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Zbiórkę w Twojej spółce prowadzi:

Grupa TAURON • Ostatnio nie 
zdążyłeś przyłączyć się do akcji, 
a chciałbyś pomagać? Teraz masz 
szansę zrobić to do kwadratu! Weź 
udział w kolejnej edycji wielkiej 
zbiórki materiałów na rzecz dzieci 
z placówek Domu Aniołów Stró-
żów.
Możesz to zrobić na dwa sposoby:
•  zorganizować w swojej spół-

ce/oddziale zbiórkę potrzeb-
nych artykułów (skontaktuj się 
z nami, a dostarczymy Ci plaka-
ty, które pomogą wypromować 
akcję w konkretnym miejscu);

•  dołączyć do już prowadzonej 
zbiórki w Twojej spółce/oddziale 

(wystarczy, że podczas codzien-
nych zakupów dołożysz do ko-
szyka coś dla dzieci i przyniesiesz 
we wskazane miejsce zbiórki).

W ubiegłym roku uzbieraliśmy 
wspólnie ponad 100 kg artykułów 
papierniczych, leków, środków 
czystości i zabawek. We wrześniu 
przekazaliśmy je podopiecznym 
Aniołów. Nasze paczki dotarły do 
świetlic środowiskowych i klubów 
malucha zrzeszających ponad 130 
dzieci w wieku od 2,5 roku do 18 lat. 
Więcej informacji oraz listę po-
trzebnych rzeczy znajdziesz w Tau-
ronecie.
UJ-W

Pomagamy do kwadratu! 
Rusza kolejna edycja

TAURON Wytwarzanie  
– Elżbieta Guzikowska
TAURON Wydobycie – Karolina Czarnota 
TAURON Dystrybucja – Joanna Brelińska 
TAURON Ciepło – Małgorzata Kuś
TAURON Obsługa Klienta  
– Katarzyna Sierszuła
TAURON Polska Energia  
– Urszula Jarczyk-Wójtowicz
TAURON Ekoenergia  
– Anna Ciszewska-Swat
TAURON Sprzedaż – Agata Sula
TAURON Serwis – Marcin Maślak
Wsparcie Grupa TAURON – Anna Ptak
KW Czatkowice – Anna Maria Jurczyk
BIOEKO Grupa TAURON – Dorota Kalisz.

Pierwsze 
odpalenie kotła 
W bloku 910 MW w Jaworznie rozpoczął 
się rozruch na gorąco, czyli pierwsze 
rozpalenie palników kotła olejem 
lekkim. Testy i próby poszczególnych 
układów instalacji potrwają przez kilka 
najbliższych tygodni. 

Blok 910 MW 
to największa 
inwestycja 
Grupy 
TAURON

Grupa TAURON
ELŻBIETA GUZIKOWSKA 
ŁUKASZ CIUBA

Gorący rozruch to urucho-
mienie wszystkich elemen-
tów instalacji przy użyciu 
docelowych czynników, 

takich jak woda, węgiel, para i olej. 
To moment, który można porów-
nać do pierwszego odpalenia silnika 
w samochodzie schodzącym z linii 
produkcyjnej.
Proces gorącego rozruchu poprze-
dzony był trawieniem polegającym 
na rozpuszczeniu i usunięciu za-
nieczyszczeń znajdujących się na 
wewnętrznych ściankach rur kotła 
i rurociągów parowych przy zasto-
sowaniu odpowiednich roztworów 
chemicznych. Substancje stałe, luź-
ne i nierozpuszczalne w tych roz-
tworach usunięto z układu podczas 
operacji płukania. 
Rozpalenie palników i ogrzanie ko-
tła do odpowiedniej temperatury 
zostanie w pierwszym etapie wy-
korzystane do osuszenia wymu-
rówki żaroodpornej, zastosowanej 
w miejscach szczególnie narażo-
nych na działanie erozji popiołowo-
-żużlowej. 
Następnie przez kolejne trzy ty-
godnie przeprowadzony zostanie 
proces dmuchania kotła i ruro-
ciągów parowych, mający na celu 
oczyszczenie powierzchni części 

ciśnieniowej bloku z ewentualnych 
zanieczyszczeń mechanicznych 
pozostałych po montażu mecha-
nicznym. Aby proces dmuchania 
dał oczekiwany efekt oczyszczenia, 
do jego przeprowadzenia należy 
zastosować parę o odpowiednich 
parametrach, tzn. ciśnienie i tem-
peratura pary muszą być na tyle 
wysokie, aby były w stanie usunąć 
wszystkie zanieczyszczenia stałe 
z układów bloku. Czystość pary we-
ryfikowana jest za pomocą płytek 
kontrolnych, które sprawdza się po 
każdym cyklu dmuchania kotła i ru-
rociągów. Po zakończeniu procesu 
dmuchania kocioł i rurociągi parowe 
będą gotowe do podania pary na 
turbinę.
Nowy blok energetyczny w Ja-
worznie będzie jedną z najspraw-
niejszych jednostek tego typu 
w Europie. W porównaniu do 
istniejących bloków klasy 200 
MW sprawność bloku w Jaworz-
nie będzie wyższa o 33%, emisje 
SO2 i NOx spadną o ponad 50%, 
a emisja CO2 będzie niższa o nie-
mal 30%. Porównanie do bloków 
klasy 120 MW pokazuje jeszcze 
większą przepaść technologicz-
ną, gdzie sprawność bloku 910 
będzie wyższa o 45%, emisje SO2 
i NOx  niższe o ponad 80%, nato-
miast emisja CO2 zmniejszy się 
o około 31%.

– Blok 910 MW w Jaworznie pozwoli 
nam szybciej osiągnąć cele przedsta-
wione w aktualizacji kierunków strate-
gicznych. Określiliśmy tam jasno, że do 
2030 roku chcemy ograniczyć emisję 
CO2 o 50 procent – mówi Filip Grze-
gorczyk, prezes zarządu TAURON 
Polska Energia. – Co ważne, nowy 
blok będzie istotnym elementem bu-
dującym bezpieczeństwo energetycz-
ne kraju – dodaje prezes.
Nowy blok w Jaworznie nie będzie też 
wymagał składowania odpadów po 
spalaniu – popiołów, gipsu czy żuż-
lu. Odpady te zostaną wykorzystane 
m.in. w przemyśle cementowym 
i budowlanym. Układy zamontowane 
w jednostce pozwolą na jej szybkie 
uruchomienie przy bezwietrznej po-
godzie, co ma istotne znaczenie przy 
dynamicznie rosnącej mocy źródeł 
odnawialnych zależnych od warun-
ków atmosferycznych. d

Dzień Energetyka 
to święto nas wszystkich!

W podziękowaniu za codzienną pracę i zaangażowanie 
w pełnieniu obowiązków składam Państwu 
najserdeczniejsze życzenia.

Doceniam odpowiedzialność oraz odwagę,  
którymi wykazujecie się Państwo w sytuacjach 
wyjątkowych, wymagających szczególnych 
kompetencji. Mój szacunek budzą także rzetelność  
oraz oddanie w realizowaniu codziennych obowiązków. 
To dzięki Państwa pracy możemy cieszyć się stabilnymi 
dostawami energii do naszych domów.

Życzę wszystkim poczucia spełnienia 
w podejmowanych inicjatywach i codziennych 
działaniach, a także pomyślności w życiu osobistym. 
Niech przyszłe wyzwania będą dla Państwa okazją  
do rozwoju, a wykonywany zawód powodem do dumy.

Z poważaniem,
Krzysztof Tchórzewski

Minister Energii

”    Blok 910 MW 
w Jaworznie 

pozwoli nam 
szybciej osiągnąć 
cele przedstawione 
w aktualizacji kierunków 
strategicznych. 
Określiliśmy tam jasno, 
że do 2030 roku chcemy 
ograniczyć emisję CO2 
o 50 procent 
- mówi Filip Grzegorczyk, prezes 
zarządu TAURON Polska Energia
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TAURON Wydobycie • Na budo-
wie szybu Grzegorz rozpoczęło 
się drążenie 870 metrów szybu 
głębinowego. To jedna z najwięk-
szych realizowanych obecnie 
inwestycji  w polskim górnictwie 
węgla kamiennego. Usprawni ona 
wydobycie tego surowca dla nowe-
go bloku energetycznego 910 MW 
w Jaworznie.
Szyb jest głębiony przy zastoso-
waniu technologii mrożenia góro-
tworu. Po tym jak została osiągnię-
ta wymagana grubość płaszcza 
mrożeniowego i po dokonaniu 
niezbędnych odbiorów obiektów, 
maszyn i urządzeń, rozpoczęto 
głębienie szybu metodą górniczą 

w strefie zamrożonej. Wcześniej 
wykonano ściankę szczelinową do 
głębokości 20 metrów oraz zabu-
dowano obudowę panelową. Pro-
ces podtrzymania mrożenia góro-
tworu potrwa do czasu osiągnięcia 
głębokości 475 metrów głębione-
go szybu.
Najbliższe prace w szybie związane 
będą z wykonaniem wlotu lunety 
podsadzkowej do głębokości 23 
metrów oraz drążeniem szybu do 
głębokości posadowienia stopy szy-
bowej, czyli 43 metrów. Jednocze-
śnie na powierzchni prowadzone są 
nieprzerwanie prace związane z po-
zostałą infrastrukturą powierzch-
niową.

Prace na budowie szybu Grzegorz 
realizowane są zgodnie z harmo-
nogramem. Usprawnienia w wy-
dobyciu w ZG Sobieski są tym bar-
dziej istotne, że ze względu na 
optymalne parametry jakościowe 
wydobywanego węgla to głównie 
ten zakład będzie dostarczał pali-
wo dla zlokalizowanego nieopodal 
nowego bloku energetycznego 
Grupy TAURON o mocy 910 MW.
Szyb o średnicy 7,5 metra i głęboko-
ści 870 metrów początkowo będzie 
pełnił funkcję szybu wdechowego, 
czyli doprowadzającego świeże 
powietrze do wyrobisk. W dalszej 
perspektywie szyb będzie dodat-
kowo pełnił funkcję materiałowo-

Drążenie szybu rozpoczęte

„BEZPIECZNIKI IT” KOLEJNY RAZ NA PODIUM!

TAURON Polska Energia
Zespół Bezpieczeństwa IT z TAURON Polska Energia zdobył  
II miejsce w Grid NetWars podczas Cybersecurity Conference  
for Energy Sector (CC4ES) – międzynarodowej konferencji po-
święconej cyberbezpieczeństwu w sektorze energetycznym. 
Celem CC4ES było zaprezentowanie najlepszych praktyk i aktual-
nych trendów światowych w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa 
i przeciwdziałaniu atakom w sektorze energetycznym oraz prze-
ćwiczenie praktycznych rozwiązań technicznych.
Reprezentacja Zespołu ds. Bezpieczeństwa IT w składzie: 
Aleksandra Majsakowska, Radosław Gancarz, Błażej Gomoluch 
i Marcin Kopacz rywalizowała w zawodach Grid NetWars. 
Grid NetWars to zestaw praktycznych, interaktywnych scenariu-
szy. Dzięki nim zespoły ds. cyberbezpieczeństwa mają możliwość 
opanowania umiejętności pozwalających udoskonalić systemy 
obrony w zakresie technologii operacyjnych (OT) i informatycz-
nych (IT) w czasie rzeczywistym. NetWars to zawody pozwalające 
przetestować doświadczenia i praktyczne 
przygotowanie uczestników. 
Obejmują zagadnienia z zakre-
su oceny podatności, analizy 
pakietów, testów penetracyjnych, 
analizy malware, utwardzania 
systemów, informatyki śledczej czy 
reagowania na incydenty.
AGATA GRIMA

OBSZAR DYSTRYBUCJI ZAKOŃCZYŁ REALIZACJĘ 
PROGRAMU JEDNA DYSTRYBUCJA
TAURON Dystrybucja
Program Jedna Dystrybucja został uruchomiony w 2016 roku 
Stanowił kontynuację wyzwań reorganizacyjnych w Obszarze 
Dystrybucji, które zapoczątkował projekt pn. „Wdrożenie mo-
delu biznesowego TAURON Dystrybucja”.
Celem projektu, a później programu było zbudowanie jednej orga-
nizacji opartej na wspólnych wartościach, pracującej według takich 
samych standardów, procesów i jasno sprecyzowanych zadań 
oraz ujednolicenie struktury organizacyjnej. Przed programem 
postawione zostało zadanie przygotowania firmy do rosnących 
wymagań otoczenia, byśmy mogli stać się liderem wśród firm dys-
trybucyjnych w zakresie jakości i efektywności. W ostatnich latach 
intensywnie pracowaliśmy nad założeniami, strukturą, procesami, 
systemami IT, poszukując spójności, efektywności i wysokiej jakości 
usług dla naszych klientów. W tym celu w ramach programu zosta-
ło zrealizowanych szereg projektów optymalizacyjnych.
Cele programu Jedna Dystrybucja:
1.  Wspólna kultura organizacyjna i jedna organizacja w miejsce 

dotychczasowych 11.
2.  Pozycja lidera wśród spółek dystrybucyjnych w zakresie jakości 

usług i efektywności działania.
3.  Spełnienie oczekiwań zmieniającego się otoczenia,  

w tym rosnących wymagań klientów i prosumentów.
4.   Bezpieczeństwo pracy, stabilność zatrudnienia i rozwój  

pracowników.
ANETA BÖHM-CZECHOWICZ

Zwycięski zespół 
TAURONA

TAURON Dystrybucja
TAURON Wytwarzanie
TAURON Serwis
TAURON Ciepło
EWA GROŃ

Pilotaż projektu trwał od lu-
tego do czerwca 2019 r. 
W czerwcu w Elektrowni 
Łaziska oraz w szkołach 

zawodowych w Opolu, Częstocho-
wie i Katowicach odbyło się uroczyste 
zakończenie pilotażu projektu. Zaan-
gażowanie w działania POWER za-
pewnia Grupie TAURON realny wpływ 
na proces kształcenia praktycznego 
w ważnych dla energetyki zawodach 
oraz pozwala kreować, już na pozio-
mie szkoły średniej, kompetencje nie-
zbędne dla podjęcia pracy w sektorze.

Praktyczna nauka zawodu 
TAURON Dystrybucja, który jest naj-
większym pracodawcą w Grupie, 
utworzył dwie szkolne pracownie 
elektryczne. Spółka miała pod opieką 
40 uczniów z klas I i II o profilu technik 
elektryk z Zespołu Szkół Mechanicz-

no-Elektrycznych im. Kazimierza Pu-
łaskiego w Częstochowie oraz Zespo-
łu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza 
Kościuszki w Opolu. Zajęcia zawo-
dowe dla uczniów były prowadzone 
przez specjalistów z Dystrybucji raz 
w tygodniu.
– Program POWER jest bardzo ciekawy 
ze względu na przyszłość kadr energe-
tyki, jej potrzeby i oczekiwania w tym 
zakresie. Energetyka mogła się podzielić 
swoją wiedzą, doświadczeniem zawo-
dowym i nowymi technologiami, których 
uczniowie nie byliby w stanie poznać 
w szkole. Myślę, że poprowadzony 
wspólnie ze szkołami system dualny da 
w przyszłości wymierny efekt w postaci 
lepiej wyedukowanej młodzieży, a ener-
getyce kadrę, którą będzie można wy-
korzystać i wdrożyć do zawodu od razu 
– podkreśla Janusz Pisarek, koordy-
nujący projekt w TAURON Dystrybu-
cja. 
TD zapewnił uczniom możliwość 
poszerzenia wiedzy w ramach zajęć 
teoretycznych, praktycznych oraz 
wycieczek edukacyjnych. Ucznio-

wie poznali historię energetyki 
w muzeum w Łambinowicach, pro-
ces wytwarzania energii odnawialnej 
w elektrowni wodnej w Nysie oraz 
najnowocześniejsze technologie sto-
sowane w energetyce na GPZ Bier-
kowice. W trakcie zajęć praktycznych 
z elektromonterami 
uczniowie pozna-
wali technologię 
wykonywania 
pomiarów, dia-
gnostyki i lo-
kalizacji uszko-
dzeń w liniach 
kablowych. Doko-
nywali napraw kabli 
elektroenergetycznych 
i poznawali zasady prowa-
dzenia eksploatacji urządzeń 
z wykorzystaniem mobilnych 
agregatów prądotwórczych. Uczest-
nicy pilotażu mieli także możliwość 
poznania zasad prowadzenia ruchu 
i koordynacji prac na sieci elektroener-
getycznej  podczas zajęć w oddziało-
wej dyspozycji ruchu.

W pierwszej połowie roku spółki Grupy TAURON realizowały pilotaż w ramach 
programu POWER, którego celem jest rozwój szkolnictwa zawodowego  
na potrzeby branży energetycznej. Program realizowany jest we współpracy  
z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

TAURON 
Z POWEREM  

Koleżanki i koledzy,
w tym wyjątkowym dniu życzymy Wam niewyczerpanych pokładów pozytywnej energii, satysfakcji z wykonywanej pracy  
i jak najwięcej okazji do rozwoju – zarówno zawodowego, jak i osobistego.
Dziękujemy za zaangażowanie i sumienność w wykonywaniu codziennych obowiązków, za odpowiedzialność i oddanie,  
dzięki którym możemy dostarczać energię wszędzie tam, gdzie jest potrzebna. Zarząd TAURON Polska Energia

Z GRUPY
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TAURON Dystrybucja •TD od lat 
opiekuje się bocianami i ich 
gniazdami znajdującymi się 
na słupach energetycznych. 
Z początkiem lata priorytetem 
staje się wspieranie ornitolo-
gów w obrączkowaniu młodych 
ptaków. Tylko przy wsparciu 
energetyków badacze mają 
szansę dostania się do tych 
gniazdujących na liniach ener-
getycznych.
Mniej więcej od połowy czerwca 
ornitolodzy w całym kraju obrącz-
kują potomstwo bociana białego. 
W akcję na południu Polski – jak co 
roku – zaangażowani są energety-
cy z TAURON Dystrybucja.
– Energetycy wspierają obrączko-
wanie, użyczając specjalistycznego 
sprzętu i finansując zakup obrączek. 
Podnośniki hydrauliczne obsługiwa-
ne przez doświadczonych pracowni-
ków zapewniają bezpieczne dotarcie 
ornitologów do gniazda. Dzięki temu 
możemy nie tylko założyć obrączki, 
ale od razu pozyskać informacje istot-
ne dla celów poznawczych i ochrony 
gatunku. Pisklęta są mierzone, ważo-
ne, ocenia się ich wiek, kondycję oraz 
pobiera próbkę DNA. Niestety, coraz 
częściej pisklęta oplątane są w sznur-
ki pozostawiane na polach. Wizyta 
ornitologa wprost na gnieździe pod-
czas obrączkowania jest jedynym ra-
tunkiem i szansą na uratowanie spę-
tanych młodych  – mówi Stanisław 
Czyż, ornitolog z Małopolskiego 
Towarzystwa Ornitologicznego.
Finałem akcji było obrączkowanie 
małego bocianka w gnieździe na 
obrzeżach Krakowa. To tu kilka lat 
temu mieszkał rozsławiony i bar-
dzo zaprzyjaźniony z otoczeniem 

bocian Walduś, którego uratował, 
a potem wspierał dokarmiając jego 
młode, właściciel pobliskiej szli-
fierni. Bociana wsparli także ener-
getycy, którzy zapewnili platformę 
pod nowe lokum, gdy po powo-
dziach uschło drzewo, na którym 
do tej pory Walduś miał gniazdo.
– Gdy gniazdo jest na słupie energe-
tycznym, nasi pracownicy są tak na-
prawdę jedynymi osobami, które ze 
względu na posiadane uprawnienia 
i wiedzę mogą do bocianów dotrzeć, 
aby podbudować specjalną platfor-
mę, oczyścić czy naprawić gniazdo po 
wichurze – mówi Marcin Marzyń-
ski, szef biura komunikacji TD.
Obrączkowanie ma duże znaczenie 
dla TD, ponieważ szacuje się, że na 
obiektach infrastruktury spółki jest 
ok. 1600 bocianich gniazd. Energe-
tycy spółki regularnie oczyszczają 
domostwa bocianów i wynoszą 
je na specjalne platformy. Zapew-
niają tym samym bezpieczeństwo 
ptaków i bezawaryjność sieci.
EWA GROŃ

TAURON Serwis • Produkcja ener-
gii w elektrowniach to wyzwanie, 
które wymaga elastyczności w dzia-
łaniu i przewidywania w planowa-
niu. Awarii kotła nie da się przewi-
dzieć, dlatego każda potencjalna 
nieprawidłowość powinna być 
możliwie jak najszybciej wykryta 
i naprawiona. To zadanie dla profe-
sjonalistów z TAURON Serwis.
Na początku czerwca w Elektrowni 
Łaziska służby TAURON Wytwa-
rzanie zidentyfikowały niepokojące 
zachowanie elementów ciśnienio-
wych kotła. Do działania przystąpili 
pracownicy TAURON Serwis. Zlo-
kalizowano nietypową i trudną do 
dokładnego zbadania usterkę nie-
szczelności komory wylotowej prze-
grzewacza pary wtórnej pierwszego 
stopnia.

W rekordowym czasie – po za-
ledwie trzech dniach – sześciu 
doświadczonych specjalistów 
z TAURON Serwis, pracując na dwie 
zmiany, przy ścisłej współpracy 
z pracownikami TAURON Wytwa-
rzanie, opracowali rozwiązanie. Wy-
maganą technologię bez zastrzeżeń 
zatwierdził Urząd Dozoru Technicz-
nego. Usunięcie awarii wymagało 
wdrożenia skomplikowanych pro-
cedur, łącznie z podgrzewaniem 
komory wylotowej, obróbką cieplną 
oraz spawaniem uszkodzonej czę-
ści, która była przyczyną nieszczel-
ności komory.
Awarię usunięto bez konieczności 
długotrwałego postoju bloku, który 
w takich okolicznościach generował-
by niepotrzebne straty.
MARCIN MAŚLAK

-zjazdową, co pozwoli uprościć 
i usprawnić procesy transportu 
maszyn, materiałów, urządzeń 
oraz załogi do rejonów prowa-
dzonych robót.
Realizacja inwestycji pozwoli 
na skrócenie dróg transportu 
ludzi, powietrza i materiałów 
do miejsc pracy górników w ZG 
Sobieski, a także podniesie wy-
dajność pracy załogi przez wy-
dłużenie efektywnego czasu jej 
pracy. Szyb zwiększy również 
bezpieczeństwo pracy przez 

poprawę warunków klimatycznych 
w kopalni.
DANIEL IWAN

Docelowo szyb 
będzie  

miał średnicę 

7,5 
METRA

i głębokość 

870 
METRÓW

Szybka interwencja 
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Na zdjęciu  
od lewej:
Marcin Krzywda, 
Mariusz Skwara, 
Łukasz Podbielski, 
Rafał Michalski, 
Grzegorz Raszka, 
Wiesław Sielicki, 
Grzegorz Wilk  
– mistrz brygady 
kotłowej

Energetycy wspierają 
obrączkowanie bocianów

Plac budowy szybu 
Grzegorz znajduje się 

nad złożem Dąb

Energetyka ma silne korzenie 
Również w spółkach TAURON 
Ciepło, TAURON Wytwarzanie  
i TAURON Serwis 63 uczniów z klas 
I oraz II o profilu technik elektryk 
miało możliwość zdobywania do-
świadczenia w praktycznych wa-
runkach. Nauczycieli ze szkoły 
wspierali opiekunowie ze spółek, 
którzy podzielili się swoją wiedzą 
z młodymi adeptami elektrotech-
niki. W ramach warsztatów ucznio-
wie wzięli udział w wycieczce 
edukacyjnej na terenie Elektrowni 
Łaziska, zwiedzili także Muzeum 
Energetyki. Była to okazja do po-
głębienia wiedzy zdobytej podczas 
zajęć praktycznych. 
– Jestem zadowolony, że wróciliśmy 
do tradycji nauki zawodu w miejscu, 
gdzie jest on wykonywany. Opieku-
nowie podczas prowadzonych warsz-

tatów nie tylko przekazują młodym 
elektrykom wiedzę, ale także zaraża-
ją ich swoją pasją do wykonywania 
tego zawodu – powiedział Michał 
Pańczyszyn, dyrektor Elektrowni 
Łaziska.

Z perspektywy szkoły
Dla uczniów udział w programie to 
możliwość pogłębienia praktycznej 
wiedzy, dla szkól natomiast współ-
praca z TAURONEM daje ogromne 
wsparcie procesu edukacyjnego. 
Świetnymi opiniami i bardzo dobrymi 
komentarzami o pilotażu dzielili się 
również dyrektorzy szkół. 
– Tego typu działania i współpraca 
z przedsiębiorstwem, które jest w stanie 
pokazać w warunkach rzeczywistych, 
jak wygląda to działanie zawodowe, 
jest bezcenna. Myślę, że uczniowie mają 
w tej chwili już pełną świadomość, na 

czym polega zawód elektryka w powią-
zaniu z dystrybutorem energii, jakim jest 
TD – powiedział Tomasz Dobosz, dy-
rektor ZSME w Częstochowie. 
Z kolei Dariusz Dobrowolski, dyrek-
tor ZSE w Opolu, podkreślił: Weszli-
śmy w projekt POWER, który według 
nas był ciekawą propozycją kształ-
cenia dualnego. Chcieliśmy pokazać 
uczniom, jak wygląda praca elektry-
ka. W związku z tym przez pół roku 
nasi uczniowie wyjeżdżali na zajęcia 
w terenie. Myślę, że te doświadczenia 
i to, co uczniowie zobaczyli, umocnią 
ich w tym, że wybrali dobry zawód 
i w przyszłości będą mieli bardzo cie-
kawą i dobrze płatną pracę.
Dziękujemy wszystkim pracownikom 
Grupy zaangażowanym w działania 
pilotażowe. To dzięki Państwu prak-
tyki spotkały się z tak dobrą oceną 
ze strony uczniów i nauczycieli. d

W programie 
pilotażowym 

udział wzięło aż 

103
UCZNIÓW

TAURON 
Z POWEREM  
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O TYM SIĘ MÓWI

Bioeko Grupa TAURON • W lipcu br. 
zakończył się projekt „Reor-
ganizacja obszaru ubocznych 
produktów spalania i wy-
dobycia w Grupie TAURON”. 
W konsekwencji spółka Bioeko 
Grupa TAURON stała się jedy-
nym operatorem zarządzającym 
ofertą produktową UPS/UPW 
i zewnętrznymi relacjami ryn-
kowymi w imieniu Grupy. 
Od sierpnia 2016 roku spółka 
Bioeko Grupa TAURON wypra-
cowywała w ramach zespołu 
projektowego zasady dotyczące 
reorganizacji obszaru UPS/UPW 
wytwarzanych w Grupie TAURON. 
Podstawową przesłanką do uru-
chomienia projektu były wysokie 
koszty ponoszone przez całą Gru-
pę w związku z zagospodarowa-

niem ubocznych produktów spala-
nia i wydobycia. 
Praca zespołu polegała na identy-
fikacji stanu faktycznego w obsza-
rze UPS/UPW w Grupie TAURON 
oraz na szerokiej analizie rynku 
i możliwości współpracy z klienta-
mi zewnętrznymi. Głównym celem 
projektu, obok analizy możliwo-
ści rynkowych, było wykreowanie 
podmiotu w Grupie, dla którego 
obrót produktami UPS/UPW był-
by podstawą działalności. Pro-
jekt składał się z dwóch etapów. 
W ramach pierwszego, w styczniu 
2018 roku BGT przejęło procesy 
sprzedażowe UPS/UPW.  Kolejnym 
etapem projektu, prowadzonym od 
stycznia 2019 r., jest zarządzanie 
i pełna odpowiedzialność za proce-
sy zagospodarowania ubocznych 

produktów spalania i wydobycia.
– Budowanie kompetencji opera-
tora w obszarze gospodarowania 
produktami ubocznymi to ogromne 
wyzwanie dla spółki, która w bardzo 
krótkim czasie musiała przyswoić 
wiedzę o rynku, produktach i konku-
rencji – mówi Andrzej Grela, pre-
zes zarządu spółki Bioeko Grupa 
TAURON. – Doświadczenia zebrane 
podczas realizacji projektu utwier-
dziły nas w przekonaniu, że jeste-
śmy odpowiednio przygotowani do 
nowej roli – dodaje. 
W najbliższych latach spółka BGT 
planuje wprowadzanie do ofer-
ty handlowej nowych produktów 
wytwarzanych na bazie UPS i UPW 
oraz udział w rynkach zewnętrz-
nych poza Grupą TAURON.
DOROTA KALISZ

Bioeko wyłącznym operatorem 
Grupy TAURON w zakresie UPS i UPW

TAURON W ŚWIATOWEJ CZOŁÓWCE!

Grupa TAURON
Obszar Projektów Inwestycyjnych TAURON Polska Energia, 
reprezentując Polskę w konkursie na najlepsze biuro zarządza-
nia projektami (PMO), został jednym z dwóch najlepszych PMO 
w Europie i jest wśród ośmiu najlepszych na świecie. 
– W obszarze zarządzania projektami jesteśmy już w światowej 
czołówce. To doskonała wiadomość w kontekście skali wyzwań, przed 
którymi stoi polski sektor energetyczny. Skuteczne zarządzanie naj-
ważniejszymi przedsięwzięciami to jeden z podstawowych warunków 
realizacji naszej strategii, a co za tym idzie udanej transformacji Grupy 
TAURON – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska 
Energia.
Miejsce w finale „Europe PMO of the Year 2019" to kolejne wyróż-
nienie, jakie otrzymał TAURON w dziedzinie zarządzania projektami. 
W 2018 r. biuro zarządzania projektami zostało ogłoszone najlep-
szym PMO w kraju, co zaowocowało nominacją do reprezentowania 
Polski w międzynarodowym konkursie poświęconym tej tematyce.
– Duży nacisk kładziemy na aspekty biznesowe inwestycji, ich efek-
tywność i korzyści dla Grupy TAURON. Korzystając z wielu lat doświad-
czeń, postawiliśmy na PMO, które koordynuje cały proces zarządzania 
projektami: od opracowania strategii inwestycyjnej, aż po nadzór 
i raportowanie. Stworzyliśmy w TAURONIE przejrzysty proces przygo-
towania i realizacji projektów z określonymi bramkami decyzyjnymi 
i odpowiedzialnością poszczególnych szczebli zarządczych. Gratuluję 
całemu zespołowi obszaru projektów inwestycyjnych i wszystkim, 
którzy uczestniczyli w transformacji PMO do tej kluczowej funkcji bizne-
sowej – mówi Jarosław Broda, wiceprezes zarządu ds. zarządzania 
majątkiem i rozwoju TAURON Polska Energia.
TAURON, jako pierwszy reprezentant Polski w historii, po zwycię-
stwach nad firmami z Danii, Hiszpanii oraz Ukrainy zajął pierwsze 
miejsce w grupie. W europejskim ćwierćfinale wygraliśmy z Wielką 
Brytanią, a w półfinale ponownie z Ukrainą. W finale jury głosami 
14-9 zdecydowało jednak o zwycięstwie firmy Triglav ze Słowenii.
BARTOSZ GAŁKA

PRESTIŻOWA NAGRODA DLA CHŁODNI KOMINOWEJ 
W JAWORZNIE

TAURON Wytwarzanie
Chłodnia kominowa nowego bloku energetycznego 910 MW 
w Jaworznie została doceniona w konkursie Budowa Roku 2018.  
Uwagę komisji konkursowej zwróciły wyjątkowa konstrukcja 
i proporcje pozwalające porównać ją do skorupki jajka.
To już 29. edycja konkursu – prestiżowego przeglądu osiągnięć 
polskiego budownictwa kubaturowego i infrastrukturalnego,  
organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników 
Budownictwa przy udziale Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju  
oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
Chłodnia kominowa w Jaworznie, jako wymagający obiekt inżynier-
ski, była pieczołowicie weryfikowana w specjalnej kategorii: obiek-
ty oceniane indywidualnie. Uwagę komisji konkursowej zwróciły 
wyjątkowa konstrukcja, kształt hiperboloidy obrotowej i proporcje 
pozwalające porównać ją do skorupki jajka.
Zadaniem komina wywiewnego chłodni jest wywoływanie ciągu 
powietrza niezbędnego do odpowiedniej wymiany ciepła w jej 
urządzeniach technologicznych. Chłodnia jest zintegrowana 
z układem odprowadzającym oczyszczone spaliny z kotła. Zasto-
sowana technologia chłodzenia ma na celu maksymalne obniżenie 
oddziaływania na środowisko i uniknięcie konieczności budowy 
komina. Odpylone spaliny, oczyszczone w instalacjach odsiarcza-
nia i odazotowania, są transportowane do chłodni specjalnym 
kanałem o średnicy niemal 9 metrów, wprowadzonym do chłodni 
na poziomie około 45 metrów.
To rozwiązanie, dzięki wyższemu wyniesieniu spalin w stosunku do 
tradycyjnego komina, minimalizuje oddziaływanie na środowisko. 
Ponadto chłodnia została wyposażona w tłumiki, dzięki którym 
obiekt nie podniesie poziomu hałasu na granicy terenów chronio-
nych wokół elektrowni.
TOMASZ LEŚNIOWSKI

GRUPA TAURON
URSZULA JARCZYK-WÓJTOWICZ

Ponownie po złoto się-
gnęli górnicy, którzy 
w całym turnieju zacho-
wali czyste konto, nie 

oddając rywalom ani jednej partii. 
W zawodach, które odbyły się 
w Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Kętach 15-16 czerwca br., 
wzięło udział ponad 140 pra-
cowników reprezentujących  
12 spółek Grupy: TAURON Wy-
dobycie, TAURON Dystrybu-
cja, TAURON Dystrybucja Po-
miary, TAURON Wytwarzanie,  
TAURON Obsługa Klienta,  
TAURON Ciepło, TAURON Pol-
ska Energia, Nowe Jaworzno 
Grupa TAURON, Wsparcie Grupa  
TAURON, Kopalnia Wapie-
nia Czatkowice, Bioeko Grupa  
TAURON oraz TAURON Serwis.
W pierwszym dniu odbyły się 
eliminacje w dwóch grupach, 
z których do dalszych rozgrywek 
przeszły zespoły z największym 
dorobkiem punktów. Kolejnego 
dnia turnieju drużyny rozegrały 
mecze o V oraz III miejsce, a także 
półfinały, po których w walce o mi-
strzostwo naprzeciw siebie stanę-
ły zespoły TWd oraz TC. 
W efekcie zaciętej rywaliza-
cji górnicy wywalczyli złoty 
puchar, jednak to właśnie 
Ciepło okazało się czarnym 
koniem turnieju. Spółka, 
która w poprzednich latach 
zajęła kolejno VI i VII miejsce, 
tym razem wywalczyła wi-
cemistrzowski puchar. Trze-
cia na podium była TAURON 
Dystrybucja.
Z trybun mecze oglądały 
rodziny i przyjaciele zawod-
ników. Po ostatnim gwizd-

Pracownicy ze spółek Grupy TAURON walczyli  
w czerwcu o puchar w trakcie III Mistrzostw  
Pracowników Grupy TAURON w Siatkówce. 

W zawodach 
wzięło udział 

ponad 

140 
pracowników 

reprezentujących 

12 
spółek Grupy

Złoto ponownie dla  górników

Partnerstwo 
w drużynie 
Wytwarzania
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TAURON WYDOBYCIE
DANIEL IWAN

Program Inwestycyjny 
w ZG Brzeszcze realizo-
wany jest w latach 2016- 
-2025 i obejmuje cało-

kształt działalności inwestycyjnej 
zakładu górniczego. Realizacja in-
westycji pozwoli na 
wydobywanie wę-
gla o parametrach 
stanowiących pod-
stawę do produkcji 

wysokiej jakości paliw węglowych 
– TAURON Ekogroszek i JARET plus.
TAURON Wydobycie realizuje 
w każdym ze swoich trzech za-
kładów górniczych inwestycje 
strategiczne ukierunkowane na 
wzrost efektywności kopalń.
Spółka wykorzystuje przy tym 

nowoczesne rozwiązania 
technologiczne optymali-
zujące koszty i zwiększa-
jące tempo prac.

W Programie Inwestycyjnym 
ZG Brzeszcze ujęto projekty 
zapewniające perspektywiczny 
rozwój zakładu górniczego oraz 
jego bieżące funkcjonowanie, 
których celem jest uzyskanie 
stabilnej rentowności zakła-
du górniczego. W najbliższym 
czasie zostaną ukończone dwie 
kluczowe inwestycje: budowa 
obiektu drobnej sprzedaży oraz 
budowa głównego systemu od-
wadniania kopalni. d

TAURON Ekoenergia • Już we 
wrześniu br. uczniowie Zespołu 
Szkół Technicznych „Mecha-
nik” w Jelenie Górze rozpoczną 
naukę w nowocześnie wyposa-
żonej pracowni ufundowanej 
przez TAURON.
Szkoła przystąpiła do programu 
„Laboratoria TAURONA. Miejsce. 
Ludzie. Nauka” i otrzymała nagro-
dę specjalną w wysokości 40 tys. 
zł, ufundowaną przez TAURON 
Ekoenergia.  W ten sposób spółka 
przyczyniła się  do zakupu pomocy 
dydaktycznych, dzięki którym na 
rynku pracy przybędzie specjali-
stów OZE.
Celem inicjatywy jest zapewnienie 
uczniom i nauczycielom lepszego 
dostępu do technologii, wzmoc-
nienie ich kompetencji i stworzenie 
przestrzeni wspólnych działań.
– To dla nas wielkie wyróżnienie 
– mówi  Dariusz Kisielkiewicz, 
nauczyciel przedmiotów tech-
nicznych w  klasie patronackiej 
TEE w ZST „Mechanik” w Jele-

niej Górze. – Ta pracownia po-
zwoli uczniom zdobywać wiedzę 
nie tylko teoretyczną, ale przede 
wszystkim praktyczną. Dla na-
szych uczniów to wielka szansa 
na rozwój i możliwość dobrego 
przygotowania się do podjęcia wy-
zwań zawodowych w przyszłości. 
Dzięki udziałowi w projekcie kupu-
jemy urządzenia ilustrujące zasa-

dy działania turbiny wiatrowej, na 
które wcześniej nie mogliśmy sobie 
pozwolić – dodaje. 
Nowoczesne Laborator ium  
TAURONA uatrakcyjni pracę uczniów 
i nauczycieli, a w połączeniu z prak-
tykami zawodowymi w TAURON 
Ekoenergia pozwoli wykształcić 
prawdziwych profesjonalistów. 
ANNA CISZEWSKA-SWAT

TAURON Obsługa Klienta • Lżej dla 
pracownika, a jednocześnie le-
piej dla klienta – jak to możliwe? 
Dzięki wykorzystaniu nowych 
technologii. 
Najnowsze rozwiązania zastosowane 
w POK w Zabrzu ułatwią codzienne 
zadania pracownikom, podniosą też 
komfort obsługi klientów.
Innowacje obejmują m.in.: zarządza-
nie systemem kolejkowym, interak-
tywną ekspozycję produktów specja-
listycznych oraz stanowisko lidera sali 
– opiekuna oczekujących klientów. 
Takie działania skrócą czas oczekiwa-
nia klientów, dając tym samym moż-
liwość przedstawienia im produktów 
oferowanych przez TAURON.
– Opiekę nad oczekującymi klientami 
będzie sprawował lider sali – mówi 
Anna Zawuszczak, dyrektor Centrum 
Zarządzania Stacjonarnym Kanałem 
Kontaktu w TOK.  – To nowe rozwią-
zanie, zmieniające podejście do klientów 

oczekujących na obsługę. Lider pełni 
również rolę informatora i instruktora 
w prostych sprawach. Liczymy na to, że 
»przy okienku« wiele pytań już nie pad-
nie, a tym samym skróci się czas obsługi 
klientów – dodaje.
Zadaniem systemu jest też auto-
matyczne dostosowanie przekazu  
w powiązaniu z wybraną w biletoma-
cie sprawą. Odpowiednie komunikaty 
będą wyświetlać się na monitorach 
za stanowiskiem, do którego bilet 
zostanie przywołany. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu klientom będą wyświe-
tlane wyłącznie informacje, które – ze 
względu na rodzaj załatwianej aktual-
nie sprawy – mogą ich zainteresować.
Ekspozycja produktów specjalistycz-
nych to kolejny element, który pozwoli 
skrócić czas oczekiwania na obsługę. 
Klient będzie mógł poznać produkty 
dostępne dotychczas w sklepie inter-
netowym i zapytać o szczegóły oferty.
KATARZYNA SIERSZUŁA

Innowacje w POK

Laboratorium TAURONA dla „Mechanika”
Zespół Szkół Technicz-

nych „Mechanik”  
w Jeleniej Górze
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Inwestycje 
w ZG Brzeszcze 
za półmetkiem
Zaawansowanie Programu Inwestycyjnego w ZG Brzeszcze przekroczyło  
50 procent. Ponad 2000 m zrewitalizowanych wyrobisk wentylacyjnych 
i blisko 2500 m wydrążonych wyrobisk inwestycyjnych, a także 
modernizacja stacji odmetanowania i zakładu przeróbki węgla  
– to tylko niektóre ze zrealizowanych już zadań.

ku zwycięzcom pogratulował 
i wręczył pamiątkowe puchary 
Filip Grzegorczyk, prezes za-
rządu TAURON Polska Energia. 
Wszyscy zawodnicy otrzymali 
medale, a najlepsi grający na-
grody indywidualne. Uczest-
nicy mistrzostw z uśmiechem 

opuszczali halę, zapowiadając 
regularną pracę nad siatkarską 
formą i swój powrót do Kęt za 
rok. Nikt nie ma wątpliwości, że 
to wyjątkowe święto siatkówki 
na stałe wpisało się już w ka-
lendarz sportowych wydarzeń 
TAURONA.  d

Złoto ponownie dla  górników

Ceremonia 
uroczystego 
otwarcia 
mistrzostw

Górnicy 
idą po 
złoto
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Zadbaj o lakier 
swojego  
samochodu
Wsparcie Grupa TAURON •
Powłoki lakiernicze, w szcze-
gólności te nowoczesne, cienko 
kładzione wodne, narażone są 
na bodźce zewnętrzne takie jak: 
uszkodzenia mechaniczne, rysy, 
kwaśne deszcze czy promienio-
wanie UV. 

Najnowszą metodą ochrony 
lakieru jest kładzenie powłoki 
ceramicznej, czyli najtrwalszej 
formy jego ochrony. Wyższość 
powłoki ceramicznej nad innymi 
zabezpieczeniami kryje się w jej 
twardości, gładkości i odpor-
ności na zużycie, np. podczas 

mycia. 
Po wykona-
niu zabiegu 
na lakierze 
pojawia się 
przezroczy-
sta warstwa 
o grubości 2-3 
mikronów, dzięki której jest 
on całkowicie odizolowany od 
niekorzystnego działania wszel-
kich czynników zewnętrznych. 
Dodatkowo tworzy powłokę, 
która skutecznie „odpycha” 
cząstki wody z zabezpieczonej 
powierzchni. 
Korzyści z nałożenia powłoki 
ceramicznej: 
  zwiększona odporność lakieru 

na sól, promieniowanie UV, 
pyłki kwiatów, pozostałości 
po owadach;

  nie ma konieczności wosko-
wania samochodu, zmniejsza 
się również częstotliwość 
mycia;

  zabezpieczenie przed nie-
chcianymi skutkami „graffiti”  
– naniesiona farba nie przy-
lega do powierzchni lakieru 
i łatwo daje się usunąć.

Dzięki idealnie gładkiej po-
wierzchni lakieru otrzymujemy 
piękny, lustrzany i głęboki 
połysk, który przy odpowied-
niej konserwacji utrzymuje się 
nawet do pięciu lat.
JJ

Grupa TAURON
PATRYCJA KLAKUS

W ostatni weekend 
lipca w Masywie 
Śnieżnika pracow-
nicy Grupy TAURON 

wzięli udział w kolejnym zorgani-
zowanym wraz z Fundacją GOPR 
szkoleniu TAURON Rescue Team. 
Jego celem było poznanie cha-
rakteru pracy ratowników, metod 
poszukiwań i transportu rannych, 
udzielania pierwszej pomocy oraz 
zasad korzystania z mapy i kompa-
su w górskim środowisku. 
W trakcie dwudniowych zajęć grupa 
dziesięciu pracowników TAURONA 
wcieliła się w rolę ratowników spod 
znaku błękitnego krzyża i gałąz-
ki kosodrzewiny. Już na początku 
czekał ich marsz w kierunku schro-
niska na hali pod Śnieżnikiem. Po 
dotarciu na miejsce przyszedł czas 
na teorię, popartą opowieściami 
GOPR-owców o akcjach ratowni-
czych i  przyjaźniach na całe życie, 
o wzajemnej odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo swoje i kolegów, 
budowanej na fundamencie historii 
Przyrzeczenia Ratowniczego.
Kolejne dni opierały się na teorii 
i praktyce potrzebnej do działań 
ratowniczych. Uczestnicy poznali 

m.in. zasady udzielania pierwszej 
pomocy, możliwości zastosowania 
sprzętu medycznego czy też etapy 
postępowania z ofiarami wypad-
ków oraz w jaki sposób działa radio-
łączność GOPR. Terenowe ćwicze-
nia z użyciem sprzętu ratowniczego 
i nawigacji ostatecznie przygotowa-
ły członków TAURON Rescue Team 
do realnej próby wykorzystania ich 
wiedzy podczas niezapowiedzianej 
akcji ratowniczej. Ukształtowanie 
terenu, duża wilgotność powietrza 
oraz podmokły teren utrudniały 
odnalezienie poszkodowanej, która 
po wyczerpujących poszukiwaniach 
została bezpiecznie opatrzona 
i przetransportowana do 
schroniska. 
Spędzając z ratowni-
kami ten krótki czas, 
można było na własnej 
skórze odczuć ogrom 
pracy, odpowiedzialność 
i stres spoczywający na 
barkach zawodowych 
GOPR-owców.  Oni po-
zostają w gotowości, 
kiedy uczestnicy szko-
lenia opowiadają o nie-
zwykłych przeżyciach już 
w swoich domach. d

Warto pomagać

TAURON Obsługa Klienta • Kiedy 
w grudniu ubiegłego roku spotka-
liśmy się z podopiecznymi Fun-
dacji Brata Alberta z Chrzanowa, 
obiecaliśmy sobie, że tam wrócimy. 
Szczęśliwie w tym roku nadarzyła 
się kolejna okazja, by pomóc. 
Tym razem zaproponowaliśmy 
Fundacji wspólny piknik na ma-
lowniczym terenie chrzanowskich 
grobli. Gdy podopieczni dotarli na 
miejsce, czekały na nich gry i zaba-
wy oraz wspólne grillowanie. 
Spędziliśmy ten czas w pozytywnej 
atmosferze – odgadując kalambury, 
rzucając do celu. Dużo emocji wzbu-
dziło przeciąganie liny, a malowa-
nie pejzażu skupiło wielu chętnych 
i ujawniło prawdziwe ukryte talenty. 
Punktem kulminacyjnym było prze-
kazanie jednemu z podopiecznych, 
będącemu wielkim piłkarskim ki-
bicem, pozdrowień z autografami 

piłkarzy Górnika Zabrze, na czele 
z Angulo, napastnikiem drużyny.
To jednak nie koniec niespodzianek. 
Na zakończenie każdy z podopiecz-
nych Fundacji otrzymał upominek 
od TAURONA. 
Mamy nadzieję, że tegoroczne 
spotkanie dostarczyło wszystkim 
wielu miłych wspomnień. Dzięki 
wspólnemu zaangażowaniu pra-
cowników TAURONA po raz kolejny 
udowodniliśmy, że warto poma-
gać. Uśmiech potrzebujących jest 
bezcenny! 
PAWEŁ CUDAK
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TAURON Rescue Team 
– na ratunek  
w Masywie Śnieżnika
Nagły telefon spowodował, że późnym i mokrym popołudniem  
TAURON Rescue Team rozpoczął wyprawę po Masywie Śnieżnika.  
Cel był jeden – jak najszybciej odnaleźć poszkodowaną w wypadku turystkę. 

j  
Terenowe ćwiczenia 
z użyciem sprzętu ratowniczego 
i nawigacji ostatecznie 
przygotowały członków TAURON 
Rescue Team do realnej próby 
wykorzystania ich wiedzy 
podczas niezapowiedzianej  
akcji ratowniczej.

Ćwiczenia pożarnicze w Elektrowni Łaziska
Na terenie Elektrowni Łaziska odbyły się ćwiczenia pożarnicze, 
w których udział wzięło ponad 60 osób. Strażacy Jednostki Państwowej Straży 
Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu mikołowskiego oraz Zakładowej 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Elektrowni Łaziska ćwiczyli na wypadek 
wystąpienia pożaru. Nad strażakami czuwała Komenda PSP w Mikołowie,  
która zadbała o prawidłowy przebieg manewrów. 

j  
Podczas akcji z powodzeniem przećwiczono 

zakładane warianty: budowę punktu 

czerpania wody z chłodni, budowę 
głównej magistrali i trzech linii gaśniczych 

zakończonych działkiem wodno-pianowym.

Pracownicy spółki 
TAURON Obsługa Klienta 
z podopiecznymi Fundacji 
Brata Alberta

Przed i po nałożeniu 
powłoki ceramicznej

Autografy 
piłkarzy 

Górnika Zabrze
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TAURON Wytwarzanie
ELŻBIETA GUZIKOWSKA

Ćwiczenia przebiegały we-
dług ściśle ustalonego 
scenariusza. Ich głównym 
założeniem było posze-

rzenie wiedzy z zakresu możliwości 
taktycznych i technicznych w trak-
cie działań gaśniczych pożaru oleju 
ciężkiego z praktyczną weryfikacją 
faktycznych możliwości wyko-
rzystania systemów pompowych. 
Pozorowana akcja ratownicza 
umożliwiła również analizę wa-
riantów taktycznych i sprzętowych 
pod kątem rzeczywistych zdarzeń, 
a przede wszystkim dała wielu pro-

fesjonalistom szan-
sę na dosko-

n a l e n i e 
zasad 

pro-

wadzenia łączności w trakcie 
działań z udziałem znacznych sił 
i środków, współpracy między jed-
nostkami OSP i PSP z różnych gmin 
powiatu mikołowskiego.
– Tego typu ćwiczenia to najlepszy 
sposób konfrontacji teorii z rzeczywi-
stością i sprawdzenia prawidłowości 
obowiązujących procedur. Profesjo-
nalizm, jakim wykazali się strażacy 
podczas pozorowanego pożaru, jest 
najlepszym gwarantem bezpieczeń-
stwa nie tylko załogi Elektrowni Łazi-
ska, ale też okolicznych mieszkańców 
– mówi dyrektor oddziału Michał 
Pańczyszyn.
Podczas akcji z powodzeniem prze-
ćwiczono zakładane warianty: budo-
wę punktu czerpania wody z chłodni, 
budowę głównej magistrali i trzech 
linii gaśniczych zakończonych dział-
kiem wodno-pianowym. Sprawdzo-
no możliwości skutecznego poda-
wania wody przez linię gaśniczą przy 
systemie przetłaczania i przepom-
powywania, weryfikując sprawność 
systemu w przypadku awarii jedne-
go z elementów.
Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar 
zbiornika z olejem ciężkim, który jako 
zdarzenie został zgłoszony drogą 
elektroniczną do Stanowiska Kiero-

wania Komendanta Powiatowego 
w Mikołowie. Sygnał został nadany 
przez zbicie przycisku ROP (ręczne-
go ostrzegacza pożarowego) przez 
pracownika wydziału. Komendant 
powiatowy w pierwszym rzu-
cie zadysponował wykorzystanie 
ciężkiego samochodu gaśniczego, 
średniego samochodu ratowniczo-
-gaśniczego i lekkiego samochodu 
rozpoznawczo-ratowniczego. Na-
stępnie do akcji wkroczyli strażacy 
i pojazdy z jednostek OSP z gmin 
powiatu (Łaziska Górne, Łaziska 
Średnie, Łaziska Dolne, Gardawice, 
Orzesze, Gostyń, Woszczyce i Pa-
niowy). d

Majsterkowanie – moja pasja
TAURON Ciepło • Na co dzień 
pracuje w Biurze Handlowym 
TAURON Ciepło. W wolnym czasie 
majsterkuje, zajmuje się stolar-
ką i modelarstwem. Daje mu to 
ogromną satysfakcję, a dodatko-
wo pozwala się zrelakso-
wać.
– Wszystko zaczę-
ło się w dzieciń-
stwie, kiedy mój 
tata budował 
dom. Od tego 
czasu maj-
sterkowanie 
oraz tworze-
nie z drewna 
stało się moją 
pasją – mówi 
Marek Turek,  me-
nedżer ds. projektów 
przyłączeniowych.
Najchętniej Marek tworzy drob-
ne przedmioty z drewna typu za-
wieszki, ozdoby świąteczne czy 
dodatki do domu, jak np. zegary 
czy ramki.
– Warsztatem jest mój dom, a naj-
ważniejszym narzędziem pracy pi-
larka włosowa. Każdy element trze-
ba precyzyjnie wyciąć, gdzie ostrze 
pilarki pozostawia ślad w drewnie 
szerokości kreski narysowanej dłu-
gopisem. To praca wymagająca 
precyzji i skupienia – trzeba bardzo 
uważać, aby delikatna konstrukcja 
nie rozleciała się na kawałki podczas 
wycinania i dalszej obróbki. 
Na tym nie koniec. Wszelkie re-
monty – od kafelkowania, przez 

instalacje 
w o d n e 
i elektrycz-

ne, aż po 
m a l o w a n i e 

– Marek wyko-
nuje samodziel-

nie. Projektowanie 
mebli, a później ich składanie 

w całość? Dlaczego nie! Zabawa 
zaczyna się od stworzenia pro-
jektu, który musi się zgadzać co 
do milimetra, aby po zakupieniu 
części wszystkie elementy ideal-
nie pasowały do siebie, a na koniec 
oczywiście wszystko trzeba este-
tycznie wykończyć.
Nuda? Nie ma możliwości! Nie-
dawno, po latach przerwy, Ma-
rek wrócił do modelarstwa, gdzie 
stworzenie jednego modelu śmi-
głowca czy samolotu składające-
go się z setek niewielkich kartono-
wych części trwa wiele dziesiątek 
godzin.
MARTA MROZEK

Tajemnicze ciekawostki 
ZW Katowice
TAURON Ciepło • Po okresie zimnej 
wojny region Śląska i Zagłę-
bia odziedziczył wiele budowli 
ochronnych, które miały zapewnić 
bezpieczeństwo mieszkańcom oraz 
strategicznym zakładom przemy-
słowym. Mówi się o blisko 3 tys. 
tego typu obiektów. Jeden z nich 
skrywa Zakład Wytwarzania Kato-
wice, należący do TAURON Ciepło.
Budowle ochronne to obiekty 
przeznaczone do ochrony ludności 
przed skutkami działań zbrojnych, 
katastrof ekologicznych lub prze-
mysłowych. Służą także do ochro-
ny cennego dorobku kultury i nauki. 
Na terenie Zakładu Wytwarzania 
Katowice TAURON Ciepło znajduje 
się pokaźnych rozmiarów schron 
budowany z przeznaczeniem dla 
pracowników, których działalność 
w okresie zagrożenia bezpieczeń-
stwa państwa lub wojny jest nie-
zbędna dla zapewnienia ludności 
warunków do przetrwania.
Schron, usytuowany pod kominem 
ZW Katowice, spełnia wszystkie 
wymagania stawiane tego typu bu-
dowlom. Posiada wejście z przed-
sionkami wyposażonymi w drzwi 
ochronno-hermetyczne, kilka ko-
mór schronowych na 30-40 osób, 
komorę filtrowentylacyjną oraz 
węzeł sanitarny i instalacje, w tym 
zaopatrzenia w wodę, energię elek-
tryczną czy odprowadzania ście-
ków.

Miejmy nadzieję, że schron nie będzie 
nigdy potrzebny, niemniej jednak jako 
ciekawostka architektoniczna stano-
wi dużą atrakcję i przypomina o trud-
nej historii naszego kraju.  
WERONIKA ŚLĘZAK-TAZBIR
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Ćwiczenia pożarnicze w Elektrowni Łaziska

Uczestnicy szkolenia  
w ramach symulacji  
akcji ratowniczej niosą  
na noszach poszkodowaną 
turystkę. Świeże opady 
deszczu oraz kamienista 
droga nie ułatwiały 
transportu rannej

Drzwi ochronno- 
-hermetyczne

Korytarz główny

Czy wiesz, że...
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PRACOWNICY POLECAJĄ

Mateusz Lehnort z TAURON Polska Energia 
poleca wyjazd do Lwowa
TURYSTYKA

Wakacje to idealny czas na krótkie podróże oraz dobra 
okazja, by odwiedzić nieznane dotąd 
miejsca. Jednym z takich kierunków, któ-
ry idealnie sprawdzi się na weekendowy 
wypad, jest ukraiński Lwów. 
Do Lwowa dostaniemy się na kilka 
sposobów. Najszybszym i najwygod-
niejszym jest z pewnością samolot. 
Warto pamiętać, że gdy rezerwujemy 
lot z wyprzedzeniem, koszty transportu 
mogą okazać się niższe niż w przypadku 
podróży samochodem, autokarem czy 
pociągiem. Pozwoli nam to jednocześnie 

uniknąć długiej kontroli granicznej. Do obowiązkowych 
atrakcji na pewno zaliczyć można Stare Miasto i lwowski 
Rynek – kulturowe centrum miasta. Opuszczając ścisłe 
centrum, warto udać się do Lwowskiego Skansenu, 
gdzie będziemy mogli cofnąć się w czasie i zobaczyć, 
jak zmieniało się miasto na przestrzeni wieków. Na 

powierzchni 50 ha zgro-
madzono tu aż 150 zabyt-
ków ludowej architektury. 
Miłośnicy muzyki poważnej 
mogą z kolei spędzić pełen 
emocji wieczór w Lwowskiej 
Operze Narodowej. Jednym 
z podstawowych miejsc na 
liście Polaków we Lwowie 
jest Cmentarz Łyczakowski, 
gdzie znajdziemy groby 
Orląt Lwowskich. 

Podróż do Lwowa to także rozkosz 
dla podniebienia. Na każdym kroku 
możemy natknąć się na wyjątkowe 
restauracje, bogate w ukraińskie 
smaki. Jedną z nich jest z pewno-
ścią Gazowa Lampa. To kilkupię-
trowa restauracja stworzona na 
wzór starej kopalni wypełnionej 
zabytkowymi lampami naftowymi. 
Kolejnym punktem, który powinien znaleźć się na naszej 
kulinarnej mapie, jest Kryjówka. Ukryta przed ulicznym 
gwarem tajemnicza knajpa, do której wejdziemy tylko 
wtedy, gdy podamy strażnikowi hasło. Lokalizację i ha-
sło zdradzą nam lokalni mieszkańcy. Warto je poznać, 
gdyż po wejściu będziemy mieli szansę poczuć się jak 
w leśnej kryjówce banderowców. 
Kilka dni we Lwowie daje szansę na bliższe poznanie 
miejsc wypełnionych ukraińską kulturą, historią i kuchnią.

Beata Gałecka z TAURON Obsługa 
Klienta poleca książkę Remigiusza Mroza 
pt. „Kasacja”
KSIĄŻKA
W wakacje polecam do przeczytania serię 
z Chyłką, prawniczo-kryminalne książki Remigiu-
sza Mroza, których główną bohaterką jest pani 
adwokat Joanna Chyłka ze słynnej warszawskiej 
kancelarii. Autor stworzył postać inteligentnej, 
bezkompromisowej i nieprzebierającej w środ-
kach oraz w słowach pani mecenas, 
która dzięki doskonałej znajomości 
prawa potrafi zwyciężyć w każdym 
prawniczym pojedynku, doprowa-
dzając przeciwników do szału swoją 
wnikliwością i precyzją.
Proponuję zacząć od „Kasacji”, 
w której Chyłka wraz z nowo 
przyjętym aplikantem Kordianem 
Oryńskim będzie musiała rozpra-
cować sprawę syna biznesmena, 
oskarżonego o zabicie dwóch osób. 

Sprawa od początku nie jest 
oczywista, choć z pozoru na 
taką wygląda. Potencjalny 
morderca przebywa za-
mknięty w swoim miesz-
kaniu w towarzystwie ciał 
zamordowanych osób przez 
10 dni. Po aresztowaniu nie 
przyznaje się do winy, nie 
zaprzecza, nie chce współpracować z obrońcami. 
Zdaje się prowadzić własną grę, której reguły zna 

tylko on sam, wciągając prawników 
w wir manipulacji, która sięga dalej 
niż mogliby przypuszczać.
Czego można się spodziewać po 
„Kasacji”? Zawrotnego tempa, ma-
nipulacji oraz intryg rozgrywających 
się w bezwzględnym prawniczym 
świecie. Autor, będący doktorem 
nauk prawnych, korzystając ze swojej 
wiedzy, wciąga czytelnika w meandry 
przepisów prawnych, świata prawni-
czego  i rozpraw sądowych.

ZNAJDZIESZ  
NAS TEŻ  
W TAURONECIE
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Piersiak – TAURON Dystrybucja, Piotr Żydek – TAURON 
Dystrybucja, Małgorzata Sobol – TAURON Dystrybucja, 
Anna Wojcieszczyk – TAURON Dystrybucja, Elżbieta Marek  
– TAURON Dystrybucja, Renata Stanisławska-Bąk – TAURON 
Dystrybucja, Marcin Maślak – TAURON Serwis
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nia tekstów oraz nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 26

CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI OD PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON.
Rozwiązania należy przesyłać do 25 sierpnia 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 25:  Klaudia Golec, Wydział Inwestycji, TAURON Dystrybucja Oddział w Opolu; Rozalia Lembryk, Biuro Controllingu,  
TAURON Ekoenergia; Urszula Kciuk, Wydział Gospodarki Odpadami, TAURON Wytwarzanie Oddział Elektrownia Łagisza; Izabela Maślanka, 
Biuro Płac, TAURON Obsługa Klienta; Andrzej Pająk, Zespół Zakupów, TAURON Wydobycie.
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