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Grupa TAURON
URSZULA JARCZYK-WÓJTOWICZ 

W efekcie zaciętej ry-
walizacji, pracow-
nicy TOK-u zdobyli 
złoty puchar. Po 

srebro sięgnął zespół TAURON 
Ciepło, a trzecia na podium była 
spółka TAURON Wydobycie.
W zawodach, które odbyły się 
28-29 września w Centrum 
Com-Com Zone w Krakowie, 
wzięło udział aż 320 pracowni-
ków reprezentujących w sumie 
12 spółek Grupy TAURON. Igrzy-
ska otworzył Filip Grzegorczyk  
– prezes zarządu TAURON Pol-
ska Energia.
W piłce nożnej niekwestiono-
wany sukces odnieśli górnicy 
z TAURON Wydobycie, których 
sportowe argumenty przełożyły 
się na pewną wygraną. W całym 
turnieju zachowali czyste konto, 
nie oddając rywalom ani jednego 
meczu. Drudzy byli zawodnicy 
TAURON Ciepło, a brąz wywal-
czyli piłkarze ze spółki TAURON 
Dystrybucja Pomiary.
Rywalizacja w popularnym stre-
etballu okazała się bardziej wy-
równana.  W walce o złoto 
naprzeciw siebie 
stanęły druży-
ny TAURON 
Dystry-
buc ja 

oraz TAURON Ciepło. Koszykarze 
z Dystrybucji zwyciężyli, zdobywa-
jąc regulaminowe sześć punktów 
do ogólnej klasyfikacji. Trzeci na po-
dium byli reprezentanci Sprzedaży.
Nie mniej emocji dostarczyli bad-
mintoniści, których widowiskowe 
mecze trwały do późnego nie-
dzielnego popołudnia. Po ostatnim 
gwizdku zwycięzcom pogratulo-
wał i wręczył pamiątkowe pucha-
ry Robert Zasina – prezes zarządu 
TAURON Dystrybucja. Zawodnicy 
wszystkich zwycięskich drużyn 
otrzymali pamiątkowe medale, 
a najlepsi z dyscyplin indy-
widualnych – statuetki. d
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Zawodnicy  
z TAURON Obsługa 

Klienta nie mieli 
sobie równych

Integracja na bazie 
wspólnej pasji

Tenis stołowy 
zgromadził 
najwięcej 
zawodników

Pamiątkowe  
zdjęcie

Koszykarze walczyli  
o cenne punkty do ostatniej 

sekundy meczu

Niezapomniane emocje
Klasyfikacja końcowa:
    I. TAURON OBSŁUGA KLIENTA
   II. TAURON CIEPŁO
  III. TAURON WYDOBYCIE
  IV. TAURON WYTWARZANIE
   V. TAURON DYSTRYBUCJA
  VI.  TAURON SPRZEDAŻ 

NOWE JAWORZNO GRUPA TAURON
 VII. TAURON SERWIS
VIII.  TAURON DYSTRYBUCJA POMIARY
   IX. TAURON POLSKA ENERGIA
     X.  BIOEKO GRUPA TAURON 

Kopalnia Wapienia Czatkowice

Za nami II Sportowe Igrzyska Pracowników Grupy TAURON. W zmaganiach 
nie mieli sobie równych zawodnicy z TAURON Obsługa Klienta, co udowodnili, 
pokonując w klasyfikacji generalnej 11 drużyn z pozostałych spółek Grupy. W igrzyskach  

wzięło udział 

 320 
PRACOWNIKÓW
 reprezentujących  

w sumie 

12 
SPÓŁEK 

Grupy TAURON



2 Puls TAURONA gazeta pracowników Grupy TAURON wrzesień 2019 r.

KOLEJNE MIASTO ZABŁYŚNIE LED-OWYM ŚWIATŁEM

TAURON Dystrybucja Serwis
TAURON Dystrybucja Serwis rozświetla kolejne miasta. W Świe-
bodzicach na Dolnym Śląsku spółka przeprowadzi modernizację  
starej infrastruktury oświetleniowej.
Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na te ze źródłami LED 
przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej 
oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED, w porównaniu do typo-
wych żarówek żarowych, ma również większą żywotność oraz od-
porność na wstrząsy i wibracje. Wymiana opraw gwarantuje także 
zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.
– Świebodzice to kolejna gmina, z którą podpisaliśmy umowę przewidują-
cą wykonanie modernizacji i rozbudowy instalacji oświetlenia drogowego. 
Gminie pozwoli to na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o około 60%, 
a mieszkańcom zagwarantuje poprawę bezpieczeństwa – wyjaśnia Mi-
chał Koszałka, prezes zarządu TAURON Dystrybucja Serwis.
Gmina powierzyła serwis oraz eksploatację oświetlenia ulicznego 
spółce, która we współpracy z konserwatorem zabytków wyko-
nała odpowiednie słupy oświetleniowe. Prace obejmują wymianę 
słupów rurowych oraz słupów betonowych wraz z wymianą linii 
kablowych. Łącznie zostanie wymienionych ok. 1300 metrów linii 
kablowej oraz 45 słupów oświetleniowych, w tym 26 parkowych. 
Przestarzałe oprawy sodowe zostaną wymienione na nowocze-
sne oprawy w technologii LED.
ALEKSANDRA SZYMAŃSKA

NOWA SZANSA DLA ENERGETYCZNYCH START-UPÓW
Grupa TAURON
Zastosowanie Internetu Rzeczy w domach i miastach, nowoczesna 
obsługa klienta czy też rozwijanie inteligentnych sieci energetycz-
nych to obszary, w których TAURON poszukuje chętnych do współ-
pracy start-upów. Rusza czwarta edycja programu „KPT ScaleUp”.
Akcelerator prowadzony przez Krakowski Park Technologiczny 
już po raz czwarty wspierać będzie rozwój szeroko rozumianego 
Industry 4.0 w Polsce. Przez bogaty program wsparcia dla mło-
dych firm oraz stworzenie komfortowych warunków współpracy 
między nimi „KPT ScaleUP” chce wzmocnić ideę czwartej rewolucji 
przemysłowej.
– Jesteśmy zdeterminowani, aby TAURON pozostał liderem transfor-
macji energetycznej w Polsce. Kluczowymi obszarami zmian są ener-
getyka rozproszona, innowacje z przewodnią rolą digitalizacji oraz 
klientocentryczność. Dlatego w nowym naborze oczekujemy projektów 
z obszaru smart home, smart city, przemysłu 4.0, nowoczesnej obsługi 
klienta B2B i B2C czy inteligentnych usług siecio-
wych – tłumaczy Jarosław Broda, wiceprezes 
zarządu TAURON Polska Energia ds. za-
rządzania majątkiem i rozwoju.
Grupa TAURON stawia na wykorzysta-
nie chatbotów, machine 
learning i AI do uspraw-
nienia obsługi klienta 
oraz cyfryzacji sprzedaży. 
Pożądane będą też roz-
wiązania z obszaru Smart 
Home oraz pomysły, 
które przyczynią się do 
automatyzacji procesów 
przemysłowych i usług 
w zakresie zarządzania 
energią.
ŁUKASZ CIUBA

Z GRUPY

W porównaniu do konwencjonalnych 
żarówek LED-owe oświetlenie 

gwarantuje większą żywotność  
i mniejsze zużycie energii fo
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Grupa TAURON • Pracownicy 
Grupy TAURON przekazali ponad 
tonę upominków dla podopiecz-
nych Domu Aniołów Stróżów.  
To efekt  dwumiesięcznej zbiórki 
zorganizowanej w ramach 
programu wolontariatu pracow-
niczego w Grupie TAURON pod 
hasłem „Pomagamy do kwadra-
tu!”.
W Katowicach, stolicy aglomera-
cji śląskiej, ale też w Sosnowcu, 
Mysłowicach i Chorzowie ciągle 
są miejsca, gdzie ludzie mieszkają 
w budynkach bez toalet i dostępu 
do bieżącej wody. Dzieci zupełnie 
same biegają po ulicach, a jedynym 
placem zabaw jest dla nich trzepak. 
Właśnie w takich pogórniczych i po-
hutniczych dzielnicach biedy działa 
stowarzyszenie Dom Aniołów Stró-
żów, a na jego rzecz od dwóch lat 
również pracownicy TAURONA.
Dla Stowarzyszenia, które pro-
wadzi nieodpłatnie osiem świetlic 
terapeutycznych, klubów malucha 
i klubów rozwoju dzieci, nasi wo-
lontariusze zebrali kilkadziesiąt 
paczek artykułów papierniczych, 
chemicznych, kosmetycznych, le-
ków i zabawek.
– Nasi pracownicy chętnie angażują 
się w akcje, w których mają szansę 
nieść pomoc innym. Często słyszymy, 
że ludzie pomogą, kiedy widzą kon-
kretną potrzebę. Tak właśnie wygląda 
nasza współpraca z Domem Aniołów 
Stróżów – mówi Filip Grzegorczyk, 
prezes zarządu TAURON Polska 
Energia.
Codziennie pod opieką Domu Anio-
łów Stróżów pozostaje blisko 130 
dzieci w wieku od 2,5 do 18 lat.
– Dzieci zasługują na to, żeby dawać 
im szanse na równy i dobry start 
w dorosłość. Nie chodzi o to, żeby 
było łatwo, ale żeby było to możli-
we. I właśnie te możliwości, wspól-
nie z pracownikami TAURONA, od 

dwóch lat tworzymy – mówi Moni-
ka Bajka, prezes Stowarzyszenia.
Dziękujemy wszystkim wolon-
tariuszom, którzy zorganizowa-
li zbiórkę w swoich spółkach lub 

oddziałach. Dziękujemy również 
każdemu, kto dołożył do niej swoją 
cegiełkę. Pomogliście do kwadratu. 
Dziękujemy!
URSZULA JARCZYK-WÓJTOWICZ

Pomogliście do kwadratu. Dziękujemy!

TAURON Wydobycie
DANIEL IWAN

W zorganizowanych 
w Centralnej Stacji 
Ratownictwa Gór-
niczego w Bytomiu 

zawodach uczestniczyło siedem 
drużyn. Zawodnicy rywalizowa-
li w sześciu konkurencjach, m.in. 
z zakresu wiedzy ratowniczej, 
znajomości sprzętu medycznego 
oraz pierwszej pomocy przedme-
dycznej.
– Ratownicy z TAURON Wydobycie 
to profesjonaliści gotowi nieść po-

Ratownicy TAURONA 
wśród najlepszych
Dziesięcioosobowa reprezentacja 
ratowników z TAURON Wydobycie 
znalazła się na podium Centralnych 
Zawodów Ratownictwa Górniczego 2019. 
W uroczystości ogłoszenia wyników 
udział wzięli prezes Rady Ministrów 
Mateusz Morawiecki oraz Minister Energii 
Krzysztof Tchórzewski.

Dzieci nie 
kryły radości 
z otrzymanej 

pomocy

Upominki 
ważyły łącznie 

ponad tonę

Ratownicy  
z TAURON 
Wydobycie  
w akcji
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moc o każdej porze i w każdych wa-
runkach. Dbamy o wysoką jakość 
ich wyszkolenia i sprawności, bo 

od tego zależy zdrowie i życie tych, 
którym niosą pomoc, i ich samych. 
Dobre wyszkolenie ponad 360 ra-
towników górniczych pracujących 
w zakładach spółki zostało już wie-
lokrotnie docenione w międzynaro-
dowych zawodach. Tak było i tym 
razem – mówi Tomasz Cudny, 
prezes zarządu TAURON Wydo-
bycie.
Drużynę z trzech zakładów, czy-
li ZG Sobieski, ZG Janina oraz ZG 
Brzeszcze tworzyli: Aureliusz Fi-
lipczyk, Daniel Nowak, Bartłomiej 
Wyrobek, Krystian Walczyk, Ma-
teusz Sarek, Łukasz Bogudziński, 
Jakub Malina, Tomasz Śleziak, Ro-
bert Janiak i Paweł Barański. Po-
prowadził ją kierownik Kopalnianej 
Stacji Ratownictwa Górniczego  
ZG Sobieski Wiesław Kmiecik.
W konkurencji mechanika aparatu 
regeneracyjnego BG-4 Plus pierw-
sze miejsce zajął Robert Janiak. 
W rywalizacji drużynowej zespół 
TAURON Wydobycie ukończył za-
wody na trzecim miejscu.
Wszyscy ratownicy z zakładów 
górniczych TAURON Wydobycie 
łączą niezwykłą odporność fizycz-
ną i psychiczną z umiejętnością 
stosowania najnowocześniejszych 
rozwiązań technicznych – to naj-
lepsi z najlepszych.  d

Praca ratownika 
górniczego wymaga 

odpowiedniego 
wyszkolenia  
i sprawności  

fizycznej

Ratownicy 
z premierem 
Mateuszem 

Morawieckim

Grupa TAURON • Od ubiegłego 
piątku uczniowie Zespołu Szkół 
Energetycznych i Usługowych 
w Łaziskach Górnych uczą się 
przedmiotów technicznych w zu-
pełnie inny sposób.
Wszystko za sprawą Laboratorium 
TAURONA – nowoczesnej klaso-
pracowni, w której skład wchodzi 
dwumodułowy zestaw do nauki 
instalacji i eksploatacji inteligent-
nych domów, a także stanowiska 
dydaktyczne związane z automa-
tyką przemysłową. 
Laboratoria TAURONA to pro-
gram społeczny, w ramach któ-
rego firma zakłada w klasach 
patronackich nowoczesne pra-
cownie do nauki przedmiotów 
technicznych. Celem inicjatywy 
jest zapewnienie uczniom i na-
uczycielom lepszego dostępu do 
technologii, wzmocnienie ich 
kompetencji i stworzenie prze-
strzeni wspólnych działań. Pro-
jekt adresowany jest do młodzie-

ży, ale również do nauczycieli, 
którzy wiedzę przekazują.
– Inwestujemy w uczniów i szkoły, 
kierując się długofalowym interesem 
firmy. Pędząca polska gospodarka 
potrzebuje stabilnych dostaw ener-
gii, energetyka zaś potrzebuje wyso-
ko wyspecjalizowanych fachowców.  
TAURON, będąc firmą społecznie od-
powiedzialną, dba, by dzieci i młodzież 
z zainteresowaniem odkrywali świat, 
który je otacza, a nauczyciele mieli do-
stęp do sprawdzonych materiałów 
i pomocy dydaktycznych, dzięki którym 
mogą prowadzić nowoczesne zajęcia, 
uczyć i inspirować – tłumaczy Łukasz 
Zimnoch, rzecznik prasowy TAURON 
Polska Energia.
Grupa TAURON posiada już 47 klas 
patronackich, które przygotowu-
ją uczniów do profesji związanych 
z energetyką i górnictwem. Najzdol-
niejsi uczniowie mają zapewnione 
stypendia oraz gwarancję zatrud-
nienia w spółkach.
URSZULA JARCZYK-WÓJTOWICZ

Laboratorium TAURONA
– miejsce, ludzie, nauka

Uroczyste 
przekazanie 
laboratorium
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Grupa TAURON • Pięć 
uratowanych jeży wróciło 
na łono natury we wroc- 
ławskim parku Tysiącle-
cia. Start w samodzielne 
życie ułatwił im spe-
cjalny domek autorstwa 
pracownika TAURON 
Dystrybucja. Wydarzeniu 
towarzyszyły wykład  
oraz wystawa.
Samochody, mechanizacja prac 
rolniczych i ogrodowych, pułapki 
architektoniczne – to tylko część 
zagrożeń, które mogą zagrozić 
życiu ogrodowych drapieżników.  
O tym, jak człowiek i jeż mogą 
żyć w przyjaźni, opowiedzieli pra-
cownicy TAURONA – na co dzień 
zaangażowani w pomoc zwierzę-
tom. W tym roku odratowane jeże 
zostały wypuszczone na wolność 
w Zabrzu, Opolu i Wrocławiu, gdzie 
zamieszkały w komfortowych wa-

runkach. We Wrocławiu domek 
trafił w najbardziej zaciszną część 
parku Tysiąclecia.
Wykład „Jeż w mieście” odbył się 
20 września na Uniwersytecie 
Ekonomicznym we Wrocławiu. 
W ramach wydarzenia na placu 
Solnym można również podziwiać 
wystawę pt. „Jeż MegaZwierz”, 
która ma na celu zachęcić miesz-
kańców stolicy Dolnego Śląska 
do pomagania tym sympatycz-
nym i pożytecznym zwierzętom.
ŁUKASZ ZIMNOCH

Jeże opanowały Wrocław
Wystawa 

doskonale 
wpisała się 

w klimat 
wrocławskiej 

starówki
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Energetyczne święto

Niemal stu energetyków Grupy TAURON zostało uhonorowanych 
państwowymi odznaczeniami w trakcie uroczystej gali,  
która odbyła się w Akademii Muzycznej w Katowicach. 

Grupa TAURON
ŁUKASZ CIUBA

Uroczystość uświetnili 
swoją obecnością mar-
szałek Sejmu Elżbie-
ta Witek oraz Minister 

Energii Krzysztof Tchórzewski. Go-
spodarzem wieczoru był Filip Grze-
gorczyk, prezes zarządu TAURON 
Polska Energia.
– TAURON stawia przed sobą ambit-
ne cele. Patrząc jednak na to, czego 
udało się wam dokonać do tej pory, 
na pewno wyzwania te podejmiecie, 
a cele zrealizujecie – zwróciła się do 
pracowników TAURONA marszałek 
Sejmu Elżbieta Witek. Prezydent 
RP, doceniając osiągnięcia pracow-
ników Grupy TAURON, nadał im 
odznaczenia państwowe – złote 
i srebrne Medale za Długoletnią 
Służbę. Pracownicy Grupy zostali 
również odznaczeni ministerialnymi 
Odznakami Honorowymi Za Zasługi 
dla Energetyki.
– Energetyka dziś się zmienia, podob-
nie zmienia się TAURON. Dzieje się to 
dzięki państwa pracowitości, ambicji 
i zaangażowaniu. Gratuluję tego, że 
wiele pionierskich przedsięwzięć ma 

swój początek właśnie w państwa 
firmie. Dzięki mądrym decyzjom i kon-
sekwentnej realizacji spółka rozwija 
się dynamicznie i realizuje innowa-
cyjne projekty – powiedział Mini-
ster Energii Krzysztof Tchórzewski.  
– Takie działania nie byłyby możliwe 
bez udziału państwa, pracowników 
całej Grupy. Z ogromnym szacun-
kiem odnoszę się do waszej pracy, ale 
przede wszystkim odpowiedzialności 
widocznej w sytuacjach wyjątkowych, 
wymagających poświęcenia i najwyż-
szych kwalifikacji. To wy codziennie 
dbacie o nasze wspólne bezpieczeń-
stwo energetyczne – dodał.

Wśród uhonorowanych prezydenc-
kimi medalami i ministerialnymi od-
znakami honorowymi  znalazło się 
98 pracowników Grupy TAURON.  
– Państwowe odznaczenia to wyraz 
szczególnego uznania zasług dla na-
szych pracowników w czasie, kiedy 
energetyka przechodzi głęboką transfor-
mację, gdy nasz Zielony Zwrot nabiera 
tempa. Kierowanie dwudziestosześcio-
tysięczną załogą, w której znajduję tak 
wielu utalentowanych ludzi, to zaszczyt, 
ale i zobowiązanie. Każde osiągnięcie na-
szej firmy to państwa sukces – zwracał 
się do pracowników TAURONA pre-
zes zarządu Filip Grzegorczyk.  d

Pamiątkowe zdjęcie 
odznaczonych 
pracowników
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Uroczystość 
uświetniły 

widowiskowe 
wizualizacje
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O TYM SIĘ MÓWI
WYJĄTKOWE WARSZTATY

Grupa TAURON
Za nami wyjątkowe, bo XXV spotkanie w ramach Uniwersyte-
tu Otwartego Grupy TAURON. Z tej okazji uczestnicy mogli wziąć 
udział w dwóch interaktywnych sesjach o tematyce związanej 
z cyfrową transformacją Grupy TAURON.
Motywem przewodnim warsztatów była szeroko rozumiana pro-
duktywność w odniesieniu do pracy osobistej i zespołowej. Uczest-
nicy dowiedzieli się, w jaki sposób korzystanie z usług Microsoft 
Office może zwiększyć komfort pracy. Poznali też techniki, które po-
mogą jeszcze lepiej zarządzać swoimi zadaniami. Dzięki transmisji 
on-line w wydarzeniu uczestniczyło ponad 600 osób.
PATRYCJA PAWLEWSKA

NOWA STRATEGIA IT DLA TAURONA
TAURON Obsługa Klienta
Budowa przyjaznego środowiska pracy w oparciu o nowoczesną 
platformę i cyfrowa transformacja Obszaru Sprzedaży i Obsługi 
Klienta to główne założenia i kierunki działań IT na lata 2019-2021.
Zgodnie z przyjętym przez zarząd TAURON Polska Energia planem 
założeń i kierunków działania, do 2021 roku CUW IT zrealizuje dzie-
więć nowych inicjatyw strategicznych.
– W planach działania i rozwoju IT uwzględniliśmy zebrane doświad-
czenia i obserwacje globalnych trendów rynkowych w obszarze energe-
tyki i informatyki – mówi Szymon Kowalczyk, dyrektor wykonawczy 
ds. IT w TPE oraz wiceprezes zarządu ds. CUW IT w TOK.
Wśród wszystkich działań najwyższy priorytet zostanie nadany cy-
frowej transformacji Obszaru Sprzedaży i Obsługi Klienta. Kluczowe 
są również usługi Office 365.
– Dzięki tym usługom chcemy upowszechnić platformowy sposób pracy 
z plikami oraz zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji 
– dodaje Szymon Kowalczyk.
Ich wdrożenie w spółkach Grupy TAURON to budowa nowoczesne-
go, efektywnego i przyjaznego środowiska pracy w oparciu o nowo-
czesną platformę komunikacji i współpracy.
BARBARA PĘKALA

O BEZPIECZEŃSTWIE W MIEJSCU PRACY 

TAURON Ciepło
Poznaliśmy wyniki VI Konkursu Wiedzy o BHP, organizowanego 
przez TAURON Ciepło.
Tegoroczna edycja cieszyła się szczególnym zainteresowaniem. Eli-
minacje odbyły się równolegle w wersji elektronicznej oraz – trady-
cyjnie – w formie papierowej. Do etapu finałowego zakwalifikowało 
się 20 pracowników. Zwycięzcami VI edycji konkursu zostali: Krzysz-
tof Deja, Damian Janicki i Justyna Dydak-Banaś.
Laureaci reprezentowali TAURON Ciepło podczas XXII Ogólnopol-
skiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie Pracy w Elektrowniach 
i Elektrociepłowniach w Bukowinie Tatrzańskiej. Bardzo serdecznie 
gratulujemy zwycięzcom, a wszystkich zainteresowanych zachęca-
my do udziału kolejnej edycji konkursu.
JERZY BUCKI

Tegoroczna 
edycja cieszyła 

się wyjątkowym 
zainteresowaniem 

Pytania 
nie były łatwe, 
jednak finaliści 

sprostali nawet 
tym najbardziej 
wymagającym
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C TAURON Wydobycie
DANIEL IWAN

Celem inwestycji jest zwięk-
szenie wydajności Zakładu 
Przeróbki Mechanicznej 
Węgla w Zakładzie Gór-

niczym Sobieski w Jaworznie. 
Zwiększona zostanie produkcja 
sortymentów średnich, wzrosną 
również parametry jakościowe 
produktów. Projekt jest realizowa-
ny od 2016 roku, a nakłady inwe-
stycyjne wynoszą łącznie ponad 
20 mln zł.
– Stawiamy na dokończenie inwesty-
cji, które poprawią jakość produkowa-
nych paliw węglowych oraz podniosą 
wydajność i efektywność naszych za-
kładów górniczych – mówi Tomasz 
Cudny, prezes zarządu TAURON Wy-

dobycie. – Modernizowany kompleks 
produkcyjny w ZG Sobieski to rozwią-
zanie z zakresu automatyzacji, które 
wzbogaca i przetwarza surowy urobek 
na produkty handlowe o wyższej war-
tości rynkowej i bardziej przyjazne śro-
dowisku – podkreśla prezes.
Wzbogacanie jest jedną z operacji 
technologicznych Zakładu Przerób-
ki, dzięki której z urobku uzyskuje się 
określone sortymenty węgla o żąda-
nej jakości bądź sortymenty o okre-
ślonych własnościach technicznych 
i technologicznych, związanych z ich 
dalszym wykorzystaniem.
– Dzięki kompleksowemu podejściu, 
poprawie technologii wzbogacania 
i realizacji wszystkich zaplanowanych 
działań unowocześniliśmy kluczowe 
węzły technologiczne zakładu prze-

róbki węgla, co umożliwi otrzymywanie 
produktu odznaczającego się lepszymi 
parametrami jakościowymi, dostoso-
wanymi do potrzeb odbiorców – pod-
sumowuje prezes Tomasz Cudny. 
Zadania, które wchodzą w skład 
projektu, koncentrują się w głów-
nej mierze na modernizacji maszyn 
i urządzeń służących do przygoto-
wania i wzbogacania węgla surowe-
go. Unowocześnione zostaną rów-
nież urządzenia odpowiadające za 
odwodnienie wyprodukowanego 
koncentratu. Inwestycja pozwo-
li na wydzielenie ziaren przerostu 
w procesie wzbogacania w osadzar-
ce miałowej, a następnie skierowa-
nie ich do powtórnego wzbogacenia 
przez układy kruszarek, przesiewa-
czy i taśmociągów. d

TAURON Dystrybucja
MARCIN MARZYŃSKI

Zlokalizowana w Oborni-
kach Śląskich, zmoderni-
zowana rozdzielnia 110 kV 
została w pełni wyposa-

żona w cyfrową komunikację. Ta-
kie rozwiązanie pozwoli usprawnić 
obsługę stacji i zwiększyć bezpie-
czeństwo dostaw energii.
– Po modernizacji stacja w Oborni-
kach Śląskich stała się cyfrowa, co 
oznacza, że tradycyjne połączenia do 
transmisji danych wykonywane za 
pomocą przewodów i kabli sterowni-
czych zostały zastąpione przewodami 
światłowodowymi – mówi Jarosław 
Broda, wiceprezes zarządu TPE ds. 
zarządzania majątkiem i rozwoju. 
Obiekt w Obornikach Śląskich do-
starcza energię elektryczną do 
dużej liczby odbiorców indywidu-
alnych i przemysłowych, a także 

obiektów uzdrowiskowych. Sta-
cja wykorzystywana jest także do 
zasilania sieci trakcyjnej PKP S.A.  
– części magistrali pociągów du-
żych prędkości relacji Wrocław  
– Poznań, która wymaga dużej 
pewności zasilania.
– W rozdzielni zostały zastosowane 
nowatorskie rozwiązania polegające 
nie tylko na zmianie sposobu komu-
nikowania się urządzeń tworzących 
stację, ale przede wszystkim na zmia-
nie struktury informatycznej stacji. 
Efektem jest przejście z dotychcza-
sowej transmisji danych mierzonej 
w milisekundach na mierzoną w mi-
krosekundach, a nawet nanosekun-
dach. Połączenia telekomunikacyjne 
zostały wykonane ze światłowodów, 
co oznacza, że transmisja terabajtów 
danych pomiarowych i informacji sta-
nu poszczególnych urządzeń odbywa 
się online. To pierwsze tego typu roz-

wiązania zastosowane w polskiej 
energetyce – mówi Robert Zasina, 
prezes TAURON Dystrybucja.
W ramach inwestycji po raz pierw-
szy użyto optycznych przekładni-
ków prądowych (sensorów), które 

Pierwsza w Polsce 
cyfrowa stacja 
elektroenergetyczna
Spółka TAURON Dystrybucja uruchomiła pierwszą 
w Polsce cyfrową stację elektroenergetyczną. 

Inwestycja 
technologiczna 
podwyższy 
jakość paliw

Jeszcze w tym roku TAURON Wydobycie 
uruchomi nowoczesny kompleks 
technologiczny umożliwiający produkcję 
najlepszych jakościowo paliw węglowych.

Zmodernizowana stacja 
elektroenergetyczna  
w Obornikach Śląskich

Unowocześnione 
urządzenia zwiększą 
jakość oferowanych 

produktów

Modernizacja 
urządzeń rozpocznie 
się jeszcze w 2019 r.

fo
to

: A
rc

hi
w

um
 T

D

fo
to

: A
rc

hi
w

um
 T

W
D



5 Puls TAURONA gazeta pracowników Grupy TAURONwrzesień 2019 r.

TAURON Ciepło • Innowacja, kre-
atywność, zaangażowanie – tymi 
słowami można podsumować 
pierwszą edycję konkursu „Polo-
wanie na usprawnianie”, zorgani-
zowanego przez TAURON Ciepło.
Świadomość realnego wpływu na 
zmiany zachodzące w środowisku 
pracy stanowi podstawę kultury in-
nowacyjności. Ogłoszony w połowie 
czerwca br. konkurs był pierwszym 
tego typu projektem zrealizowa-
nym wyłącznie w obszarze działa-
nia spółki. Pracownicy mieli okazję 
zgłosić swoje pomysły na uspraw-
nienia w trzech kategoriach: procesy, 
produkty i technologie. Do konkursu 
zgłoszono 20 pomysłów. 
– Chcemy wspólnie z pracownikami 
zmieniać naszą spółkę, by była coraz 
bardziej innowacyjna i dostosowana 
do wymogów zmieniającej się gospo-
darki – mówi Joanna Duszyńska-
-Pukszta, dyrektor ds. personalnych 
w TAURON Ciepło i jednocześnie 
przewodnicząca jury konkursu.  
– Ciągłe usprawnianie, poszukiwanie 
innowacyjnych rozwiązań to gwaran-
cja rozwoju i osiągania coraz lepszych 
wyników. Pracownicy, którzy są naj-
bliżej wszystkich najdrobniejszych 

procesów, jakie składają się na reali-
zację bieżących zadań, są najlepszymi 
obserwatorami i dostarczycielami in-
formacji związanych z podnoszeniem 
efektywności i ciągłym usprawnia-
niem codziennej pracy – dodaje.
„Awaryjny zestaw pompowy”, 
pomysł autorstwa Marka Kajdy, 
otrzymał II nagrodę w kategorii 
technologie. W przypadku awarii 
pompy w stacji wymienników cie-
pła przedmiotowy zestaw awaryj-
ny umożliwia wznowienie dostawy 
ciepła do czasu pozyskania pompy 

zastępczej lub naprawionej. 
III nagrodę w kategorii pro-

cesy otrzymał zespół w skła-
dzie: Joanna Janiszewska, Paulina 
Marzec, Adam Danek. Ich pomysł 
„Komputerowy system wspierający 
zarządzanie BHP” to nowoczesne 
narzędzie komputerowe wspoma-
gające kompleksowo prowadze-
nie większości działań związanych 
z zarządzaniem bezpieczeństwem 
i higieną pracy w przedsiębiorstwie. 
Laureatom konkursu serdecznie gra-
tulujemy i życzymy powodzenia we 
wdrażaniu swoich pomysłów, a po-
zostałych zachęcamy do zgłaszania 
inicjatyw w kolejnej edycji konkursu, 
którą już niebawem ogłosimy.
WERONIKA ŚLĘZAK-TAZBIR

TAURON Wydobycie • Dzię-
ki budowie poziomu 800 m 
w Zakładzie Górniczym Janina 
udostępnione zostaną nowe 
zasoby węgla energetycznego. 
Zaawansowanie tego strategicz-
nego projektu inwestycyjnego, 
realizowanego w TAURON Wy- 
dobycie, przekroczyło właśnie  
75 procent.
Budowa nowego poziomu wydo-
bywczego w ZG Janina polega na 
realizacji pięciu grup zadań. W czę-
ści podziemnej inwestycji pogłę-
biono szyb Janina VI do docelowe-
go poziomu 823 m. Udostępniono 
poziom 800 m przez wydrążenie 
około 5 km wyrobisk. Zabudowana 
została również zasadnicza część 
dołowej infrastruktury technicznej. 
W części naziemnej inwestycji 

budowana jest infrastruktura po-
wierzchniowa szybu Janina VI, 
obejmująca m.in. basztową wieżę 
szybową, trzon wieży szybowej, 
estakadę dojścia załogi do szybu, 
infrastrukturę dróg, placów i kolei 
wąskotorowej. Produkcja głów-
nych elementów górniczego wy-
ciągu szybowego – tj. maszyny 
wyciągowej, układów hamowania 
i zasilania maszyny wyciągowej  
– jest mocno zaawansowana. 
Pierwsze testy i badania urządzeń 
wykonano we wrześniu.  
Istotną częścią inwestycji jest 
również modernizacja zakładu 
przeróbki mechanicznej węgla. 
Działania w tym zakresie obej-
mują modernizację ciągów tech-
nologicznych urobku i produktów 
wzbogacania, infrastruktury kole-
jowej oraz załadunku i sprzedaży 
produktów handlowych.
– Naszym priorytetem jest ukończe-
nie zaplanowanych inwestycji w każ-
dym z zakładów górniczych TAURON 
Wydobycie, tak aby przywrócić tym 

kopalniom ich pełne zdolności produk-
cyjne – mówi Tomasz Cudny, pre-
zes zarządu TAURON Wydobycie. 
– Wszystkie podejmowane działania 
są ukierunkowane na poprawę efek-
tywności oraz wydajności wydobycia, 
a tym samym zabezpieczenie dostaw 
węgla do jednostek wytwórczych 
Grupy TAURON, w tym do nowego 
bloku energetycznego o mocy 910 
MW w Jaworznie – dodaje prezes.
Budowa poziomu 800 m w ZG Ja-
nina pozwoli m.in. na zwiększenie 
koncentracji wydobycia, prowa-
dzenie eksploatacji w korzystniej-
szych warunkach górniczo-geo-
logicznych, a także częściową 
eliminację prowadzenia eksploata-
cji poniżej poziomu udostępnienia. 
Korzyścią dla pracowników będzie 
poprawa warunków mikroklima-
tycznych na stanowiskach pracy 
oraz znaczne skrócenie czasu do-
tarcia do nich. Zakończenie całej in-
westycji przewidziane jest na trzeci 
kwartał 2021 roku.
DANIEL IWAN

Grupa TAURON • Spektakularne 
eksplozje, wiele miesięcy prac 
porządkowych, a w efekcie aż 
cztery tysiące metrów sześcien-
nych zbrojonego betonu do 
uprzątnięcia. Na terenie Elek-
trowni Łagisza, będącej częścią 
Grupy TAURON, zakończyła się 
rozbiórka chłodni kominowych, 
które pracowały od lat sześć-
dziesiątych XX wieku.
Wiosną tego roku, w wyniku za-
planowanej serii wybuchów, dwie 
chłodnie kominowe Elektrowni Ła-
gisza zostały zamienione w sterty 

gruzu. Wyburzenie obiektów było 
skutkiem wyłączenia z eksploatacji 
pięciu bloków energetycznych 120 
MW, które z uwagi na zastosowaną 
technologię nie spełniały już norm 
środowiskowych. Chłodnie komi-
nowe, ze względu na swój stan 
techniczny oraz postępującą de-
gradację, zostały zakwalifikowane 
do likwidacji przez wyburzenie. Na 
skutek prowadzonych prac po-
rządkowych usunięto łącznie 4 ty-
sięcy metrów sześciennych zbrojo-
nego betonu.
Wycofywane z eksploatacji blo-
ki 120 MW zastąpione zostaną 
jednym blokiem o mocy 910 MW, 

który powstaje w Jaworznie. 
Będzie to jedna z najnowo-

cześniejszych jednostek 
tego typu w Europie – jej 

sprawność wyniesie 
49,5%, podczas gdy 
sprawność bloków 
120 MW wynosi oko-
ło 33%.
ŁUKASZ ZIMNOCH

w porównaniu do tradycyjnych in-
dukcyjnych przekładników cechuje 
niewielki rozmiar. Takie rozwiąza-
nie pozwoli również zminimalizo-
wać elementy awaryjne. Kolejna 
zmiana to zastąpienie kilkudziesię-

ciu tradycyjnych miedzianych kabli 
kilkoma światłowodami. Dzięki 
temu dane pomiarowe są pozyski-
wane w postaci strumienia danych, 
a stację można  dokładniej i łatwiej 
monitorować. d

Wielkie porządki 
w Elektrowni Łagisza

Poziom 800 metrów gotowy w 75 procentach

Docelowo szyb 
Janina VI będzie 

miał poziom 

823 
METRÓW

Polowanie na usprawnianie zakończone!

Do konkursu  
„Polowanie 

na usprawnianie”  
zgłoszono 

20 
POMYSŁÓW

Prace 
porządkowe 
trwały wiele 

miesięcy

Chłodnia 
runęła 
w kilka 
sekund

Inwestycja w ZG 
Janina pozwoli 
zwiększyć 
wydobycie, poprawi 
także warunki pracy
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Sezonowa 
obsługa 
pojazdu 
przed 
okresem 
zimowym 
Wsparcie Grupa TAURON
Jak odpowiednio przygotować 
samochód na nadchodzące po-
gorszenie warunków pogodo-
wych? Zapoznaj się z poniższy-
mi poradami i rozpocznij sezon 
zimowy bez nieprzewidzianych 
awarii.

Co należy sprawdzić?
  NADWOZIE I PODWOZIE Użyj 

preparatu do powłoki lakier-
niczej nadwozia oraz środka 
konserwującego do podwozia. 
Zabieg usunie istniejące ogni-
ska korozji, a jednocześnie za-
bezpieczy przed  solą drogową 
i błotem pośniegowym. Pa-
miętaj również o wyczyszcze-
niu kanałów technologicznych 
nadwozia z zalegających liści 
i innych zabrudzeń, aby nie za-
legała w nich nadmierna ilość 
wody i lodu. Gumowe uszczel-
ki posmaruj środkiem pielę-
gnacyjnym, zamki w drzwiach 
osusz i zabezpiecz środkiem 
przeciw zamarzaniu.

  OGUMIENIE Stosuj opony 
śniegowe (zimowe) z mini-
malną głębokością bieżnika 
od 3 do 4 mm, odpowiednim 
ciśnieniem, bez mikropęknięć 
i śladów sparcienia. Pamię-
taj o uzupełnieniu ciśnienia 
w kole zapasowym oraz o łań-

cuchach śniegowych, jeżeli 
planujesz jazdę w trudnym 
terenie.

  OŚWIETLENIE W bagażniku 
samochodu miej zawsze kom-
plet zapasowych żarówek. 
Szczególnie ważne są  światła 
mijania, prawidłowy montaż 
żarówek i ustawienie granicy 
światła i cienia.

  AKUMULATOR W sezonie 
zimowym wydajność aku-
mulatorów może spaść na-
wet o połowę. Sprawdź stan 
akumulatora, podpinając go 
pod tzw. tester diagnostycz-
ny. Podczas zabiegu zostanie 
również sprawdzony stan czy-
stości jego głównych zacisków.

  PŁYNY EKSPLOATACYJNE 
Sprawdź płyn w układzie 
chłodzenia, jego czystość 
i temperaturę zamarzania. 
Pamiętaj, że zamarznięty płyn 
może spowodować unieru-
chomienie silnika i uszkodze-
nie jego osprzętu. Dodatkowo, 
prawidłowa jego ilość wpły-
wa na bezawaryjne działanie 
ogrzewania wnętrza pojazdu. 
Płyn hamulcowy również pod-
lega weryfikacji. Upewnij się, 
czy jego temperatura wrze-
nia nie jest zbyt niska. Przy 
okazji wizyty w stacji kontroli 
pojazdów sprawdź różnicę sił 
hamowania między kołami 
pojazdu. Pamiętaj o wymianie 
płynu do spryskiwaczy szyb 
z letniego na zimowy.

MAREK CZOPEK

Kopalnia Wapienia „Czatkowice” 
• Festiwal Nietoperzy to wyda-
rzenie turystyczno-artystyczne, 
którego celem jest promocja 
walorów geologicznych i tury-
stycznych regionu krakowskie-
go. Inicjatywa porusza kwestię 
ochrony naturalnych obiektów 
kulturowych, archeologicznych 
oraz przyrodniczych, w tym 
przede wszystkim nietoperzy. 
Tegoroczna edycja trwała dwa dni 
i została zainaugurowana podczas 
konferencji naukowej poświęconej 
ochronie nietoperzy i ich siedlisk. 
– Festiwal to świetna okazja, by odcza-
rować to, jak postrzegamy nietoperze. 

Podążając szlakiem nietoperza

TAURON Wytwarzanie • Rowe-
rzyści z całego Śląska zawitali do 
Jaworzna w ramach zorganizo-
wanej przez TAURON Rowerowej 
MegaMocy. Imprezie towarzyszyło 
przekazanie miejsca odpoczynku 
dla rowerzystów, które powstało 
na terenie budowy bloku 910 MW.  
– Część prac związanych z budo-
wą infrastruktury bloku 910 MW 
przebiegała przez trasę szlaku ro-
werowego. Na potrzebę budowy 
rurociągu doprowadzającego wodę 
musieliśmy wyłączyć z użytkowania 
fragment lubianej trasy rowerowej. 
Zdecydowaliśmy się w tym miejscu, 
w ramach rekompensaty i w podzię-
kowaniu za okazane zrozumienie 
i cierpliwość, wybudować przysta-
nek rowerowy. Mam nadzieję, że 
będzie to miejsce często odwiedza-
ne przez jaworznicką społeczność 
rowerową – mówi prezes NJGT 
Adam Kampa.
Współorganizatorami wydarze-
nia, którego hasłem przewodnim 

było „Bezpieczeństwo na drodze 
i nie tylko”, byli: Komenda Miejska 
Policji, Urząd Miasta Jaworzno, 
Team Jaworzno oraz Fundacja 
Energetyka na rzecz Polski Połu-
dniowej. 
Na starcie zameldowało się 344 
kolarzy, którzy po odebraniu pa-

kietów startowych wyruszyli 
w 10-kilometrową trasę. Zwień-
czeniem przejazdu był, zlokali-
zowany w jaworznickiej dzielnicy 
Jeleń,  pokaźnych rozmiarów ma-
gentowy piknik.
Na uczestników czekały liczne 
zabawy sprawnościowe. Zainte-

Rowerowa 
MegaMoc

Grupa TAURON
GRZEGORZ PIKULIŃSKI

W przedostatni wrze-
śniowy weekend 
dziesięciu pracowni-
ków TAURONA, pod 

czujnym okiem ratowników Gór-

skiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, poznało podsta-
wy bezpiecznego poruszania się  
w trudnych, górskich warunkach.
Prędkość nurtu na torze trenin-
gowym w Wietrznicy, połączona 
z niską temperaturą wody, potra-

Emocjonujący 
rafting z GOPR-em
Rwące potoki niestraszne pracownikom TAURONA. Kolejna 
grupa z powodzeniem zakończyła szkolenie z zakresu 
bezpiecznego poruszania się po górskich rzekach.

 Rowerzyści  
zdobyli  
Jaworzno

Kluczem do walki 
z żywiołem jest 
współpraca...

...a podstawą 
dobrej współpracy 

– zgrany zespół

Ostatni dzień 
zwieńczył spływ 
pontonem przez 
przełom Dunajca

Kącik  
z ciekawostkami 

dotyczącymi 
historii Czatkowic

Nie brakowało też zjawiskowych 
skoków do wody...
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Zwierzęta te często padają ofiarą agre-
sji, a ich naturalne siedliska są niszczo-
ne. Inicjatywy edukacyjne pomagają 
zrozumieć, jak ważna jest rola nieto-
perzy w środowisku leśnym. Pokazują 
także, jak postępować, by nie zakłócać 
ich spokoju, gdy przebywamy w ich 
naturalnym otoczeniu – powiedział 
Tomasz Urynowicz, wicemarszałek 
województwa małopolskiego.

Festiwal został podzielony na trzy 
panele: naukowy, artystyczny i re-
kreacyjny. W programie znalazły się 
między innymi: plener malarski, 
warsztaty artystyczne dla dzieci 
i dorosłych oraz spotkanie eduka-
cyjne na temat znanych i nieznanych 
dziejów Jerzmanowic.  
Miłośnicy aktywnego wypoczynku 
mogli wraz ze speleologami zwie-
dzić Jaskinię Nietoperzową w Jerz-
manowicach, a także znajdującą się 
nieopodal ścieżkę geologiczną, któ-
rą przybliżał zwiedzającym Maciej 
Jezierski, geolog Kopalni Wapienia 
Czatkowice.
AGNIESZKA CUPIAŁ

Podążając szlakiem nietoperza

resowaniem cieszyły się również 
zadania zachęcające do spraw-
dzenia znajomości przepisów do-
tyczących ruchu drogowego czy 
bezpiecznego obchodzenia się 
z urządzeniami elektrycznymi.
Rowerzyści, którzy ukończyli prze-
jazd, otrzymali z rąk organizato-

rów pamiątkowe medale. Zgodnie 
z motywem przewodnim imprezy, 
Tauronek w towarzystwie Sznup-
ka rozdawali gadżety rowerowe 
zwiększające bezpieczeństwo na 
drodze, między innymi elementy 
odblaskowe.
ELŻBIETA GUZIKOWSKA

fiły zwalić z nóg nawet najbardziej 
doświadczonych uczestników. 
Dlatego też kluczem do sukcesu 
w walce z żywiołem okazała się 
praca zespołowa. Nawet najtrud-
niejsze cele, które stawiali przed 
uczestnikami ratownicy, udało 
się zrealizować dzięki wspólnemu 
wysiłkowi. 
Pieniny niezmiennie zachwyca-
ją, o czym mogli się przekonać 
uczestnicy podczas ostatniego 
dnia szkolenia. Spływ pontonem 
przez przełom Dunajca był zna-
komitą okazją, by wymienić wra-
żenia z poprzedniego dnia i korzy-
stać ze słonecznej pogody.
Szkolenie zwieńczyło wręczenie 
certyfikatów przez ratowników 
GOPR-u. Nie ulega wątpliwości, 
że wspomnienia z weekendu po-
zostaną w pamięci uczestników 
jeszcze długo po jego zakończe-
niu, a nowo zawarte znajomo-
ści będą – podobnie jak podczas 
szkolenia – dowodem na to, że 
najwięcej możemy osiągnąć, pra-
cując zespołowo. d

Po wyczerpującym 
rajdzie rowerzyści 
odpoczywali  
w strefie TAURONA

...ani pozowania  
do zdjęć w sercu 
rwących potoków

j  
 Festiwal został 
podzielony na trzy 
panele: naukowy, 
artystyczny  
i rekreacyjny. 

TAURON Dystrybucja
MARCIN MARZYŃSKI

W ramach tegorocz-
nej edycji do udziału 
w konkursie zostały 
zaproszone całodo-

bowe placówki opiekuńczo-wy-
chowawcze publiczne i niepu-
bliczne oraz – co jest nowością 
– placówki opiekuńczo-terapeu-
tyczne znajdujące się na terenie 
działania Grupy TAURON. Celem 
konkursu jest opracowanie moty-
wu graficznego symbolizującego 
i kojarzącego się z akcją.
– Jak co roku, przygotowaliśmy dla 
uczestników ciekawe zadanie konkur-
sowe. Ponieważ nasza akcja zmienia 
się, w tym roku ogłosiliśmy konkurs 
na nowy motyw graficzny, czyli logo, 
które przez kolor, kształt i inne cechy 

będzie kojarzyło się z akcją „Domy Po-
zytywnej Energii" – mówi Małgorza-
ta Sobol, koordynatorka akcji.
Nadesłane prace będą oceniane 
przez członków kapituły akcji. Dwa-
dzieścia placówek, z których spłyną 
najciekawsze propozycje, zostanie 
laureatami konkursu. Zwycięzcy 
otrzymają równorzędne nagrody 
finansowe, które umożliwią reali-
zację planów placówek, poszerzą 
wiedzę i perspektywy podopiecz-
nych. Do udziału w akcji zaproszono 
ponad 300 domów dziecka. 
Akcja „Domy Pozytywnej Energii" 
jest realizowana od 2005 roku. 
Początkowo swoim zasięgiem 
obejmowała województwa dolno-
śląskie i opolskie. W 2011 r. została 
rozszerzona na cały teren działania 
Grupy TAURON. d

„Domy Pozytywnej 
Energii” po raz 
piętnasty

W ubiegłym  
roku w akcji  

wzięły udział 

43 
PLACÓWKI 

mające ponad 

1300 
WYCHOWANKÓW. 

Akcja została 
wyróżniona  

w 2017 roku.  
Złotym Laurem  
„Super Biznesu"  

w kategorii  
Społeczna 

Odpowiedzialność  
Biznesu.

Rozpoczęła się kolejna edycja akcji „Domy 
Pozytywnej Energii”. Inicjatywa ma na celu 
poprawę warunków życia dzieci z domów 
dziecka. Przedsięwzięcie jest organizowane 
przez Fundację TAURON i TAURON Dystrybucję.

Nagrodzone 
placówki 
otrzymają 
nagrody 
pieniężne

Podsumowaniu 
akcji towarzyszą 

liczne atrakcje
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 28

CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI OD PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON.
Rozwiązania należy przesyłać do 31 października 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 27: Dominika Bugaj, TAURON Obsługa Klienta, Biuro Księgowania Majątku Trwałego; Katarzyna Białas, TAURON Polska Energia, 
Zespół Audytu Operacyjnego; Izabela Porombka, TAURON Sprzedaż, Biuro Modelowania Procesów i Narzędzi Sprzedaży Rynku; Marta Żołna, TAURON 
Dystrybucja, Wydział Prognoz i Analiz Kosztów Operacyjnych; Piotr Maciejowski, Kopalnia Wapienia Czatkowice, Zespół ds. Zakupów.

Hasło

TAURON Wydobycie
JAN PARCER

Wspomina, że do 
górnictwa namó-
wił ją tata. – Wy-
brałam tę dziedzinę, 

ponieważ zawsze podobały mi się 
zawody postrzegane jako „męskie” 
– wspomina Małgorzata. 
Nasza bohaterka ukończyła 
kierunek budownictwo pod-
ziemne i ochrona powierzch-
ni na Politechnice Śląskiej. 
Po studiach przez dwa lata 
pracowała w firmie wykonu-
jącej roboty w ZG Janina. Zdo-
bywała tam pierwsze szlify 
górnicze, począwszy od sta-
nowiska stażysty, aż do oso-
by dozoru. Następnie została 
przyjęta w struktury ZG Jani-
na, gdzie poznała trud gór-

niczej pracy zarówno od strony 
praktycznej, jak i teoretycznej. 
Po siedmiu latach zdecydowa-
ła się przejść do ZG Brzeszcze, 
gdzie do teraz pracuje w dziale 
BHP.
– Praca z samymi górnikami? Na 
początku dla nich, jak i dla mnie było 
to coś nowego. Docieraliśmy się, ale 

miałam to szczęście, że trafiłam na 
ludzi z ogromnym doświadczeniem, 
od których nauczyłam się fachowej 
wiedzy – mówi Małgorzata. – Ob-
raz tej ciężkiej pracy miałam pod-
czas praktyk studenckich i różnych 
wycieczek do kopalń. Niektórzy mó-
wią, że nie jest to praca dla kobiet, 
ale ja się w niej odnajduję – dodaje.
Małgorzata, po wymagającej 
pracy pod ziemią, znajduje relaks 

w muzyce, którą interesuje się od 
dzieciństwa. Od czwartej klasy 
podstawówki uczyła się gry na 
instrumentach klawiszowych. 
Preferuje prawie każdy rodzaj 
muzyki, jednak najbardziej odpo-
wiadają jej rock i pop. Małgorzata 
jest również miłośniczką progra-
mu „Jaka to melodia?”. 
– Obiecałam sobie, że jak tylko 
będę pełnoletnia, to wezmę w nim 
udział. I tak się stało. Pojechałam 
na eliminacje do Krakowa. Miałam 
szczęście, bo już po pierwszym ca-
stingu zostałam zaproszona na na-
granie do Warszawy – wspomina 
nasza bohaterka.
Po raz pierwszy Małgorzata po-
jawiła się na szklanym ekranie 
jeszcze na studiach. Od tego cza-
su mniej więcej co dwa lata sta-
ra się wziąć udział w programie. 
Największym jej osiągnięciem 
było dojście do finału. d

”     Obiecałam sobie, że jak tylko będę 
pełnoletnia, to wezmę udział w programie 

„Jaka to melodia”. I tak się stało. Pojechałam 

na eliminacje do Krakowa. Miałam szczęście, 

bo już po pierwszym castingu zostałam 

zaproszona na nagranie do Warszawy  
– MÓWI MAŁGORZATA MALICKA

Muzykalna 
pani 
nadsztygar
Na co dzień pracuje jako nadsztygar pod ziemią.  
Po pracy zdejmuje kask i zakłada słuchawki. 
O swojej pasji do zawodu i muzyki opowiedziała 
nam Małgorzata Malicka z ZG Brzeszcze.

Szczęśliwi 
finaliści 

programu

Nasza 
bohaterka 

w stroju 
roboczym
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