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URSZULA JARCZYK-WÓJTOWICZ

Gościem specjalnym fi-
nału tegorocznego tur-
nieju był Jerzy Dudek, 
wielokrotny reprezen-

tant Polski w piłce nożnej i zwy-
cięzca Ligi Mistrzów z 2005 roku. 
Były bramkarz Liverpoolu i Realu 
Madryt przeprowadził z młodymi 
zawodnikami rozgrzewkę.
– Myślę, że nasz piłkarski turniej już 
na stale wpisał się w świętowanie 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Dla nas to doskonała okazja, 
by z młodymi ludźmi z południowej 

Polski w sportowej atmosferze 
budować nowoczesny, polski pa-
triotyzm – podkreśla Filip Grze-
gorczyk, prezes zarządu TAURON 
Polska Energia.
W krakowskim finale drużyny 
w swoich kategoriach wieko-
wych rywalizowały w systemie 
ligowym, czyli „każdy z każdym”. 
Podobnie jak w eliminacjach wo-
jewódzkich, siedmioosobowe 
drużyny rozegrały dziesięciomi-
nutowe mecze.
– TAURON Junior Cup to rewelacyjny 
turniej, gdzie oprócz walorów spor-
towych i boiskowej rywalizacji każdy 

zawodnik może skorzystać z cieka-
wych atrakcji poza meczami. Świetna 
organizacja i atmosfera sprawiły, że 
nie mogliśmy doczekać się rozgrywek 
finałowych – podkreśla Krzysztof 
Zwoliński, koordynator i trener 
Akademii Sportu Progres.
W całym turnieju rywalizowało 
100 drużyn – łącznie 1000 mło-
dych piłkarek i piłkarzy w wieku od 
8 do 10 lat. Do Wielkiego Finału, 
organizowanego w krakowskiej 
TAURON Arenie z okazji Święta 
Niepodległości, zakwalifikowało 
się po osiem najlepszych drużyn 
wyłonionych w eliminacjach. d

Sportowe święto młodych piłkarzy
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Rozgrzewkę 
z młodymi piłkarzami 
poprowadził 
Jerzy Dudek

...i spektakularne 
akcje pod bramką

Wyrównana 
walka  
o punkty...

Już po raz drugi młodzi piłkarze z południowej Polski zmierzyli się  
w wielkim turnieju „TAURON Energetyczny Junior Cup”.  
Stawka była wysoka: blisko tysiąc zawodników w wieku od 8 do 10 lat  
walczyło o wartościowe nagrody ufundowane przez Fundację TAURON. 
Największe emocje wzbudzała jednak nagroda specjalna, którą był  
wyjazd szkoleniowy na Maltę, sponsorowany przez Stowarzyszenie 
SIEMACHA– partnera turnieju. Powędrowała ona do zawodników 
Akademii Piłkarskiej LIMANOVIA. Wśród drużyn rocznika 2011 zwyciężył 
Młodzieżowy Klubu Sportowy „Zaborze” Zabrze, zaś najlepsza drużyna 
rocznika 2012 to Akademia Piłkarska Chemik Kędzierzyn-Koźle.

W całym turnieju 
rywalizowało

100 
DRUŻYN 
– łącznie 

1000
MŁODYCH 
PIŁKAREK  
I PIŁKARZY 

w wieku od 8 do 10 lat
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TAURON Z NAGRODĄ  
„THE BEST OF THE BEST”

Grupa TAURON
TAURON po raz trzeci otrzymał nagrodę specjalną „The Best 
Of The Best”, a także nagrodę specjalną za najlepszy raport 
zintegrowany (również po raz trzeci). Grupie przyznano rów-
nież wyróżnienie w konkursie „The Best Annual Report” – or-
ganizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków – za 
najlepsze oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego. 
TAURON po raz kolejny został doceniony za wysoki poziom 
przygotowanych raportów. Stanowią one istotny element ko-
munikowania się z otoczeniem rynkowym. Raport Zintegro-
wany, podsumowujący 2018 rok, to połączenie wartościowych 
treści zgodnych z najlepszymi międzynarodowymi standarda-
mi oraz nowoczesnej, multimedialnej formy. Zawiera nie tylko 
szeroką gamę informacji niezbędnych dla akcjonariuszy i inwe-
storów, ale przydatnych również wszystkim pozostałym gru-
pom interesariuszy: społecznościom lokalnym, przedstawicie-
lom mediów, organizacji pozarządowych oraz pracownikom.
– Zintegrowana formuła raportu i atrakcyjny sposób prezentacji 
kluczowych informacji o Grupie po raz kolejny zostały docenione 
przez kapitułę konkursu. Transparentna komunikacja z otoczeniem 
biznesowym jest szczególnie istotna w czasie, w którym przeprowa-
dzamy Zielony Zwrot TAURONA. Tegoroczne nagrody to kolejny suk-
ces całego zespołu zaangażowanego w przygotowanie raportów.  
Zebranie danych wymagało skoordynowanego wysiłku wielu ob-
szarów biznesowych Grupy – mówi Marek Wadowski, wiceprezes 
zarządu ds. finansów, TAURON Polska Energia.
Zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami raport 
opisuje kluczowe wydarzenia i wyniki osiągnięte w 2018 roku, 
jednak wykracza także w przyszłość, opisując szanse rozwojo-
we TAURONA w bliższej i dalszej perspektywie.
Punktem wyjścia tej sekcji jest opis ostatniej aktualizacji stra-
tegicznych kierunków rozwojowych Grupy TAURON, wskazują-
cej kierunki zmian w modelu biznesowym i miksie energetycz-
nym. Hasło Zielony Zwrot TAURONA kształtuje narrację raportu  
i z pewnością znacząco wpłynie na formę i treść raportów w ko-
lejnych latach.
ŁUKASZ CIUBA

TAURON W PROGRAMIE GOVTECH
Grupa TAURON
TAURON planuje stworzyć system i aplikację oceniającą moż-
liwość i potencjał instalacji systemu PV. Inicjatywa jest reali-
zowana w ramach programu rządowego GovTech Polska. 
Wprowadzenie takiego rozwiązania nie będzie wymagało od 
użytkownika wiedzy specjalistycznej związanej z konstrukcją 
dachu czy usytuowaniem budynku. Rezultatem działań, pod-
jętych w ramach postępowania, ma być zwiększenie udziału 
energii uzyskiwanej z OZE, w szczególności z ogniw fotowolta-
icznych, w całkowitym bilansie energetycznym.
Wyzwanie to również ma na celu zwiększenie świadomości 
społeczeństwa dotyczącej OZE i korzyści finansowych wyni-
kających z użycia tej technologii, a także jej wpływu na zmniej-
szanie śladu węglowego powstającego przy konwencjonalnym 
procesie produkcji energii elektrycznej.
KRYSTIAN WOJTASIK

Z GRUPY
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Grupa TAURON 
ŁUKASZ CIUBA

Podczas prelekcji, która 
odbyła się na placu Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego, 
ratownicy GOPR otrzy-

mali od TAURONA „RATUNPAK” 
– specjalny zestaw do udzielania 
pierwszej pomocy w trakcie jaski-
niowych akcji ratowniczych.
– Idea RATUNPAKA to pokłosie tra-
gicznego wypadku w tatrzańskiej 
jaskini Wielka Śnieżna – wyjaśnia 
Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy  
TAURON Polska Energia. – Ratowni-
cy górscy wskazali wówczas na pilną 
potrzebę stworzenia indywidualnego 
wyposażenia w postaci osobistych ap-
teczek jaskiniowych. Postanowiliśmy 

odpowiedzieć na ten apel i już dziś do 
GOPR-u trafiło 300 takich zestawów. 
Apteczka o małym rozmiarze i wo-
doszczelnym materiale, odpornym na 
przetarcia, ułatwi i usprawni pracę ra-
towników w trudnych warunkach jaski-
niowych – dodaje rzecznik TAURONA.
Przekazane apteczki jaskiniowe 
zawierają m.in. folię NRC, świecz-
kę, zapałki, gazę jałową, sól fizjolo-
giczną czy bandaże elastyczne.
– Głęboko pod ziemią ratownik musi 
borykać się z wodą, lepkim i ciężkim 
błotem, ciasnymi korytarzami, przez 
które trzeba się długo i mozolnie prze-
ciskać – tłumaczy Marcin Kądziołka, 
prezes Fundacji GOPR. – W takim 
środowisku grotołazi przemieszczają 
się w dobrze dopasowanych kombi-

nezonach, kasku, uprzęży i sprzęcie 
jaskiniowym. Podarunek TAURONA 
z całą pewnością ułatwi prowadzenie 
akcji ratowniczych, a ponieważ kon-
sultowaliśmy projekt na każdym jego 
etapie ze środowiskiem grotołazów 
Polskiego Związku Alpinizmu, spełnia 
nasze oczekiwania – zapewnia pre-
zes Fundacji GOPR. 
Wydarzeniu towarzyszyły: pre-
zentacja RATUNPAKA i aplikacji 
Ratunek, warsztaty wspinaczko-
we, przeciwdziałania hipotermii, 
wiązania węzłów oraz pokaz akcji 
psów ratowniczych. Na dzieci cze-
kał górski tor przeszkód ze sztucz-
ną rzeką, nierównym szlakiem, tu-
nelem jaskiniowym oraz sztuczną 
ścianką wspinaczkową. d

RATUNPAKI, 
czyli pomoc w jaskiniach

TAURON i Fundacja GOPR po raz kolejny łączą 
siły na rzecz bezpieczeństwa górskiego. 

Grupa 
TAURON 

otrzymała aż 
trzy statuetki

 Uroczyste 
przekazanie 

RATUNPAKÓW

Wydarzeniu 
towarzyszyły warsztaty  
z pierwszej pomocy
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Wielki remis górników w meczu gwiazd siatkówki
Grupa TAURON • Już po raz dziesią-
ty Kępno stało się stolicą wielkich 
siatkarskich emocji. Wszystko 
za sprawą odbywającego się tam 
największego międzynarodowego 
Turnieju Charytatywnego TAURON 
Giganci Siatkówki.
Dochód ze sprzedaży biletów w ca-
łości trafił do podopiecznych Fun-
dacji „O mały włos” oraz Stowarzy-
szenia Osób z Niepełnosprawnością 
i Ich Rodzin „Ołówek”. 
– TAURON Giganci Siatkówki to zna-
komita okazja, by promować tak bliski 
Polakom sport, a jednocześnie za-
angażować się w działanie na rzecz 
osób potrzebujących. To wyjątkowe 
wydarzenie, gdzie duch sportowej ry-
walizacji napędzany jest przez wolę 
pomagania – mówi Filip Grzegor-
czyk, prezes zarządu TAURON Pol-
ska Energia.
Poza zaplanowanymi spotkaniami, 
w których na boiskach walczyli za-
wodnicy PGE Skra Bełchatów, Ja-
strzębskiego Węgla, Power Vol-
ley Milano i Gas Sales Piacenza 
Volley, w niedzielę rozegrano 
mecz specjalny. Naprzeciw 
siebie stanęli trzykrotni mi-
strzowie Grupy TAURON, pra-
cownicy TAURON Wydobycie, 

i drużyna złożona z prawdziwych 
gwiazd polskiej i włoskiej siatkówki.
Górnicy walczyli dzielnie, prze-
grywając pierwszy set zaledwie 
kilkoma punktami. W drugim, ku 
zaskoczeniu przeciwników, odnie-
śli niekwestionowane zwycięstwo. 
Tym samym mecz zakończył się 
remisem. To wielki sukces pracow-
ników Wydobycia. Sportowej po-
stawy i ogromnego zaangażowania 
pogratulował im Tomasz Cudny 
- prezes zarządu TAURON Wydo-
bycie. Na jego ręce organizator tur-
nieju złożył również statuetkę Złote 
Serce Siatkarza, będącą podzięko-
waniem za wsparcie charytatyw-
nego turnieju.
URSZULA JARCZYK-WÓJTOWICZ

Skład drużyny  
TAURON Wydobycie:
1. Marek Nowak
2. Marcin Markiewicz
3. Rafał Wójtowicz
4. Kacper Urbaniak
5. Łukasz Boroń
6. Patryk Gacek
7. Bartek Toporek
8. Marek Maciewicz
9. Dawid Rymarczyk
10. Wiktor Gauszka
11. Krzysztof Gawełek
12. Konrad Świerzowicz
13. Piotr Książek

Pozytywna 
atmosfera udzieliła 
się również naszym 
zawodnikom

Zgrana 
drużyna to 
podstawa 
sukcesu
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TAURON Dystrybucja • TAURON 
Dystrybucja pozyskał kolejne 
środki unijne na budowę i moder-
nizację sieci średniego i niskie-
go napięcia. Głównym celem 
realizowanych projektów będzie 
budowa i modernizacja sieci elek-
troenergetycznej, pozwalającej na 
zwiększenie zdolności przyłącze-
nia odnawialnych źródeł energii. 
W 2019 roku TAURON Dystrybucja 
podpisał siedem kolejnych umów 
o dofinansowanie budowy i przebu-
dowy sieci dystrybucyjnych na kwo-
tę ponad 27 mln zł. Głównym celem 
realizowanych projektów będzie 
zapewnienie takiego funkcjonowa-
nia sieci elektroenergetycznej, która 
umożliwi przyłączanie jednostek 
wytwarzania energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych w rozprosze-
niu.
– Do naszej sieci dystrybucyjnej przy-
łączamy coraz więcej odnawialnych 
źródeł energii. Tylko w pierwszym 
półroczu tego roku przyłączyliśmy 
ich więcej niż w całym 2018 roku. 
To dla energetyki duże wyzwanie,  

bo stale musimy dbać o dosto-
sowanie naszej infrastruktury do 
wymagań przyłączanych instalacji 
- mówi Jerzy Topolski, wiceprezes  
TAURON Dystrybucja. – W ubie-
głym roku przeznaczyliśmy ponad 
1,1 mld zł na inwestycje związane 
z modernizacją i odtworzeniem sieci 
oraz przyłączyliśmy 63 tysięcy no-
wych klientów. Pozyskane dofinanso-
wanie uzupełni nasze nakłady inwe-
stycyjne, które w 2019 roku wynoszą 
ponad 1,7 mld zł – dodaje.

Dotychczas spółka wybudowała 
i zmodernizowała, przy wsparciu 
środków pomocowych, ponad 176 
km sieci elektroenergetycznych SN 
i nN dla odnawialnych źródeł energii 
na terenie województwa dolnoślą-
skiego oraz 180 km na terenie woje-
wództwa małopolskiego. Do połowy 
2020 roku planowanych jest kolej-
nych 80 km na terenie województwa 
małopolskiego.
MARCIN MARZYŃSKI

Grupa TAURON 
ŁUKASZ ZIMNOCH

Ostatnie lata to zmiany na 
rynku pracy, zmiany za-
chowań pracodawców. 
TAURON jest bardzo ak-

tywny: wspiera działania szkoły 
oraz pomaga podnosić kompetencje 
uczniów, wzbogacając proces edu-
kacyjny. – Dzięki współpracy z wiel-
kim przemysłem nasi absolwenci są 
poszukiwanymi na rynku fachow-
cami. Nasza współpraca przebiega 
wzorcowo, firma realizuje swoją 
długofalową strategię, której częścią 
jest współpraca z jednostkami 
edukacyjnymi. Oby jak najwięcej 
takich firm – podsumowuje 
współpracę Janusz Magiera, 
dyrektor Zespołu Szkół Tech-
niczno-Informatycznych 
w Gliwicach.
Laboratorium zostało 
wyposażone w wysokiej 

jakości drukarkę 3D, skaner do 
modelowania 3D oraz szybkiego 
prototypowania, a także dużą ta-
blicę magnetyczną. W sali znalazły 
się także: nowoczesny projektor 
full HD, ergonomiczny monitor biz-
nesowy QHD oraz filamenty i ma-
teriały eksploatacyjne.
– Potrzebujemy stałego dopływu 
wykształconych fachowców, któ-
rzy swoimi kompetencjami pomogą 

nam przejść proces transforma-
cji energetyki. Dlatego już dziś in-
westujemy w proces edukacyjny,  
by jego efektem byli fachowcy,  
na jakich nam zależy. Mamy nadzieję, 
że młodzież będzie korzystała z na-
szych laboratoriów, by za kilka lat za-
silić nasze szeregi – mówi Filip Grze-
gorczyk, prezes zarządu TAURON  
Polska Energia.
Klasy, którym patronuje TAURON, 
liczą łącznie 300 uczniów. W XXI 
Rankingu „Perspektyw” Technikum 
nr 1 z ZSTI w Gliwicach po raz szó-

sty otrzymało prestiżowy laur 
„Złotej Szkoły”. W Rankingu 

Techników 2019 szkoła ta 
zajęła pierwsze miejsce 
w województwie śląskim, 
a w Rankingu Matural-
nym Techników 2019 
również zdobyła pierw-
sze miejsce w wojewódz-
twie śląskim. d

TAURON Obsługa Klienta •
Nadrzędnym celem robotyzacji 
jest pomoc w realizacji zadań 
przez zautomatyzowanie powta-
rzalnej i monotonnej pracy. 

Procesy, które Grupa robotyzuje, są 
bardzo różne – począwszy od ma-
łych, nieskomplikowanych czynno-
ści po duże, wymagające  nadzwy-
czajnej precyzji. 
W Grupie funkcjonuje 48 wirtu-
alnych pracowników zwanych 
BOT-ami, z których każdy ma imię 
i zakres obowiązków. Dotychczas 
zrobotyzowano procesy w nastę-
pujących spółkach:
  TAURON Obsługa Klienta, 
  Centrum Usług Wspólnych  

Rachunkowości, 
  TAURON Sprzedaż,  
  TAURON Dystrybucja,
  TAURON Dystrybucja Pomiary.
W 2019 roku wirtualni pracownicy 
przepracowali łącznie 83 560 robo-
czogodzin. Najbardziej pracowity BOT 

– Paweł – który pomaga Zespo-
łowi Windykacji, przepra-

cował 22 393 godziny, 
przetwarzając i zapi-
sując w systemach 
IT 268 716 informacji 

o klientach.
Najwięcej BOT-ów 
zatrudnionych jest 
w TAURON Obsługa 

Klienta. Jednost-
ką, w której pra-

cuje najwięcej, bo aż  
19 robotów, jest Centrum 

Zarządzania Korespondencyjnym 
Kanałem Kontaktu i Reklamacjami. 
Ustępuje mu Centrum Usług Wspól-
nych Rachunkowość, gdzie 10 BOT-
-ów pracuje na rzecz rozliczeń, finan-
sów i windykacji.
Wdrażaniu automatyzacji w spół-
kach Grupy TAURON przyświeca 
zasada wzrostu efektywności cza-
sochłonnych i monotonnych proce-
sów. Dzięki temu pracownicy mogą 
skoncentrować się na zadaniach 
wymagających kreatywności. 
KAMIL REKUS

Jaś się uczy, żeby Jan 
pracował w TAURONIE 

Robotyzacja w TAURONIE

W 2019 roku  
wirtualni  

pracownicy  
przepracowali łącznie

 83 560 
ROBOCZOGODZIN

TAURON ze wsparciem 
na realizację inwestycji sieciowych

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach otrzymał 
kompleksowo wyposażone laboratorium do projektowania 3D.  
Wyposażenie pracowni to element długoletniej współpracy Grupy TAURON 
z jedną z najlepszych szkół średnich w południowej Polsce. 

W ubiegłym roku  
przyłączyliśmy 

63 000
 NOWYCH  
KLIENTÓW

Dzięki laboratorium 
uczniowie mogą 
uczyć się nowych 
rzeczy w interesujący 
sposób

Pierwsze uruchomienie 
przekazanych urządzeń
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Wielki remis górników w meczu gwiazd siatkówki

Uścisk 
dłoni po 
wyrównanym 
spotkaniu
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O TYM SIĘ MÓWI
ELEKTROCIEPŁOWNIA STALOWA WOLA  
Z KLUCZOWĄ UMOWĄ SERWISOWĄ

Grupa TAURON
Elektrociepłownia Stalowa Wola (ECSW) podpisała 12-letnią umo-
wę z GE Power na serwis turbiny gazowej w budowanym bloku ga-
zowo-parowym o mocy 450 MW. 
Długoterminowa umowa serwisowa obejmuje m.in. ciągłe moni-
torowanie urządzenia, okresowe przeglądy, a także dostarczanie 
i montaż części zamiennych. Specjaliści GE GS będą wykonywać 
przeglądy układu spalania turbiny gazowej, ścieżki gorącego gazu, 
turbiny gazowej, a także realizować okresowe przeglądy generatora 
oraz bieżące prace serwisowe.
- Zawarcie tej umowy przekłada się na długotrwałe korzyści dla obu 
stron. Dla Elektrociepłowni Stalowa Wola to przede wszystkim zagwa-
rantowanie możliwości zabezpieczenia dostaw energii i ciepła oraz 
utrzymywania wysokiej sprawności i dyspozycyjności jednostki produk-
cyjnej - podkreśla Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska 
Energia.
Zakładana jest możliwość przedłużenia umowy na kolejnych  
12 lat. Warto podkreślić, że zainstalowana w ECSW turbina w ukła-
dzie z turbiną parową pozwala na uzyskanie mocy 450 MW, pro-
dukując energię elektryczną ze sprawnością 57,5% i zapewniając 
jednocześnie korzystne wskaźniki emisyjne, znacznie poniżej wy-
maganych regulacjami europejskimi.
ŁUKASZ CIUBA

TAURON WYDOBYCIE  
NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH

TAURON Wydobycie
Ponad 240 firm z Polski i z zagranicy oraz blisko 8 tysięcy uczest-
ników wzięło udział w tegorocznej edycji Międzynarodowych Tar-
gów Budownictwa w Bielsku-Białej. Na magentowym stoisku eks-
perci TAURON Wydobycie promowali produkty paliwowe marki.  
Tegoroczne targi były objęte patronatem Ministerstwa Energii.
To była jedna z największych wystaw tego typu w południowej Pol-
sce. Podczas wydarzenia producenci mieli okazję zaprezentować 
najnowsze technologie i trendy w rozwoju branż. Targom budow-
nictwa towarzyszyły 21. Targi Technik Grzewczych i Oszczędności 
Energii „Instal System 2019”. 
TAURON Wydobycie zaprezentował na targach swoją ofertę pro-
duktową węgla, w tym paliwa ekologiczne TAURON. 
O jakości produktów paliwowych marki potencjalni klienci mogli się 
przekonać dzięki darmowym próbkom worków z ekogroszkiem, 
które były rozdawane na targach. Akcja cieszyła się dużym powo-
dzeniem, a odwiedzający chętnie zabierali ze sobą magentowy wo-
rek z ekologicznym paliwem węglowym. 
DANIEL IWAN

Umowa serwisowa 
to długotrwała 
korzyść dla obu stron

Produkty TAURONA 
cieszyły się dużym 
zainteresowaniem wśród 
uczestników targów
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Grupa TAURON
ŁUKASZ CIUBA

Trud włożony w realizację 
tego skomplikowanego 
organizacyjnie przedsię-
wzięcia doceniła kapituła 

konkursu, powołana przez Okrę-
gowego Inspektora Pracy. Spółka 
Nowe Jaworzno Grupa TAURON 
otrzymała pierwsze miejsce w te-
gorocznej edycji konkursu „Buduj 
Bezpiecznie”. 
– Zapewnienie bezpieczeństwa 
w trakcie realizacji projektu o ta-

kiej skali to wieloetapowe zadanie 
wymagające współpracy wszyst-
kich podmiotów i stron zaanga-
żowanych w jego realizację. Inwe-
stycja prowadzona jest bowiem 
w podziale na kontrakt główny oraz  
12 gospodarek pomocniczych 
i towarzyszących – podkreśla Jaro-
sław Broda, wiceprezes zarządu 
TPE ds. zarządzania majątkiem  

i rozwoju. – Zero wypadków to cel, 
który od samego początku był dla 
nas najważniejszy. Jesteśmy dumni 
z nagrody, a jeszcze bardziej z bez-
pieczeństwa wszystkich pracowni-
ków – dodaje.
Przed przystąpieniem do robót 
budowlanych opracowano Plan 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdro-
wia, a także Instrukcje Bezpiecz-
nego Wykonywania 
Robót. Z uwagi na 
charakter bu-
dowy i rodzaje 
wykonywanych 
prac, szczegóło-
we zasady i in-
strukcje, a także 
r o z w i ą z a n i a 

Blok 910 MW najbezpieczniejszą 
budową 2019 roku

Zapewnienie bezpieczeństwa 
inwestycji wymaga współpracy 
wszystkich stron zaangażowanych 
w jej realizację

Ponad trzy tysiące pracowników na zmianie, 
setki ciężkich pojazdów stale poruszających się  
po terenie budowy, wielu podwykonawców  
i międzynarodowa załoga, a w pewnych etapach 
projektu prace prowadzone 24 godziny na dobę.  
To sytuacje, które na terenie budowy bloku  
910 MW w Jaworznie były codziennością. 

TAURON Dystrybucja
JOANNA BRELIŃSKA

W trakcie warsztatów, 
które odbywały się 
16-17 października, 
uczestnicy wypraco-

wywali innowacyjne rozwiązania, 
szukając odpowiedzi na następu-
jące pytania:
  Jak przygotować sieć dystrybu-

cyjną nN i SN do przyłączenia du-
żej liczby rozproszonych źródeł 
energii?

  Jak przygotować organizację 
i procesy do obsługi prosumen-
tów, klastrów i mikrosieci?

Zanim zespoły rozpoczęły pracę, od-
była się sesja inspiracyjna, podczas 
której wystąpiło 4 prelegentów.
  Maciej Mróz (TD) – „Energia 

się zmienia – (re)ewolucja jest 
w toku…”;

  Tomasz Rodziewicz (TD) – „Czy 
Operator Systemu Dystrybucyj-
nego potrzebuje innowacji?”;

  Sławomir Kopeć ( AGH) – „Lo-
kalne inicjatywy energetyczne 
– perspektywy rozwoju i współ-
pracy z dystrybutorem energii”;

  Artur Kurasiński – „Nowa wspa-
niała przyszłość – co przyniesie 
nam rozwój technologii?”.

Podobnie jak w ubiegłym roku uczest-
nicy maratonu tworzyli swoje projekty 
w metodyce Design Thinking, której 
podstawą jest praca z klientem z wy-
korzystaniem technik kreatywnych.
Po dwóch dniach intensywnej pracy 
powstało 12 projektów. Spośród nich 
– na podstawie takich kryteriów, jak: 
innowacyjność rozwiązania, realność 
wdrożenia pomysłu, korzyści wyni-
kające z jego wdrożenia oraz sposo-
bu prezentacji pomysłu – wyłoniono 
zwycięzców. 
  I miejsce zajął zespół „DYSTRYBU-

CJA PLUS” z Oddziału w Krakowie 
w składzie: Wojciech Motyka, Alek-
sandra Janiszewska, Norbert Prze-
cherka, Rafał Jurczyk, Mariusz Tutaj. 

  II miejsce przyznano zespołowi 
„Będzin” z uczestnikami z Oddzia-
łu w Będzinie w składzie: Seba-
stian Gierek, Łukasz Ruszaj, Adam 
Górniak, Marcel Krok, Radosław 
Jędrusik.

  III miejsce zajął zespół „DAKAJ – 
TAURON Leaders green ON” repre-
zentujący Oddział w Częstochowie 
i Oddział w Gliwicach w składzie: 
Agnieszka Hyla-Kaźmierczak, 
Dariusz Przepióra, Andrzej Kacz-
marzyk, Krzysztof Kowalik, Janusz 
Pisarek.

Gratulujemy laureatom i dzię-
kujemy wszystkim uczestnikom  
DIN 2019 za entuzjazm, zapał i kre-
atywne pomysły d

Dystrybucja Innowacji  
już za nami 
#ZielonyZwrotTAURONA – pod takim hasłem 
odbyła się druga edycja Dystrybucji Innowacji  
dla pracowników Obszaru Dystrybucji.  
W tegorocznym maratonie innowacyjności 
wystartowało 12 zespołów. 

Laureaci Dystrybucji 
Innowacji 2019
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TAURON Ekoenergia • Od tego roku 
uczniowie Zespołu Szkół Technicz-
nych „Mechanik” w Jeleniej Górze 
uczą się przedmiotów technicznych 
z zakresu odnawialnych źródeł 
energii w nowy, ciekawy sposób.
Szkoła przystąpiła do programu 
„Laboratoria TAURONA. Miejsce. 
Ludzie. Nauka”, w ramach którego 
TAURON pomaga stworzyć nowo-
czesne pracownie do nauki przed-
miotów technicznych. Celem ini-
cjatywy jest zapewnienie uczniom 
i nauczycielom lepszego dostępu 
do technologii, wzmocnienie ich 
kompetencji i stworzenie prze-
strzeni wspólnych działań.
– Laboratorium TAURONA stwarza 
nowe możliwości nauki przedmiotów 
technicznych, związanych z ener-
getyką odnawialną. Wykorzystanie 
nowoczesnych urządzeń edukacyj-

nych w szkole jest dziś priorytetem.  
Ich zastosowanie przekłada się bo-
wiem na podnoszenie i rozwijanie 
kompetencji kluczowych uczniów. Dla 
naszej młodzieży to wielka szansa 
na rozwój i możliwość dobrego przy-
gotowania się do podjęcia wyzwań 
zawodowych w przyszłości – mówi 
Dariusz Kisielkiewicz, nauczyciel 
przedmiotów technicznych.
Klasa OZE w Zespole Szkół Tech-
nicznych „Mechanik” jest jed-
ną z 47 klas patronackich Grupy  
TAURON i jedyną w Jeleniej Górze, 
która przygotowuje młodych ludzi 
do zawodu technik urządzeń i sys-
temów energetyki odnawialnej.  
Na mocy umowy patronackiej 
uczniowie odbywają prakty-
ki w spółce, a najzdolniejsi z nich 
będą mieli możliwość zatrudnienia.
ANNA CISZEWSKA-SWAT

Targowa rzeczywistość  
rozszerzona
TAURON Dystrybucja • Kolejna 
edycja największych targów 
branży energetycznej w Polsce 
dobiegła końca. 
Targi Energetab to miejsce spot- 
kań czołowych przedstawicieli 
branży elektrotechnicznej w Pol-
sce, a także przestrzeń dla nowo-
czesnych rozwiązań i technologii 
dla przemysłu energetycznego. 
Podczas tegorocznej edycji dużym 
zainteresowaniem cieszył się sto-
sowany w TAURON Dystrybucja 
system wirtualnej rzeczywistości, 
który pozwalał przenieść się do 
wirtualnej rozdzielni średniego na-
pięcia. Za pomocą systemu użyt-
kownik mógł wykonać czynności 
łączeniowe w ciekawych wizualnie 

i bezpiecznych warunkach. Sprzęt 
ten na co dzień służy do szkolenia 
pracowników TAURON Dystrybu-
cja, a w przyszłości także do ich 
egzaminowania.
EWA GROŃ

Kreatywne zajęcia 
w Laboratorium TAURONA

Laboriatoria 
otwierają przed 
uczniami nowe 
możliwości rozwoju

System wirtualnej 
rzeczywistości 
wzbudził 
największe 
zainteresowanie
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Edukacyjne wsparcie 
od TAURONA 

Wsparcie Grupa TAURON • TAURON 
aktywnie wspiera rozwój kształce-
nia zawodowego. Wsparcie Grupa 
TAURON to kolejna spółka, która 
zaangażowała się w rozwój szkol-
nictwa ukierunkowanego na pracę 
w zawodzie. 
Spółka podpisała porozumienie 
o współpracy z Zespołem Szkół 
Technicznych im. Ignacego Mościc-
kiego w Tarnowie. Głównym celem 
zawartego porozumienia jest prak-
tyczne przygotowanie absolwen-
tów do podjęcia pracy oraz wsparcie 
ich umiejętności w zakresie kształ-
cenia technicznego przy wyko-
rzystaniu nowoczesnych narzędzi  
w realnym środowisku pracy.
– Zawarte porozumienie to korzyść 
dla obu stron – dla młodzieży, która 

ma możliwość zdobycia technicz-
nej wiedzy u boku doświadczo-
nych, wieloletnich pracowników, 
i dla spółki, która w przyszłości ma 
szanse pozyskać nową, wykwa-
lifikowaną kadrę pracowniczą.  
Te wspólne wysiłki bezpośrednio 
przyczynią się do wyeliminowania 
obecnej luki kompetencyjnej i  poko-
leniowej, zagrażającej wielu bran-
żom, w tym reprezentowanemu 
przez naszą spółkę sektorowi ener-
getyki i mechaniki – mówi Paweł 
Nowak, prezes zarządu WGT.
Realizacja założonego programu 
praktyk zawodowych w struktu-
rach spółki w przyszłości zaowo-
cuje współpracą z najzdolniejszą 
młodzieżą na gruncie zawodowym.  
ANNA PTAK

Porozumienie umożliwi 
jeszcze lepsze 

przygotowanie uczniów 
do pracy w zawodzie
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wprowadzone były dla różnego 
rodzaju prac i zadań. Osoby od-
powiedzialne za BHP prowadziły 
cykliczne kontrole sprawdzające 
przestrzeganie wdrażanych na bu-
dowie procedur oraz koordynacji 
robót budowlanych. Od 2014 roku 
wykonawcy we własnym zakresie 
przeprowadzili ponad 42 tysiące 
kontroli. 
Honorowa nagroda została wrę-
czona zwycięzcom tegorocznej 
edycji na 22. Gali Budownictwa, 
która odbyła się 18 października 
w Operze Śląskiej w Bytomiu. d

Blok 910 MW najbezpieczniejszą 
budową 2019 roku

Nagrodzony 
obiekt

Stanowisko TD 
zgromadziło wielu 
uczestników targów

Uczestnicy maratonu tworzyli projekty w 
metodyce Design Thinking, której podstawą jest 
praca z wykorzystaniem technik kreatywnych.
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Innowacyjność rozwiązania, realność 
wdrożenia pomysłu, korzyści 
wynikające z jego wdrożenia oraz 
sposób prezentacji pomysłu były 
kryteriami oceny rozwiązań.
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Samodzielna 
kontrola  
płynów  
eksploatacyjnych

Wsparcie Grupa TAURON
Każde auto, niezależnie od typu, 
marki czy wieku, podczas co-
dziennego użytkowania wymaga 
od kierowcy określonej uwagi. 
Obok prawidłowego stanu tech-
nicznego jedną z ważniejszych 
rzeczy, o której powinniśmy pa-
miętać, jest regularna kontrola 
i wymiana płynów eksploatacyj-
nych. Które z nich i jak często po-
winniśmy zatem sprawdzać?

  Olej silnikowy
W pierwszej kolejności powin-
niśmy sprawdzić olej silnikowy. 
Trudno przecenić jego rolę w pro-
cesie codziennej eksploatacji sa-
mochodu – to on zapewnia płyn-
ną pracę silnika czy zapobiega 
tarciu i zużyciu elementów me-
talowych. Dodatkowo, olej chroni 
i zdecydowanie wydłuża czas pra-
cy silnika. 
Częstotliwość kontroli poziomu 
oleju zależy w głównej mierze 
od intensywności eksploatacji 
samochodu. Prawidłowy poziom 
oleju na miarce jest między min. 
a max. Dla dobra silnika zaleca 
się, aby poziom oleju oscylował 
w okolicy max. Pomiaru doko-
nujemy na równym podłożu, 
przy wyłączonym od kilku minut 
silniku. Pamiętajmy, by zawsze 
stosować się przy tym do zaleceń 
producenta.

 Płyn hamulcowy
Większość producentów za-
leca jego wymianę średnio co  
2 lata. Wynika to przede wszyst-
kim z faktu, iż płyn hamulcowy 
jest silnie higroskopijny, czyli 
absorbuje wilgoć z powietrza. 
Kontrola płynu polega na wzro-
kowym sprawdzeniu, czy poziom 
w zbiorniczku jest między min. 
a max.

 Płyn chłodniczy
Producenci zalecają, aby płyn 
chłodniczy wymieniać nawet co 
5 lat. Nie oznacza to, że możemy 
pominąć sprawdzanie jego pozio-
mu – przechodzenie płynu z ukła-
du w stan lotny jest procesem na-
turalnym i raz na jakiś czas należy 
go uzupełnić.

  Płyn  
do spryskiwacza szyb

Na koniec płyn, który należy do 
najczęściej wymienianych w sa-
mochodzie, czyli płyn do spryski-
waczy. Tu jedyne, o czym musi-
my pamiętać, to przełom jesieni 
i zimy. Jeśli do tego czasu używa-
liśmy płynu letniego lub zwykłej 
wody, bezwzględnie musimy ją 
zużyć zanim nastąpią kilkuna-
stostopniowe mrozy i zastąpić 
środkiem odpornym na ujemne 
temperatury.
SŁAWOMIR OPROCHA

TAURON Wytwarzanie
ELŻBIETA GUZIKOWSKA

Celem konkursu było uka-
zanie najpiękniejszych 
odcieni Jaworzna. Jakie są 
mocne strony miasta, jak 

prezentuje się w obiektywie osób 
z nim związanych?
Różnorodność podejścia do te-
matu  i szerokie rozumienie hasła 
konkursu to wspólny mianownik 
nadesłanych prac. Jury, po ich do-
kładnej analizie, zakwalifikowało 
do konkursu ponad 90 fotografii.
Ogłoszenie wyników wraz z werni-

sażem zwycięskich i wyróżnionych 
prac odbyło się 27 września w sie-
dzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Jaworznie. Finaliści otrzymali hulaj-
nogi elektryczne i odpowiednio złoty, 
srebrny i brązowy zestaw gadżetów. 
Jury, dziękując wszystkim za tak 
liczne zainteresowanie konkursem, 
podkreśliło wagę przywiązania do 
swojej małej ojczyzny i wyraziło 
nadzieję, że wybrane fotografie po-
mogą innym dostrzec piękno i siłę 
miasta, tym bardziej że od połowy 
października można je podziwiać na 
jaworznickich Plantach.

NAGRODZONE PRACE:
I miejsce: Grzegorz Boryczko
II miejsce: Mikołaj Jakubowski
III miejsce: Michał Erd d

Tak wygląda 
Jaworznicka MegaMoc 
Na łonie przyrody, wśród ludzi, a może w popularnych miejscach? Gdzie kryje 
się jaworznicka MegaMoc? Poznaliśmy zwycięzców konkursu fotograficznego 
organizowanego przez TAURON Wytwarzanie. 

Do konkursu 
Jaworznicka MegaMoc 

zakwalifikowano 
ponad 

90 
FOTOGRAFII

Ratownicy górniczy uczą 
dzieci, jak ratować życie 
Jak udzielić poszkodowanemu 
pierwszej pomocy?  
Jak zareagować  
w stresującej sytuacji,  
aby skutecznie wezwać 
pomoc? Odpowiedzi na te 
pytania poznali uczniowie  
Szkoły Podstawowej  
nr 21 w Jaworznie podczas 
lekcji pokazowych 
przeprowadzonych przez 
ratowników górniczych 
z TAURON Wydobycie. 

Zwycięska 
fotografia 
autorstwa 
Grzegorza 
Boryczko

Uczniowie 
poznali podstawy 
udzielania 
pierwszej pomocy

Zajęcia zgromadziły 
wielu zainteresowanych
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TAURON Wydobycie
DANIEL IWAN

Podczas zajęć najmłodsi do-
wiedzieli się, w jaki sposób 
przeprowadzić resuscyta-
cję krążeniowo-oddecho-

wą. Ratownicy pokazali uczniom, 
jak poprawnie wezwać pomoc oraz 
w jaki sposób należy reagować 
w sytuacjach stresowych, by szybko 
i skutecznie udzielić pierwszej po-
mocy poszkodowanemu. Najmłod-
si mogli sami spróbować swoich sił 
i sprawdzić nabytą wiedzę w prak-
tyce.
– Dla dzieci takie lekcje są szczególnie 

potrzebne. Musimy dbać o to, aby 
pierwsza pomoc była czymś 

naturalnym. Największym błędem 
świadków wystąpienia u kogoś nagłe-
go zatrzymania krążenia jest brak pod-
jęcia działań resuscytacyjnych. Jestem 
pewien, że dzięki wiedzy i umiejętno-
ściom zdobywanym na takich szko-
leniach nawet najmłodsi będą mogli 
podjąć odpowiednie działania ratujące 
życie, bo stanie się to ich naturalnym 
odruchem – mówi Paweł Barański, 
ratownik z Kopalnianej Stacji Ratow-
nictwa Górniczego ZG Sobieski.
Lekcja przygotowana przez ratow-
ników górniczych towarzyszyła te-
gorocznym inicjatywom w ramach 
Europejskiego Dnia Przywracania 
Czynności Serca, obchodzonego  
16 października. d

TAURON Ciepło d Z roku na rok 
wzrasta nasza wiedza na te-
mat skutków zanieczyszczenia 
powietrza. Wpływ na poprawę 
świadomości mieszkańców mają 
organizowane w ostatnich latach 
liczne akcje edukacyjne i informa-
cyjne. Hasłem tegorocznych, ka-
towickich Dni Energii było czyste 
powietrze.
Pierwszego dnia katowicka mło-
dzież miała możliwość wzięcia 
udziału w warsztatach z oceny 
efektywności energetycznej, od-
działywania na środowisko oraz 
aspektów finansowych wybranych, 
odnawialnych oraz konwencjo-
nalnych technologii zaopatrzenia 
w energię elektryczną i ciepło. Za-
jęcia odbyły się w Centrum Eduka-
cji Ekologicznej przy Zespole Szkół  
nr 2 im. J. Iwaszkiewicza w Katowi-
cach-Murckach, gdzie TAURON Cie-
pło obejmuje patronat nad cztere-
ma klasami przyszłych elektryków. 
Podczas drugiego dnia spółka  
TAURON Ciepło zorganizowała 
wycieczki do Zakładu Wytwarzania 
w Katowicach. Łącznie na zwiedze-
nie elektrociepłowni wyruszyło aż  
5 autokarów mieszkańców Kato-
wic i okolic. Podczas zwiedzania ZW 

Katowice pracownicy TAURON Cie-
pło przybliżali zwiedzającym, w jaki 
sposób powstaje ciepło sieciowe.
Podczas katowickich Dni Energii na 
mieszkańców czekały liczne atrak-

cje, m.in. koncert orkiestry górniczej, 
prezentacja cewki Tesli, panelu foto-
woltaicznego czy urządzenie do gra-
nia na nosie za pomocą energii elek-
trycznej, dostarczone przez Muzeum 
Energii z Łazisk Górnych. Uczestnicy 
mieli również możliwość przejścia 
przez ścieżkę edukacyjną w Oczysz-
czalni Gigablok, zwiedzenia energo-
oszczędnego kompleksu biurowego 
GPP Business Park, dostrzegalni 
przeciwpożarowej Lasów Państwo-
wych w Lesie Murckowskim czy Cen-
trum Czystych Technologii Węglo-
wych Głównego Instytutu Górnictwa.
MARTA MROZEK
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TAURON Ciepło d Już po raz piąty 
w TAURON Ciepło odbyły się Dni 
Zdrowia, czyli akcja bezpłatnych 
i dobrowolnych badań profi-
laktycznych dla pracowników 
spółki. 
Tegoroczna edycja to kolejny krok 
w stronę pogłębiania wiedzy na 
temat zdrowia i profilaktyki. Przez 
prawidłowo przeprowadzoną ak-
cję zdrowotną pracownicy będą 
w stanie przeciwdziałać chorobom. 
Dowiedzą się także, jak postępo-
wać w ich wczesnym stadium, aby 
zapobiec dalszemu rozwojowi.

Pierwsze z cyklu trzech badań profi-
laktycznych z krwi – badanie WZWB 
i WZWC – odbyło się we wrześniu br. 
W dalszej kolejności zaplanowano 
badania trzustki, które pozwolą na 

ocenę funkcji tego gruczołu i wy-
krycie jego bezobjawowych stanów 
zapalnych. W planach jest też ba-
danie osteoporozy, które pozwoli 
zapobiegać rozwojowi tej choroby.
W ubiegłych latach pracownicy TC 
mieli możliwość zbadania marke-
rów nowotworowych oraz konsul-

tacji z dietetykiem. W ramach wy-
darzenia wzięli udział w wykładach 
dotyczących radzenia sobie ze stre-
sem w życiu codziennym, a także 
w zajęciach, podejmujących temat 
zdrowego kręgosłupa.
MARTA MROZEK

Dni Zdrowia w TAURON Ciepło

Dni Energii w Katowicach

Tak wygląda 
Jaworznicka MegaMoc 

j  
 Europejski Dzień Przywracania Czynności 

Serca obchodzony jest od 2013 roku. Jego 

podstawowym celem jest podniesienie wiedzy na 

temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, 

u której wystąpiło nagłe zatrzymanie akcji serca. 

III nagrodę 
otrzymał 
Michał Erd

Na mieszkańców 
Katowic czekały 
liczne atrakcje...

II miejsce 
przypadło 
Mikołajowi 
Jakubowskiemu

Fo
to

: G
rz

eg
or

z B
or

yc
zk

o

Fo
to

: M
ich

ał
 E

rd

Fo
to

: A
rc

hi
w

um
 T

W
D

Znamy zwycięzców konkursu BHP
TAURON Wytwarzanie d Tego-
roczna walka o laury z zakresu 
bezpieczeństwa pracy w elek-
trowniach i elektrociepłowniach 
dobiegła końca. Ogólnopolski 
konkurs organizowany przez To-
warzystwo Gospodarcze Polskie 
Elektrownie, jak co roku, cieszył 
się ogromną popularnością. 
Tym razem w szranki stanęło czter-
naście trzyosobowych składów, 
a tegoroczny gospodarz, TAURON 
Wytwarzanie Oddział Elektrownia 
Łaziska, na miejsce konkursu wybrał 
Bukowinę Tatrzańską.
Minuta na odpowiedź, 60 trudnych 
pytań testowych, konieczność prze-
prowadzenia dogrywki (dodatkowe-
go testu składającego się z 15 pytań), 
podczas którego liczyła się nie tylko 
poprawność odpowiedzi, ale również 
kolejność oddania testu - to przebieg 
zmagań konkursowych. 
- Miejmy na uwadze to, że o bez-
pieczeństwie i higienie pracy nale-
ży pamiętać niezależnie od miej-
sca i rodzaju wykonywanej pracy, 

a przede wszystkim nie tylko na 
terenie zakładu, ale zawsze i wszę-
dzie. To wiedza, która w praktyce 
powinna być stosowana nieustan-
nie przez każdego z nas - podkreślił 
Michał Pańczyszyn, dyrektor Elek-
trowni Łaziska, podczas wręczania 
nagród.

W konkursie, który odbył się 17 paź-
dziernika, udział wzięło 8 drużyn 
z Grupy TAURON, w tym 6 zespołów 
reprezentujących TAURON Wytwa-
rzanie.
ELŻBIETA GUZIKOWSKA

Klasyfikacja indywidualna:
I miejsce: Adam Szemraj
II miejsce: Adam Rudzki
III miejsce: Jacek Dańczak

Nagrodzona 
drużyna TAURON 
Wytwarzanie
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...a także strefa 
TAURONA
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 29

CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI OD PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON.
Rozwiązania należy przesyłać do 6 grudnia 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 28: Joanna Janicka-Żmuda, TAURON Ciepło, Biuro Zarządzania Nieruchomościami; Joanna Śmiecińska, TAURON Wytwarzanie, 
Oddział Analiz Chemicznych w Zakładzie Wytwarzania Katowice; Marek Tochowicz, TAURON Dystrybucja Pomiary, Teren Pomiarów Podgórze; Adam 
Niedzielski, TAURON Dystrybucja, Wydział Dokumentacji; Justyna Czech, Kopalnia Wapienia Czatkowice.

Hasło

TAURON Dystrybucja
ANNA BLOCHEL 

Mój pierwszy kontakt 
z wodą nie trwał 
zbyt długo (oko-
ło 30 sekund), ale 

wrażenia były niezapomniane: 
mnóstwo endorfin i dobrej ener-
gii. Oczywiście, towarzyszył im 
„mały szok termiczny”. Oddech 
zrobił się płytki, serce biło szyb-
ciej – ale to zupełnie naturalny 

objaw, którego należy się spo-
dziewać. O ile pamiętam, woda 
miała wtedy 3-4 stopnie Celsju-

sza. Grunt to nie panikować i spo-
kojnie oddychać. 
Od tego czasu staram się morso-
wać regularnie, najczęściej dwa 

razy w tygodniu. Dzięki lodowa-
tym kąpielom mam lepszą for-
mę, zwiększyła się również moja 
wytrzymałość i odporność. Mor-

sowanie wpływa też na sylwetkę. 
Ujędrnia ciało i polepsza ukrwie-
nie, a w połączeniu ze zdrowym 
trybem życia i ćwiczeniami może 
czynić cuda! Morsowanie daje mi 
radość i frajdę, a czym większy 
mróz, tym lepsze wrażenia.
Zachęcam wszystkich do spróbo-
wania swoich sił w tej nietypowej 
formie spędzania wolnego czasu. 
Satysfakcja z podjęcia niesamo-
witego wyzwania gwarantowa-
na! d

”     Morsowanie wpływa też 
na sylwetkę. Ujędrnia 
ciało i polepsza ukrwienie, 
a w połączeniu ze zdrowym 
trybem życia i ćwiczeniami 
może czynić cuda  
– MÓWI ANNA BLOCHEL

MORSOWANIE 
– pasja 
i wyzwanie

Pierwsze  
morsowanie  
Anny Blochel  
trwało około 

30 
SEKUND. 

Woda  
miała wtedy 

3-4 oC 
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Pomysł na morsowanie 
pojawił się ponad trzy 
lata temu. Na pierwsze 
informacje, dotyczące tej 
nietypowej formy spędzania 
wolnego czasu, natknęłam 
się, szukając w sieci 
artykułów dotyczących 
zdrowego trybu życia 
i sposobów na wzmocnienie 
odporności. 


