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Grupa TAURON
URSZULA JARCZYK-WÓJTOWICZ

W ramach projektu MegaMoc 
Kolędowania pracownicy 
Grupy TAURON zaśpiewa-
li w studiu nagraniowym 

najpiękniejsze świąteczne melodie. Już 
wkrótce, wydane w formie pendrive'ów, 
kolędy i pastorałki popłyną do szpitalnych 
i hospicyjnych sal oddziałów dla dzieci 
wraz ze świątecznymi upominkami.
A wszystko po to, by w czasie świąt Bożego 
Narodzenia dodawać otuchy tym, którzy 
pomocy potrzebują najbardziej – chorym 
dzieciom i ich rodzinom. Inicjatywa była 
również świetną okazją, by nasi pracownicy 
– którzy na co dzień nie zajmują się muzy-
ką – mieli możliwość spróbować swoich sił 
w profesjonalnym studiu nagraniowym.
Kolędowania naszych pracowników 
będziemy mogli posłuchać w wigilijny 
wieczór, o godzinie 18.00, podczas 
świątecznej audycji radia eM. 
Płyta jest również dostępna 
pod adresem www.tauron.pl/
megamoc-koledowania. d
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MegaMoc 
Kolędowania! 
Zaśpiewaliśmy 
dla dzieci 

Pamiątkowe 
zdjęcie ze studia 

nagraniowego 

Już dzisiaj możesz 
posłuchać utworów 

w wykonaniu 
księgowych, 

energetyków
i specjalistów ds. IT 

naszej firmy 

Skorzystaj z kodu QR i posłuchaj,  
jak kolędują pracownicy TAURONA!

Pracownicy 
wyśpiewali 
najpiękniejsze 
świąteczne melodie 

Nagrane melodie popłyną 
w okresie świąt Bożego 
Narodzenia na szpitalne 
korytarze oddziałów 
dziecięcych z terenu 
działania naszej firmy 

Po pełnych magii bajkach, które w ubiegłym 
roku trafiły do blisko trzech tysięcy 
przebywających w szpitalach dzieci,  
przyszła pora na kolędy. To już drugi  
autorski projekt realizowany przez TPE. 
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TAURON PRZYŁĄCZYŁ PONAD 30 TYSIĘCY 
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

TAURON Dystrybucja
TAURON Dystrybucja w trzech kwartałach 2019 r. przyłączył do 
sieci energetycznej 14,5 tys. odnawialnych źródeł energii o mocy 
ponad 158 MW. To trzy razy więcej niż w analogicznym okresie 
ubiegłego roku.
Spośród wszystkich mikroinstalacji przyłączonych w trzech kwarta-
łach 2019 r. zdecydowana większość została wykonana w technolo-
gii fotowoltaicznej. Oprócz tego, przyłączone zostały trzy elektrownie 
wiatrowe i trzy wodne. Spółka przyłączyła także 59 odnawialnych 
źródeł energii innych niż mikroinstalacje. Były to elektrownia wodna, 
elektrownia wiatrowa i elektrownia wykorzystująca biogaz rolniczy.  
Dla porównania, w całym 2018 r. do sieci spółki zostało przyłą-
czonych ponad 8 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 75 MW. Na-
tomiast w trzech kwartałach ubiegłego roku TAURON przyłączył  
4,9 tys. odnawialnych źródeł energii o mocy 46 MW. W sumie 
spółka przyłączyła już do sieci energetycznej ponad 30 tys. odna-
wialnych źródeł energii o łącznej mocy  265 MW.
MARCIN MARZYŃSKI

Z GRUPY

CIEPŁO O KLIENCIE

TAURON Ciepło
TAURON Ciepło zorganizował w listopadzie konferencję dla 
swoich kluczowych klientów. Tematem przewodnim wydarzenia 
była „Mapa Drogowa w kierunku Klienta”.
Kluczowi klienci spółki TAURON Ciepło mogli po raz kolejny po-
dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, a przede wszystkim 
refleksją na temat współpracy z dostawcą ciepła sieciowego do 
ich budynków. Okazją do tego była konferencja w Bielsku-Bia-
łej Bystrej, której głównym motywem był projekt pod nazwą 
„Mapa Drogowa w kierunku Klienta”. Projekt ten został stworzony 
w oparciu o wyniki badań CSI (poziomu satysfakcji klienta) za mi-
niony rok. Priorytetowym założeniem Mapy Drogowej jest wzrost 
zadowolenia klientów z obszarów, w których wskaźnik satysfakcji 
wyniósł mniej niż 80%. Podczas konferencji uczestnicy mieli oka-
zję poznać szczegóły projektu, mogli także wziąć udział w warsz-
tatach Design Thinking. W trakcie warsztatów wypracowano też 
preferowane optymalne narzędzia, formę i kanały komunikacji 
między nimi a TAURON Ciepło. Dzięki pomysłom oraz prototypom 
stworzonym przez uczestników spółka będzie mogła wprowadzić 
wybrane pomysły w życie, podnosząc przy tym jakość obsługi,  
zakres oferty oraz poziom innowacyjności.
PIOTR KLIMKIEWICZ

Nasi energetycy przygotowują strażaków do akcji ratunkowych
TAURON Dystrybucja • Ponad stu 
strażaków z Krakowa, powiatu 
nowosądeckiego i wojewódz-
twa śląskiego wzięło udział 
w cyklu praktycznych ćwiczeń  
dla służb organizowanych  
przez TAURON.
Podczas ćwiczeń wykorzystano 
dostępne technologie i narzędzia 
pracy, z których na co dzień korzy-
stają energetycy. Nabytą wiedzę 
strażacy mogą potem zastoso-
wać podczas akcji ratunkowych 
i usuwania zagrożeń wynikłych, na 

przykład, podczas wichur, powodzi 
czy innych zdarzeń pogodowych 
o intensywnym przebiegu.
W takich ekstremalnych sytuacjach 
akcja służb, w tym straży pożarnej, 
często poprzedza działania energe-
tyków, którzy pracują przy usuwaniu 
awarii i uszkodzeniach infrastruktu-
ry. W krakowskich ćwiczeniach naj-
ważniejsze było poszerzenie wiedzy 
z zakresu zdarzeń występujących 
w sieci dystrybucyjnej oraz poznanie 
stosowanych w energetyce metod 
bezpiecznego usuwania zagrożenia. 
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Szanowni Państwo,
za nami kolejny rok intensywnej pracy i licznych wyzwań,  
ale również sukcesów, które udało nam się wspólnie osiągnąć. 
Dziękujemy za pasję i zaangażowanie, z jakimi wykonujecie 
Państwo swoje codzienne obowiązki. 

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
życzymy Państwu pomyślności w realizacji wszystkich planów  
i zamierzeń – zarówno tych prywatnych, jak i zawodowych.  
Niech ten wyjątkowy czas będzie dla Państwa źródłem radości  
i okazją do zasłużonego odpoczynku w gronie najbliższych. 
Wesołych Świąt i Do Siego Roku!

  Filip Grzegorczyk   Marek Wadowski  Jarosław Broda  

TAURON Wydobycie
DANIEL IWAN

Podczas tegorocznych 
uroczystości w TAURON 
Wydobycie podsumowa-
ny został ubiegły rok oraz 

postęp głównych inwestycji spółki.
– Każdego dnia swoją pracą stwarza-
cie poczucie bezpieczeństwa dla nas 
wszystkich – dziękowała górnikom 
TAURONA Beata Szydło, posłanka 
do Parlamentu Europejskiego.
Uroczysta akademia barbórkowa 
w Grupie TAURON odbyła się w ZG 
Sobieski w Jaworznie. W obcho-
dach udział wzięli m.in. reprezentu-
jąca prezydenta RP Andrzeja Dudę 
podsekretarz stanu Anna Surów-
ka-Pasek, pełnomocnik rządu ds. 
Restrukturyzacji Górnictwa Węgla 
Kamiennego Adam Gawęda, była 
premier, posłanka do Parlamentu 
Europejskiego Beata Szydło oraz 
posłanka Ewa Malik.
– Zdecydowaliśmy o budowie szy-
bu Grzegorz w Jaworznie, inwestycji 
w poziom 800 metrów w ZG Janina 

i modernizacji Zakładu Górniczego 
w Brzeszczach, by nasze kopalnie 
mogły się stabilnie rozwijać – pod-
kreślał Filip Grzegorczyk, prezes 
zarządu TAURON Polska Energia.
Aktualnie realizowane inwestycje 
TAURON Wydobycie są ukierun-
kowane na wsparcie procesu osią-
gania celów strategicznych oraz 
zapewnienie utrzymania ciągłości 
pracy zakładów górniczych. Inwe-
stycje w aktywa górnicze zapewnią 
efektywne wydobycie węgla ka-
miennego z myślą o długofalowym 
zaopatrzeniu Grupy TAURON w to 
paliwo. 
– Stabilne górnictwo to podstawa 
bezpieczeństwa Polski. Trzy nowe 
ściany wydobywcze, uruchomione 
przez TAURON to dobra wiadomość 
dla sektora wydobywczego – mówił 
Adam Gawęda.
Głównymi kierunkami in-
westowania jest reali-
zacja kluczowych 
projektów: budowy 
poziomu 800 me-
trów w ZG Ja-

nina, budowy szybu Grzegorz  
w ZG Sobieski oraz programu in-
westycyjnego w ZG Brzeszcze. 
– Dziś spółka realizuje inwestycje, 
które przywracają kopalniom ich 
pełne zdolności produkcyjne oraz za-
pewniają im dalsze funkcjonowanie 
– mówił prezes zarządu TAURON 
Wydobycie Tomasz Cudny. – Celem 
wszystkich podjętych działań jest wy-
tworzenie pełnych zdolności produk-
cyjnych na najbliższych kilkanaście 
lat – dodał.
W kopalniach TAURONA prowa-
dzone są projekty innowacyjne 
mające na celu rozwój inteligent-
nych technologii wydobycia, ogra-
niczenie oddziaływania na środo-
wisko, poprawę bezpieczeństwa 

i warunków pracy 
czy stworze-
nie nowych 
produktów na 
bazie węgla. d

Święto Górników w TAURON Wydobycie 
Konsekwentna realizacja wyznaczonych celów 
i bezpieczny rozwój sektora wydobywczego 
stanowią podstawę dla stabilnego górnictwa. 

TAURON  
przyłączył już do sieci   

energetycznej ponad 30  
tys. odnawialnych

źródeł energii

Uczestnicy konferencji 
mogli wziąć udział  

w warsztatach Design 
Thinking

W tym roku  
akademia miała 

miejsce  
w ZG Sobieski  

w Jaworznie

Uroczystość 
poprzedził  

występ  
orkiestry  
górniczej

Do tej pory  
w ćwiczeniach wzięło udział  
ponad 100 strażaków 

Święto górników to 
okazja, by podsumować 
dotychczasowe 
osiągnięcia 
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Nasi energetycy przygotowują strażaków do akcji ratunkowych
Z kolei dla pracowników energetyki 
ważny jest sposób zabezpieczenia 
przez służby terenu z urządzeniami 
energetycznymi.
– Nasza współpraca ze strażą pożar-
ną najbardziej widoczna jest podczas 
awarii i zdarzeń wywołanych ekstre-
malnymi zjawiskami pogodowymi. 
Są to najczęstsze sytuacje, podczas 
których działania energetyków i służb 
się uzupełniają. Po to, by w stanie za-
grożenia działać sprawnie i bezpiecz-
nie, musimy przygotowywać się do 
takich zdarzeń, budować wzajemne 

kanały komunikacji oraz przekazy-
wać wiedzę o możliwych zagroże-
niach i sposobach radzenia sobie 
z nimi – podsumował cykl ćwiczeń 
Robert Zasina, prezes zarządu 
TAURON Dystrybucja.
Celem akcji jest przećwiczenie 
w poligonowym środowisku me-
tod bezpiecznego postępowania 
w trakcie akcji ratowniczych pro-
wadzonych w pobliżu elektro-
energetycznych urządzeń dystry-
bucyjnych.
EWA GROŃFo
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Grupa TAURON
WERONIKA ŚLĘZAK-TAZBIR

Program seminarium został 
podzielony na cztery lekcje, 
których tematy dotyczyły 
obszarów takich jak: Edu-

kacja i biznes wobec przyszłości, 
Myślenie poza schematami, Współ-
praca międzynarodowa w zakresie 
kształcenia dualnego, Edukacyjne 
doświadczenia w kontekście prowa-
dzonego projektu POWER. 
Pierwszego dnia omawiano te-
maty z zakresu zmian demogra-
ficznych, podejmowania decyzji, 
komunikacji międzypokoleniowej 
i znaczenia informacji zwrotnej dla 
budowania współpracy. W pane-
lach dyskusyjnych przedstawiciele 
pracodawców dzielili się doświad-
czeniami z prowadzonych przez 
siebie projektów w ramach progra-

mu POWER oraz modeli kształce-
nia dualnego.
Drugi dzień to przede wszystkim 
prezentacja projektu prowadzone-
go przez TAURON. Jako prelegenci 
wystąpili przedstawiciele nauki, 
realizujący badania z zakresu róż-
nic pokoleniowych, oraz przedsta-
wiciel Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji – najważniejszej w Polsce 
instytucji odpowiadającej za mię-
dzynarodową współpracę w ob-
szarze edukacji. W poszczególnych 
panelach doświadczeni eksperci 
rozmawiali o europejskich trendach 
w kształceniu zawodowym i jakości 
prowadzonych projektów z zakre-
su kształcenia dualnego. Wypra-
cowywali również rekomendacje 
do zmian w prawie oświatowym. 
Szczególny nacisk położony został 
na dyskusję o innowacyjności mo-
deli kształcenia, wypracowanych 

w ramach projektu przez TAURON.  
Prelekcje ogólne uzupełniały warsz-
taty, na których pierwszego dnia 
trzy grupy interesariuszy – oświata, 
biznes i pozostałe instytucje oto-
czenia społeczno-gospodarczego 
– budowały metaforyczne filary 
mostu, który ma być pożądanym 
modelem współpracy na linii eduka-
cja – biznes. Drugiego dnia uczest-
nicy seminarium mogli wziąć udział 
w warsztatach poruszających bar-
dzo zróżnicowaną tematykę: zdrowe 
nawyki i sukces zawodowy, inteli-
gencja emocjonalna, komunikacja 
a motywacja, nastawienie na rozwój, 
edukacja całożyciowa.
Podczas dwóch intensywnych dni 
wypracowanych zostało kilka-
dziesiąt rekomendacji w zakresie 
współpracy biznesu i edukacji na 
rzecz rozwoju kształcenia zawo-
dowego w Polsce. d

„Edukacja i biznes – most do przyszłości, poza 
schematami” to myśl przewodnia II seminarium 
realizowanego w ramach projektu POWER  
oraz programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

POWER do edukacji 
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Grupa TAURON • „Pracuj  
w TAURONIE. Dołącz do grona 
naszych fachowców!” – to hasło, 
które promuje infolinię rekruta-
cyjną Grupy TAURON. Konsultanci 
czekają od poniedziałku do piątku 
od 8.00 do 18.00 pod numerem 
146 146 146.
Infolinia to nowy sposób, by dostać 
pracę w TAURONIE. W prosty i przy-
jemny sposób można zapoznać się  
z ofertami pracy, aby otworzyć sobie 
drogę do elitarnego grona współpra-
cowników energetycznego lidera.
Po wybraniu numeru 146 146 146 
można znaleźć informacje, które poz- 
wolą szybko odszukać oferty dla osób 
z kwalifikacjami elektromontera, pra-
cownika elektrowni, górnika czy księ-
gowego. Infolinia daje kandydatom 
możliwość uzyskania informacji na 
temat aktualnych ofert pracy, procesu 
rekrutacyjnego, świadczeń czy benefi-
tów oferowanych w Grupie. 
Konsultanci obsługujący numer 146 
146 146 pomogą kandydatom zna-
leźć odpowiednią ofertę pracy, ale 
też zaaplikować na wybrane sta-
nowisko, udzielą też niezbędnych 
informacji związanych z rekrutacją.
Autorzy pomysłu postawili również 
na oryginalne formy promocji infoli-
nii. Informacje o niej – wraz z nume-
rem telefonu 146 146 146 – spot- 

TAURON uruchomił infolinię rekrutacyjną

Święto Górników w TAURON Wydobycie 

Godziny pracy: 8:00-18:00 (pn.-pt.)

W trakcie uroczystości
pracownikom TWd nadano

odznaczenia państwowe
i resortowe

Podczas seminarium 
wypracowano liczne 

rekomendacje w zakresie 
współpracy biznesu  

i edukacji 

Wręczono 
również

honorowe szpady
górnicze

Jak co roku przed siedzibą  
naszej firmy zagrała  

orkiestra górnicza 

 Pracuj w TAURONIE 

 Dołącz do grona naszych fachowców! 

 Zadzwoń 146 146 146” 

tauron.pl

kać można m.in. na samochodach 
pogotowia energetycznego.
Infolinia działa od poniedziałku do 
piątku od 8.00 do 18.00. Dodatko-

we informacje na temat ofert pracy 
znaleźć można – przez całą dobę, 
siedem dni w tygodniu – na stronie 
pracuj.tauron.pl.
GRZEGORZ PIKULIŃSKI

Zachęcamy naszych 
pracowników 
do aktywnego 
promowania 
infolinii 
rekrutacyjnej  
wśród znajomych!
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O TYM SIĘ MÓWI
TAURON POWOŁAŁ RADĘ NAUKOWĄ

Grupa TAURON
Głównym zadaniem powołanej przez TAURON Rady Naukowej 
będzie wsparcie w określaniu innowacyjnych kierunków działań 
Grupy. Rada będzie organem doradczym i opiniotwórczym przede 
wszystkim dla prac z obszaru badań, rozwoju i innowacji.
W skład Rady Naukowej TAURONA weszli uznani eksperci, od wielu 
lat związani z europejskim sektorem energetycznym.
– Rada Naukowa będzie organem eksperckim, weryfikującym i proponu-
jącym długoterminowe kierunki rozwoju Grupy TAURON, w tym również 
kierunki zmian Strategicznej Agendy Badawczej – mówi Jarosław Bro-
da, wiceprezes zarządu TPE ds. zarządzania majątkiem i rozwoju. 
– Doświadczenie Rady będzie istotne także przy współpracy z naszym 
otoczeniem biznesowym, szczególnie w zakresie oceny stopnia inno-
wacyjności proponowanych inicjatyw oraz ich technicznych aspektów  
– dodaje wiceprezes TAURONA.
Rada Naukowa jest odpowiedzią na wyzwania dynamicznie zmie-
niającego się otoczenia, w którym funkcjonuje sektor energetyczny, 
a także na rozwijający się w Grupie model Open Innovation, zakła-
dający otwarte podejście do współpracy z partnerami ze środowi-
ska naukowego, badawczego czy start-upowego.
ŁUKASZ CIUBA

NASZ SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY  
Z PRESTIŻOWĄ NAGRODĄ

TAURON Ciepło
Zbigniew Judasz, pracownik TAURON Ciepło, jako jeden z szesna-
stu społecznych inspektorów pracy z całej Polski został uhonoro-
wany przez Główny Inspektorat Pracy w pierwszym Ogólnopol-
skim Konkursie dla Najaktywniejszych Społecznych Inspektorów 
Pracy. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas gali 26 li-
stopada na Zamku Królewskim w Warszawie. Celem konkursu jest 
promowanie działalności społecznych inspektorów pracy, którzy 
w ramach pełnionych zadań aktywnie wpływają na poprawę stanu 
bezpieczeństwa pracy w zakładach. Patronat nad konkursem objął 
Marszałek Sejmu RP.
MARTA MROZEK
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TAURON Ciepło • Na przełomie 
września i października odbiorcy 
ciepła sieciowego rozpoczęli okres 
grzewczy. TAURON Ciepło oferuje 
swoim klientom bezpłatnie usługę 
automatyki pogodowej, dzięki 
której zarządzanie temperaturą 
w budynkach i mieszkaniach jest 
proste i nie wymaga zaangażowa-
nia ze strony użytkowników.
Wczesną jesienią, kiedy tempera-
tury zewnętrzne są jeszcze bardzo 
zmienne, automatyka pogodowa 
sprawia, że odbiorcy ciepła sie-
ciowego sami mogą zdecydować, 
kiedy i w jaki sposób chcą ogrze-
wać mieszkania, lokale  i budynki. 
– Nie należy obawiać się tego, że 
wniosek o rozpoczęcie dostaw cie-
pła zostanie złożony za szybko, po-
nieważ temperatura na zewnątrz 
jeszcze wzrośnie. W okresie przej-
ściowym, z początkiem jesieni, kiedy 
to zapotrzebowanie na ciepło nie jest 
jeszcze wysokie, dostawy ciepła do 
mieszkań  w pełni reguluje automaty-
ka pogodowa – mówi Piotr Zalejski, 
dyrektor Departamentu Przesyłu 
w TAURON Ciepło.
Udostępniana bezpłatnie przez 
TAURON Ciepło usługa automa-
tyki pogodowej pozwala zarządzać 
temperaturą w budynku, w zależ-
ności od temperatury zewnętrznej. 
Temperatury progowe ustawiane 

są zgodnie z wnioskiem spółdzielni 
lub zarządcy budynku.
– Obecnie nie stosuje się umownego, 
ustalonego z góry terminu rozpoczę-
cia sezonu grzewczego. Na wniosek 
spółdzielni lub zarządcy TAURON Cie-
pło może uruchomić dostawy ciepła 
w dowolnym terminie – dodaje Piotr 
Zalejski.

Uruchomienie dostaw ciepła 
trwa od kilku do maksymalnie  
12 godzin od złożenia wnio-
sku przez zarządcę budynku lub 
spółdzielnię. Przed włączeniem 
ogrzewania odbiorca powinien 
sprawdzić, czy wszystkie instala-
cje są sprawne.
MAŁGORZATA KUŚ

TAURON Wydobycie
DANIEL IWAN 

W zakładach gór-
niczych TAURON 
Wydobycie działa 
obecnie łącznie pięć 

ścian wydobywczych. 
– Wielkość zasobów w trzech 
nowych ścianach wydobywczych 
szacujemy na ponad 2 mln ton. To 
pokłady o dobrych parametrach 
jakościowych – mówi Tomasz 
Cudny, prezes TAURON Wy-
dobycie. – Uruchamiamy nowe 
ściany, ale i pracujemy nad popra-
wą efektywności pracy naszych 
zakładów górniczych. Przygoto-
wywany jest program funkcjono-
wania i optymalizacji kosztowej 
dla spółki. Naszym prioryte-
tem pozostaje zakończenie 
inwestycji strategicznych, 
takich jak budowa szybu 
Grzegorz w ZG Sobieski 
i poziomu 800 metrów 
w ZG Janina – dodaje 
prezes Cudny.
B u d o w a  s z y b u 
Grzegorz w ZG So-
bieski jest obecnie 

największą inwestycją realizo-
waną w TAURON Wydobycie.
Szyb uzyska pełną funkcjonal-
ność w 2023 roku.
Wpisując się w trendy rynkowe, 
spółka finalizuje również inwe-
stycje, które poprawią jakość 
produkowanych paliw węglo-
wych. W ZG Sobieski w Jaworznie 
został uruchomiony nowoczesny 
kompleks technologiczny, umoż-
liwiający produkcję lepszych ja-
kościowo paliw węglowych, m.in. 
ekologicznych produktów grzew-
czych. d

Ruszyło wydobycie  
z trzech nowych ścian 
W trzech zakładach górniczych należących do TAURON Wydobycie 
uruchomiono nowe ściany wydobywcze. Ich zdolność produkcyjna  
to około 10-13 tys. ton węgla kamiennego na dobę. Uruchomienie ścian 
pozwoli kopalniom Grupy zwiększyć produkcję węgla handlowego. 

Nowoczesna technologia  
wspiera komfort cieplny mieszkańców

Rada będzie pełnić  
funkcję doradczą   

i opiniotwórczą 

Inwestycja 
zwiększy produkcję 
węgla handlowego 

Wyróżniony 
pracownik 

TAURON Ciepło  
Zbigniew Judasz  Automatyka 

domowa 
zwiększy komfort 
odbiorców ciepła 

sieciowego
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Głębokość 
szybu 

Grzegorz 
będzie wynosić 

870 
METRÓW. 
Szyb uzyska 

pełną 
funkcjonalność 

w 2023 roku
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TAURON Wytwarzanie • Na tere-
nie Elektrowni Siersza dokonano 
wyburzenia chłodni kominowej 
nr 4. Detonacja, która trwała 
zaledwie 3,5 sekundy, poprzedzo-
na była szczegółowymi pracami 
przygotowawczymi. W tym czasie 
w płaszczu chłodni wywiercono 
ponad 3000 otworów, w których 
umieszczono ładunki o masie od 
50 do 100 gramów każdy. Łączna 
waga ładunków potrzebnych  
do powalenia 1830,69 m3 żelbetu 
ważącego 4,5 tys. ton wyniosła 
dokładnie 217,25 kilograma.
Wyburzenie wybudowanej w la-
tach sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku chłodni jest wynikiem wy-
łączenia z eksploatacji bloku nr 4  
(klasa 120 MW), który z uwagi na 
zastosowaną technologię nie speł-
niał norm środowiskowych, a jego 
modernizacja nie była możliwa. 

Chłodnia, wyłączona z eksploata-
cji w 2006 roku ze względu na zły 
stan techniczny oraz postępującą 
degradację, została zakwalifiko-
wana do likwidacji przez wyburze-
nie.
Rozbiórki obiektów wysokich (ko-
minów, wież) sposobem wybu-
chowym to najtańsza, najszybsza  
i najmniej czasochłonna metoda. 
Zastosowanie techniki strzałowej 
jest rozwiązaniem najbardziej ko-
rzystnym tam, gdzie możliwe jest 
kierunkowe powalenie obiektu.
Wyburzenie nastąpiło na podstawie 
uzyskanej decyzji. O planowanym 
wyburzeniu zostały powiadomione 
stosowne władze oraz instytucje. 
Przedstawiciele służb munduro-
wych zabezpieczali akcję wyburze-
nia na terenie sąsiadującym z elek-
trownią.
PATRYCJA HAMERA

Grupa TAURON
PATRYCJA PAWLEWSKA

Akademia Zarządzania 
Projektami Inwestycyjny-
mi to unikatowy program 
szkoleniowy poświęcony 

zarządzaniu projektami, dostoso-
wany do aktualnych potrzeb i wy-
zwań inwestycyjnych TAURONA. 
– Rozwój kompetencji pracowników 
to niezmiennie jeden z filarów roz-
woju naszej firmy. Chcąc realizować 
strategię, musimy mieć wykwalifi-
kowany personel odważnie podcho-
dzący do nowych wyzwań. W dobie 
transformacji energetycznej, której 
jesteśmy teraz aktywnym uczestni-
kiem, rola Kierownika Projektu jako 
ambasadora zmiany biznesowej jest 
szczególnie istotna – podkreśla Ja-
rosław Broda, wiceprezes zarządu 
TPE ds. zarządzania majątkiem 
i rozwoju.
Kierownik Projektu to kluczowa 
funkcja przy realizacji dużych in-
westycji. Jest to osoba, która musi 
łączyć wyzwania wynikające z za-
gadnień technicznych, współpracy 
różnych dostawców zewnętrznych 
i organizować cały proces inwesty-
cyjny. 
– W Grupie TAURON stawiamy na 
Kierowników Projektów, którzy nie 

tylko są administratorami i koordyna-
torami prac, ale proaktywnie reagują 
na pojawiające się ryzyka i wyzwa-
nia, rozumiejąc interesy wszystkich 
stron zaangażowanych w projekt 
– mówi Ewa Palarczyk, dyrektor 
wykonawczy ds. projektów inwe-
stycyjnych. – Dlatego właśnie tak 
ważna jest profesjonalizacja tej roli 
projektowej. Jestem pewna, że kom-
petencje i szeroki wachlarz narzędzi 
i umiejętności, jakie uczestnicy Aka-

demii nabyli w trakcie kursu, przyczy-
nią się do lepszej realizacji projektów 
– dodaje.
Akademia PM to program rozwoju 
kompetencji, który bazuje na cyklu 
profesjonalnych szkoleń zewnętrz-
nych i wewnętrznych. Kurs miał na 
celu objęcie zakresem całego pro-
cesu inwestycyjnego z naciskiem 
zarówno na kompetencje twarde, 
jak i miękkie. W programie znala-
zły się szkolenia dot. zarządzania 

projektami, procesu inwestycyj-
nego, narzędzi IT wspierających 
Kierowników Projektów, komu-
nikacji, zarządzania zespołem itd. 
Potwierdzeniem kompetencji był 
egzamin IPMA. Wszyscy uczest-
nicy Akademii ukończyli egzamin 
z wynikiem pozytywnym i otrzy-
mali renomowany certyfikat IPMA 
level D, potwierdzający znajomość 
uniwersalnego warsztatu Project 
Managera. d

Gigant runął w 3,5 sekundy Otwarci na bezpieczeństwo 
TAURON Wytwarzanie • Zapew-
nienie bezpieczeństwa i higieny 
pracy to zadanie wymagające 
obustronnego zaangażowania 
oraz współpracy. O tym, w jaki 
sposób zapewnić bezpieczeństwo 
w miejscu pracy, mogli dowiedzieć 
się uczestnicy „Dni Otwartych Drzwi 
BHP”, organizowanych przez  
TAURON Wytwarzanie.
We wszystkich pięciu oddziałach 
i w centrali spółki pracownicy Biura 
BHP i Ochrony Przeciwpożarowej 
przygotowali dla zainteresowa-
nych rozbudowaną agendę wyda-
rzenia. Podczas zajęć uczestnicy 
Dnia Otwartego mieli możliwość  
poszerzenia swojej wiedzy z za-
kresu znajomości przepisów BHP, 
obowiązujących w TAURON Wy-
twarzanie.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni,  
że nasza akcja spotkała się z takim 
zrozumieniem i zainteresowaniem. 
Mamy nadzieję, że z roku na rok Dzień 
Otwarty stanie się stałym elementem 
w kalendarzu spółki, a zainteresowa-
nie wśród załogi będzie coraz większe. 
Pamiętajmy, że każdy z nas w każdej 
minucie jest odpowiedzialny za życie 
i zdrowie nie tylko własne, ale także 
innych pracowników – mówi Janusz 
Pilawa, szef Biura BHP i Ochrony 
Przeciwpożarowej TAURON Wy-
twarzanie.
Zaproszenie do udziału w wyda-
rzeniu zostało skierowane nie tylko 

do pracowników TW, ale również 
do firm zewnętrznych, które wyko-
nują prace na terenie TW. Z możli-
wości udziału w „Dniu Otwartych 
Drzwi BHP” skorzystało ponad 140 
uczestników, którzy bardzo pozy-

tywnie wypowiadali się o inicjatywie, 
podkreślając, że kwestie związane 
z bezpieczeństwem są prioryte-
tem w codziennym funkcjonowaniu  
firmy.
ELŻBIETA GUZIKOWSKA

Mistrzowie zarządzania 
projektami 
Piętnastu pracowników, reprezentujących pięć spółek 
Grupy, przez cały rok uczestniczyło w autorskim 
programie rozwoju kompetencji Kierowników Projektów. 

Zakończenie 
Akademii PM 

uczestnicy 
podsumowali 

pamiątkowym 
zdjęciem

W wydarzeniu 
udział wzięło 

ponad 140 
uczestników

Spektakularna eksplozja 
trwała zaledwie kilka sekund 

Specjalnie przygotowane warsztaty 
cieszyły się dużym zainteresowaniem 

W zajęciach uczestniczyli także 
pracownicy firm zewnętrznych 
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Jak dbać 
o klimatyzację  
w okresie 
zimowym?
Wsparcie Grupa TAURON 
Klimatyzacja samochodowa 
używana jest głównie latem,  
ale korzystamy z niej także zimą. 
Pamiętajmy, aby raz w roku za-
dbać o jej odgrzybienie. Pozwoli 
to zapobiec nieprzyjemnemu 
zapachowi w samochodzie, który 
powodowany jest przez grzyby 
i pleśń gromadzącą się w parow-
niku i kanałach wentylacyjnych. 

 Metoda „granat”
Sposób jest prosty w realizacji 
i skutecznie neutralizuje przy-
kre zapachy. Metoda polega na 
wstawieniu za fotel kierowcy od-
świeżacza w puszce, który przy 
zamkniętych drzwiach w krótkim 
czasie odświeży klimatyzację.

 Użycie pianki
Najpopularniejszą metodą czysz-
czenia klimatyzacji jest pianka, 
która w kilkanaście minut spowo-

duje, że z nawiewów zacznie wy-
dobywać się przyjemny zapach. 
Można jej używać z każdą klima-
tyzacją: manualną, automatyczną 
i wielostrefową.

 Metoda ozonowa
Naturalne i bezpieczne odkaża-
nie klimatyzacji i wnętrza auta. 
Ozonowanie jest procesem eko-
logicznie czystym. Ozon bardzo 
szybko rozpada się w temperatu-
rze pokojowej, nie pozostawiając 
po sobie śladu. Ta metoda czysz-
czenia polecana jest szczególnie 
dla alergików, astmatyków i osób 
przewożących małe dzieci.

 Metoda ultradźwiękami
Urządzenie wykorzystuje ultra-
dźwięki do rozpylenia płynu de-
zynfekującego we wnętrzu auta. 
Dzięki temu płyn rozprowadza 
się w aucie w formie cząsteczek, 
więc przenika w szczeliny układu 
klimatyzacji, odkażając parownik.
ANDRZEJ MYRDA

TAURON Wydobycie
DANIEL IWAN

Górnicy doskonale wiedzą, 
jaką wartość ma krew dla 
ratowania ludzkiego ży-
cia, dlatego ze zrozumie-

niem podchodzą do inicjatyw takich 
jak zbiórka krwi.
Odbiorcami krwi, zebranej podczas 
akcji charytatywnych, są szpitale, 
kliniki oraz instytuty dokonujące 
skomplikowanych operacji, prze-
szczepów i innych zabiegów, przy 
których krew jest niezbędna.
W listopadowej edycji akcji krwio-
dawstwa w ZG Janina udział wzię-
ło blisko 60 pracowników kopalni, 
którzy oddali 20 litrów krwi. Klub 
Honorowych Dawców Krwi przy 
ZG Janina w Libiążu liczy 106 ak-
tywnych członków, którzy w tym 
roku oddali aż 160 litrów krwi i już 
zaplanowali pięć przyszłorocznych 
zbiórek.
– Idea dzielenia się krwią dla rato-
wania ludzkiego życia jest szczegól-
nie bliska górnikom, którzy wyko-
nują niezwykle ryzykowny zawód. 

W kopalniach TAURON Wydobycie 
zawsze możemy liczyć na hojność  
honorowych dawców krwi – po-
wiedział Czesław Toporek, prezes 
Klubu Honorowych Dawców Krwi 
w Libiążu. 
Także w pozostałych zakładach gór-
niczych TAURON Wydobycie działa-
ją prężnie Kluby Honorowych Daw-
ców Krwi. Klub przy ZG Brzeszcze, 
istniejący od 1966 roku, przekazał 

w tym roku blisko 200 litrów krwi, 
które zebrano w trakcie 6 akcji. Na-
tomiast w ZG Sobieski w 11 akcjach 
zorganizowanych wspólnie przez 
Klub HDK i NSZZ „Solidarność” pra-
cownicy oddali blisko 210 litrów 
krwi. Łącznie Kluby Honorowych 
Dawców Krwi zrzeszające 
pracowników TAURON Wydo-
bycie przekazały w tym roku 
blisko 570 litrów. d

 Po pierwsze – oddech
Żyjąc w czasach, kiedy doba wy-
daje się być za krótka, a znalezie-
nie czasu dla siebie bywa trudne, 
warto pamiętać o zbawiennym 
wpływie relaksu na nasze zdrowie. 
Najskuteczniejszym sposobem na 
relaks jest miarowe i głębokie od-
dychanie. Koncentrując się na ryt-
mie oddechu, naturalnie przecho-
dzimy w stan odprężenia. 

 Po drugie – ruch
Może być nawet krótki, szybki 
spacer, wejście po schodach za-
miast jazdy windą lub jakakolwiek 
aktywność fizyczna. Nie trzeba od 
razu morderczego treningu - wy-
starczy kilka przysiadów albo pa-
jacyków. Pamiętajmy jednak, aby 
postępować zgodnie z zasadami 
BHP.

  Po trzecie  
– nawodnienie i dieta

Dbaj o poziom nawodnienia oraz 
codzienną, zdrową dietę. Jedz 
dużo warzyw i owoców, szczegól-
nie tych sezonowych. Teraz, gdy 
za oknem coraz ciemniej, potrze-
bujemy dodatkowej dawki wita-
min, szczególnie jesienią i zimą, 
w naszej szerokości geograficznej 
warto suplementować witaminę 
D3. 

Pracuj zdrowo
TAURON Obsługa Klienta • W jaki sposób możemy zadbać o swoje  
zdrowie w miejscu pracy? Zachęcamy do zapoznania się z poradami,  
które dobrze wpłyną na nasze samopoczucie.

Rekordowe 570 litrów 
krwi górników 

Podczas 22 akcji charytatywnych, przeprowadzonych w tym roku w zakładach 
górniczych TAURON Wydobycie, zebrano niemal 570 litrów krwi. Trafiła ona do 
najbardziej potrzebujących w placówkach medycznych w całym województwie 
śląskim i małopolskim. 
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Górnicy  
o wielkim sercu  

do pomagania 
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Przepis 
na zdrowe 
święta
TAURON Ciepło • Co zrobić, aby 
w święta czuć się lekko, a nie stra-
cić magicznego klimatu i smaku 
świąt? Zachęcamy do zapoznania 
się z porcją porad, które pomogą 
nam „odchudzić” dobrze znane 
świąteczne potrawy.
  Zamień majonez na jogurt grec-

ki; 
  Ciężki sos zamień na lekką oliwę 

z oliwek; 
  Rybę - zamiast smażyć na patel-

ni - upiecz w piekarniku;
  Zamiast pszennej mąki do cia-

sta, użyj orkiszowej pełnoziar-
nistej; 

  Cukier zamień na ksylitol lub su-
szone daktyle;

  Nie dodawaj cukru do kompotu 
z suszu.

MAGDALENA JASKÓŁA-RURKA

TAURON Wytwarzanie • Ponad  
160 młodych sportowców ze ślą-
skich i małopolskich miast wzięło 
udział w II Jaworznickiej Olimpia-
dzie Sportowej dla Dzieci i Młodzie-
ży Niepełnosprawnej Ruchowo. 
W ramach wolontariatu pracow-
niczego organizację wydarzenia 
wsparli pracownicy elektrowni i ko-
palni Grupy TAURON.
– To niesamowite, jaką satysfakcję 
odczuwają ci młodzi ludzie, star-
tując w zawodach, często po raz 
pierwszy w życiu. To tworzy bar-
dzo pozytywną energię, dlatego 
chętnie angażujemy się w pomoc 
przy realizacji takich wydarzeń, 
szczególnie tu, w Jaworznie, czyli 
mieście silnie związanym z energe-
tyką – mówi Elżbieta Guzikowska, 
wolontariuszka z TAURON Wy-
twarzanie. 
W sportowych zmaganiach 
u c ze s t n i c z y ł y  2 2  d r u ż y ny 
z Jaworzna, Katowic, Siemiano-
wic Śląskich, Sosnowca, Miecho-

wa oraz Chrzanowa. Pracownicy 
TAURON Wytwarzanie i TAURON 
Wydobycie czuwali nad bezpie-
czeństwem młodych sportowców 
i wspierali organizatorów.
– Praca ratownika górniczego wy-
maga ciągłej gotowości do niesienia 
pomocy drugiej osobie. Pod ziemią 

mogą liczyć na nas górnicy, a na po-
wierzchni także społeczność lokalna. 
Wolontariat pracowniczy przy tak 
niezwykłych projektach sportowych, 
jak olimpiada dla dzieci niepełno-
sprawnych ruchowo, dodaje każde-
mu z nas energii i daje dużą satys-
fakcję – mówi Artur Szlósarczyk, 

wolontariusz, a zarazem ratownik 
górniczy z ZG Sobieski TAURON 
Wydobycie.
Dzieci konkurowały między inny-
mi w takich dyscyplinach, jak boc-
cia, slalom na wózkach, sprint na 
wózkach, rzutki czy kręgle.
PATRYCJA HAMERA-PIERZCHAŁA

TAURON Ciepło
MARTA MROZEK

Wrześniowego poran-
ka Adam Włodarczyk, 
Zbigniew Brunow 
i Krzysztof Ruszkow-

ski wyruszyli do prac konserwator-

skich. Będąc w drodze, pracownicy 
spostrzegli upadającego na ziemię 
mężczyznę.  
Ledwo wyczuwalny puls i słaby, nie-
miarowy oddech wiązały się z ko-
niecznością udzielenia poszkodowa-
nemu pierwszej pomocy. Pracownicy 

natychmiast przystąpili do masażu 
serca, wykonując przepisowe 30 uci-
śnięć, wezwali także pogotowie ra-
tunkowe. Po przybyciu na miejsce 
zdarzenia wyspecjalizowane służby 
medyczne przejęły poszkodowa-
nego i rozpoczęły resuscytację z za-

stosowaniem defibrylatora AED. Po 
przekazaniu pacjenta ratownikom 
medycznym pracownicy wrócili do 
swoich obowiązków. Wielkie brawa 
dla trzech monterów z TAURON Cie-
pło za ich odwagę i bezinteresowność 
w niesieniu pomocy. d

 Po czwarte – sen
Eksperci są zdania, że osoby do-
rosłe powinny spać od 7 do 9 go-
dzin na dobę. Sen pozwala zaosz-
czędzić energię, odświeżyć umysł 
i zdolności pamięciowe, a także 
zregenerować cały organizm.  
Ma też niebagatelny wpływ na pra-
cę układu odpornościowego. Warto 
zadbać o higienę snu – wywietrz 
pokój, uporządkuj przedmioty do-
okoła, wycisz się wieczorem przy 
książce lub w ciepłej kąpieli. 
KATARZYNA SIERSZUŁA
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Jaworznicka Olimpiada ze wsparciem 
wolontariuszy TAURONA

Bohaterska akcja 
pracowników TAURON Ciepło 

Znajomość podstawowych 
zasad BHP to wiedza, która 
może okazać się niezbędna 
nie tylko w miejscu pracy, 
ale również w drodze 
do niej. Przekonało się 
o tym trzech pracowników 
TAURON Ciepło, którzy 
bezinteresownie udzielili 
pierwszej pomocy 
poszkodowanemu 
przechodniowi. 
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Pracownicy 
TAURONA 

interweniowali  
w drodze do pracy

W wydarzeniu 
wzięło udział 

ponad 160 młodych 
sportowców

Dla wielu 
młodszych 
uczestników 
była to okazja 
do koleżeńskiej 
rywalizacji 
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 30

CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI OD PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON.
Rozwiązania należy przesyłać do 30 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 29: Agnieszka Wróblewska, TAURON Sprzedaż, Biuro Sprzedaży – Klienci Kluczowi; Leszek Burzec, TAURON Dystrybucja, Oddział 
w Tarnowie, Wydział BHP i Ochrony Środowiska; Grzegorz Suder, TAURON Obsługa Klienta, Sekcja Zmiany Sprzedawcy Klientów Odchodzących; Edyta  
Kukiełka, TAURON Ciepło, Biuro Planowania i Nadzoru Przesyłu; Agnieszka Klimas, TAURON Dystrybucja Pomiary, Teren Pomiarów Kraków Podgórze.

Hasło

TAURON Ciepło
MARTA MROZEK 

Brazylijskie jiu-jitsu to 
sztuka walki wywodzą-
ca się z judo i zapasów. 
Umożliwia powalenie 

przeciwnika na ziemię i uzyskanie 
nad nim całkowitej kontroli po-
przez zablokowanie jego ruchów. 
Brazylijskie jiu-jitsu uznawane 
jest za najskuteczniejszą technikę 
walki bez użycia broni. Dla naszego 
bohatera brazylijska technika walki 
ma jednak szczególne znaczenie.
– Dzięki brazylijskiemu jiu-jitsu tre-
nuje ciało, ale przede wszystkim po-
zwalam dać upust temu, co gromadzi 
się w głowie. Jest to moja największa 
pasja, której poświęcam kilka godzin 
dziennie. Wiąże się to z podporząd-
kowaniem, rygorem i wyrzeczeniami 
w wielu aspektach życia, na które 
często nie zwracamy uwagi – mówi 
Szymon Krupa.

Nasz bohater ma na swoim koncie 
wiele sukcesów na arenie krajowej 
oraz międzynarodowej. Jest mul-
timedalistą, zdobył m.in. tytuł mi-
strza Polski brazylijskiego jiu-jitsu 
czy złoty medal w Mistrzostwach 
Europy ACB. 
– Cały czas intensywnie przygo-
towuję się do kolejnych zawodów, 
trenując praktycznie codziennie. My-
ślę, że każdy powinien mieć swoje 
miejsce, do którego systematycznie 
wraca i w którym po prostu dobrze 
się czuje. Bez medali i tytułów też 
można czerpać radość ze sportu czy 
innej pasji. Wystarczy tylko zacząć  
– zachęca pracownik ZW Tychy.
Zapytany o plany na przyszłość, 
nasz bohater bez zastanowienia 
wskazał mistrzostwa w Lizbonie. 
Już teraz życzymy mu powodzenia 
i dalszych sukcesów zarówno na 
płaszczyźnie sportowej, jak i zawo-
dowej. d

BRAZYLIJSKIE JIU-JITSU OD KUCHNI, 
CZYLI PASJA DO SZTUK WALKI 
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Na co dzień pracuje jako obchodowy urządzeń energetycznych. 
Kończąc zmianę w elektrociepłowni, zamienia strój roboczy 
na kimono i wchodzi na matę, która od 8 lat jest jego drugim 
domem. O swojej pasji opowiedział Szymon Krupa z ZW Tychy.

”      Myślę, że każdy powinien mieć swoje miejsce, do 

którego systematycznie wraca i w którym po prostu 

dobrze się czuje. Bez medali i tytułów też można czerpać 

radość ze sportu czy innej pasji. Wystarczy tylko zacząć 
– MÓWI SZYMON KRUPA

Jiu-jitsu 
ćwiczy  

nie tylko ciało 
– wycisza też 

umysł


