacje na nich za-
warte przestają być aktualne, tra-
fiają do szwalni, gdzie przerabiane 
są na ekologiczne torby.
Inicjatywa przerabiania banerów 
reklamowych zrodziła się z troski 
i odpowiedzialności za środowisko 
naturalne. Dzięki niej nieaktualne ba-
nery nie zalegają w magazynach, nie 
trafiają do kosza, ale do szwalni, gdzie 
przerabiane są na praktyczne torby, 
idealne na zakupy. Nieprzypadkowy 
jest również wybór szwalni – ekotor-

by TAURONA powstają w lokalnych 
firmach zlokalizowanych w południo-
wej Polsce. Dzięki temu inicjatywa 
zyskała jeszcze jeden wymiar – jest 
wsparciem dla lokalnych, małych 
przedsiębiorców.
W maju torby, które stworzone 
zostały z banerów reklamowych 

TAURONA wykorzystywanych 
w kampanii Twoje300, trafiły do 
pracowników TAURON Sprzedaż  
oraz TAURON Sprzedaż GZE. Inicja-
tywa służy więc także promowaniu 
ekologicznych postaw wśród pra-
cowników.
JOANNA WILIŃSKA

TAURON Ciepło 
WERONIKA ŚLĘZAK-TAZBIR

Liczba prac, które napłynę-
ły, pokazuje, że tego typu 
działania z zakresu promocji 
bezpieczeństwa aktywi-

zują nie tylko tych, którzy pracują 
w warunkach szczególnie niebez-
piecznych i polityka BHP dotyczy 
ich w sposób szczególny, ale także 
pracowników, którzy na co dzień nie 
noszą kasków i odzieży ochronnej. 
– Chcemy, by Tydzień Bezpieczeń-
stwa, zorganizowany po raz pierwszy 
przy okazji Światowego Dnia Bezpie-
czeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, 
wpisał się w kalendarz cyklicznych 
wydarzeń związanych z promocją 
bezpieczeństwa w TAURON Ciepło – 

mówi Jerzy Bucki, kierownik Biura 
BHP i Ppoż. – Dążymy do celu „0 
wypadków”, realizując szereg działań 
mających na celu zwiększenie świa-
domości i odpowiedzialności wszyst-
kich naszych pracowników w zakresie 
polityki BHP – dodaje.

Jury wyłoniło trzech laureatów 
oraz przyznało trzy wyróżnienia. 
A wszystkie zgłoszone do kon-
kursu prace będą wykorzystane 
w realizowanych na bieżąco przez 
zespół BHP w TAURON Ciepło 
działaniach z zakresu promocji 
bezpieczeństwa. d

Dzieciaki i tajemnice sztolni Narysuj Bezpieczeństwo
 – konkurs w Cieple rozstrzygnięty

Zakończył się konkurs 
plastyczny ogłoszony 
w TAURON Ciepło z okazji 
Tygodnia Bezpieczeństwa. 

Drugie życie banerów  
reklamowych TAURONA
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Klasyfikacja generalna 
zawodów – panie:
1. Łaziska – 146,00 pkt
2. Centrum Zarządzania  
– 156,90 pkt.

Klasyfikacja generalna 
zawodów – panowie:
1. Jaworzno – 108,60 pkt
2. Łagisza – 127,60 pkt
3. Łaziska – 134,20 pkt
4. Siersza – 139,00 pkt
5. Stalowa Wola – 144,50 pkt.
W konkurencji dyrektorów 1. 
miejsce zajął Maciej Gielata 
(reprezentujący Sierszę), sre-
bro powędrowało do Piotra 
Cichego (reprezentującego 
Jaworzno), a brąz do Daniela 
Karkoszki (dyrektora elek-
trowni Stalowa Wola).
Wszystkich zainteresowanych 
już teraz serdecznie zaprasza-
my do uczestnictwa w jubile-
uszowych XX zawodach, które 
odbędą się w przyszłym roku 
w Stalowej Woli.

I miejsce:  
Mariola 
Gorgoń II miejsce: 

Agata  
Kisiel

III miejsce: 
Michał  
Będkowski

Ekotorby  
z banerów 

reklamowych 
TAURONA

Mali odkrywcy 
zwiedzili jedną  

z nielicznych tego 
rodzaju sztolni  

w Polsce

Podłączanie linii 
do rozdzielacza 
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PRACOWNICY POLECAJĄ

Anna Ptak ze spółki Wsparcie Grupa 
TAURON poleca Europejskie Centrum Bajki 
w Pacanowie
TURYSTYKA
Postać odważnego Koziołka Matołka znają wszyscy, ale 
czy wszyscy wiedzą, że słynny Pacanów istnieje napraw-
dę? A przecież od 2003 roku Pacanów stał się magiczną 
stolicą dzieci, otwierając w 70. rocznicę urodzin Matołka 
Europejskie Centrum Bajki. Od tego czasu systematycz-
nie organizowane są wydarzenia dla dzieci, przenoszące 
miłośników bajek do świata magii i fantazji. 
W ofercie Centrum znajdziemy wiele niebanalnych atrak-
cji, które łatwo dopasować do wieku oraz zainteresowań 
dziecka.  
Dużą popularnością cieszy się uwielbiana przez dzieci 
oryginalna, multimedialna wystawa oprowadzająca mi-

lusińskich po baśniowych krainach. Zaczarowany pociąg 
przenosi uczestników do świata Czerwonego Kapturka, 
Calineczki czy Królewny Śnieżki. Bajkowy Świat to również 
podróż przez różne nieznane krainy geograficzne i nauka 
przez zabawę.
Ponadto w proponowanej ofercie znajduje się Mały Teatr, 
charakteryzujący się 
barwnymi lalkowymi 
przedstawieniami 
z przepiękną aranżacją 
i niepowtarzalnym 
klimatem.
Centrum Bajki to rów-
nież miejsce na rodzin-
ne, ponadczasowe gry 
i zabawy na świeżym 
powietrzu. Ogrody to 

okazja do podróży w świat przyrody, 
ciszy i spokoju. Harmonia drzew,  
kolorowych  kwiatów i bujnych traw 
wprowadza w stan błogiej przyjem-
ności i lenistwa.  
Spacer można zakończyć w Magicz-

nej Księgarni, której 
publikacje wywo-
łają uśmiech na 
twarzy niejednego dorosłego. To świetna 
okazja do wprowadzenia dzieci w świat 
Słonia Trąbalskiego czy Małpki Fiki Miki.
Przygoda z bajkami w Europejskim Cen-
trum Zabaw zapewnia wspaniałą zabawę 
połączoną z kreowaniem wyobraźni  
i  zdobywaniem nowych umiejętności 
i wiedzy.

Mateusz Lehnort  
z TAURON Polska Energia 
poleca serial „Nasza planeta”
SERIAL
To nie jest kolejny dokument przyrodniczy, przez 
który prowadzić nas będzie głos Krystyny Czu-
bówny. Tym razem NETFLIX,  producent serii, 
pokazuje głębsze dno otacza-
jącego nas świata zwierząt 
i drastycznie łączy go ze 
światem człowieka.
To jeden z najświeższych 
seriali, który wyróżnia się na tle 
ulubionych produkcji ostatnich 
lat. Podczas gdy  czołowi pro-
ducenci serialowi stawiają na 
fabuły kryminalne, sensacyjne 
czy katastroficzne, ta niezwykła 
produkcja pozwala oderwać się 
od rutyny i przenieść do niezna-
nego nam, a jednocześnie tak 
bliskiego człowiekowi świata 
zwierząt, na który niestety każ-
dy z nas ma ogromny wpływ. 

Wspaniałe ujęcia z życia 
zwierząt, z różnych środo-
wisk, pozwalają widzom 
przenieść się do ich świata, 
a ze względu na charakter 
narracji Davida Attenbo-
rough poruszają emocje. 
Serial jest dla nas swoistym 

wyrzutem 
sumienia, pokazując delikatnie 
funkcjonujące ekosystemy, 
które znikną, jeśli nie zmienimy 
swoich działań. A to właśnie 
nasze nieświadome zachowania, 
często kreowane przez dużych 
graczy na światowych rynkach, 
doprowadzają każdego dnia do 
wymierania gatunków. Całościo-
wy klimat serii (sześć odcinków) 
potęgowany jest dodatkowo 
przez muzykę, której twórcami 
są Steven Price i gościnnie Ellie 
Goulding, dzięki czemu „Nasza 
planeta” może śmiało preten-
dować do miana arcydzieła.

ZNAJDZIESZ  
NAS TEŻ  
W TAURONECIE

Redaktor naczelna: Anna Rutkowska – TAURON Polska Energia,  
Redaktorzy: Urszula Jarczyk-Wójtowicz - TAURON Polska Energia, 
Eliza Nadriczna - TAURON Polska Energia, Łukasz Ciuba - TAURON 
Polska Energia, Anna Ciszewska-Swat – TAURON Ekoenergia, 
Monika Meinhart-Burzyńska – TAURON Ekoenergia, Aneta Guzik  
– TAURON Sprzedaż, Katarzyna Sierszuła – TAURON Obsługa 
Klienta, Małgorzata Kuś – TAURON Ciepło, Marta Mrozek 
- TAURON Ciepło,  Daniel Iwan - TAURON Wydobycie, Elżbieta 
Guzikowska - TAURON Wytwarzanie, Agnieszka Cupiał  
– Kopalnia Wapienia Czatkowice, Joanna Brelińska – TAURON 
Dystrybucja, Justyna Siedlecka – TAURON Dystrybucja, Aneta 
Bohm-Czechowicz – TAURON Dystrybucja, Marcin Marzyński  
– TAURON Dystrybucja, Ewa Groń – TAURON Dystrybucja, 
Beata  Boryczko – TAURON Dystrybuc ja ,  Zb ign iew 
Piersiak – TAURON Dystrybucja, Piotr Żydek – TAURON 
Dystrybucja, Małgorzata Sobol – TAURON Dystrybucja, 
Anna Wojcieszczyk – TAURON Dystrybucja, Elżbieta Marek  
– TAURON Dystrybucja, Renata Stanisławska-Bąk – TAURON  
Dystrybucja, Karolina Czarnota – 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 25

CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI OD PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON.
Rozwiązania należy przesyłać do 15 lipca  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 24: Marta Diakowska, Biuro Kadr i Płac, TAURON Wydobycie; Joanna Janicka-Żmuda, Biuro Zarządzania Nieruchomo-
ściami, TAURON Ciepło; Anna Szlagor, Teren Pomiarów Bielsko-Biała, TAURON Dystrybucja Pomiary; Rober Rosowski, Wsparcie Grupa TAURON; 
Karolina Hess, Biuro Wsparcia Sprzedaży, TAURON Sprzedaż.
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