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Grupa TAURON • Krew potrzebna 
jest w szpitalach co 15 sekund. 
Nie można jej niczym zastąpić ani 
wyprodukować. Tymczasem od 
wybuchu pandemii COVID-19 dra-
stycznie zmniejszyła się w Polsce 
liczba jej dawców – w niektórych 
centrach krwiodawstwa nawet 
czterokrotnie. Na apel placówek 
medycznych odpowiedzieli pra-
cownicy spółek Grupy.
Do realizowanej na całym terenie 
Grupy TAURON  akcji „ Pomaganie 
– masz to we krwi” jako pierwsi 
zgłosili się krwiodawcy z TAURON 
Wydobycie. Górnicy z zakładów 
Janina, Sobieski i Brzeszcze zebra-
li w tym roku już blisko 120 litrów 
tego cennego płynu.

– Okres karencji w oddawaniu krwi 
wynosi 8 tygodni. Dlatego zwiększe-
nie oddawanych ilości krwi możliwe 
jest jedynie przez propagowanie tej 
idei wśród pracowników – podkre-
śla Czesław Toporek 
z Klubu Krwiodaw-
ców przy ZG Janina.
Zebrana krew tra-
fiła do najbardziej 
p o t r z e b u j ą c y c h 
w placówkach me-
dycznych z woje-
wództw śląskiego, 
dolnośląskiego, opol-
skiego i małopolskie-
go.
URSZULA JARCZYK-
-WÓJTOWICZ

Pomaganie – masz to we krwi

Blisko 

120 
LITRÓW 

krwi oddano 
podczas akcji 

przeprowadzonych  
w tym roku

j  
 Szyjesz maseczki, pomagasz osobom starszym, a może jesteś częścią 
lokalnej inicjatywy i chcesz zachęcić do udziału większą liczbę osób?  
Napisz do nas na tpe.komunikacja.news@tauron.pl.  
Twoja historia może zainspirować innych! 

Grupa TAURON
GRZEGORZ PIKULIŃSKI

Czujni całą dobę zapobiegają 
setkom awaryjnych sytuacji, 
które niejednokrotnie ratują 
życie. To właśnie dzięki nie-

przerwanej pracy energetyków prądu 
nie brakuje w naszych domach, ale 
także w szpitalach i wszystkich placów-
kach, które niosą pomoc.
Pracownicy TAURONA pomagają rów-
nież poza godzinami pracy, biorąc udział 
w oddolnych inicjatywach prospołecz-
nych. Przykładem takiej działalności 
jest akcja #PomocDlaSeniora, w którą 
zaangażowana jest Aneta Guzik – kie-
rownik Biura Marketingu Klientów Biz-
nesowych i Relacji w TAURON Sprzedaż.
– Akcję wymyślił i koordynuje radny dziel-
nicy, w której mieszkam. Seniorzy dzwonią 
na wskazany numer (informacja o akcji 
znajduje się na plakatach w różnych miej-
scach dzielnicy – na słupach i na klatkach 
bloków) i zgłaszają potrzebę zakupów. 
Następnie zgłoszenie trafia do grupy wo-
lontariuszy. Osoba chętna kontaktuje się 
z seniorem i robi zakupy – opisuje inicja-
tywę Aneta Guzik.
Nasi pracownicy oferują swoje wspar-
cie również na innych płaszczyznach, 
szyjąc maseczki ochronne czy przygo-
towując posiłki dla pracowników służby 
zdrowia.
– Decyzja była spontaniczna. Pomyślałam, 
że skoro jestem z wykształcenia techni-

kiem odzieżowym, to z materiałów, które 
mam w domu, uszyję tyle maseczek, na ile 
starczy mi produktu. W pierwszej kolejno-
ści musiałam zabezpieczyć najbliższych, 
pomyślałam również o koleżankach z pra-
cy, które ze względu na swoje obowiązki 
nie mogą pracować z domu. Nie mogłam 
też zapomnieć o sąsiadach – mówi 
Anna Modrzańska ze Wsparcie Grupa  
TAURON.
Inicjatywy tego typu bardzo czę-
sto powstają w naszych dzielnicach 
i sąsiedztwach. O tym, jak i komu po-
móc, możemy przeczytać również 
w sieci. Umiejętności nie są koniecznością  
– często wystarczy odrobina dobrych 
chęci.
– Szyć nie potrafię, ale wspieram akcję 
przez kupowanie materiału i dostarczanie 
go do zaprzyjaźnionej krawcowej. Moje 
dzieci są lekarzami i znam ten problem 
z pierwszej ręki. Pani, której dostarczam 
materiał do szycia, ma kontakt z pozosta-
łymi osobami biorącymi udział w tej akcji, 
dzięki czemu maseczki są przekazywane 
do szpitali, w których są najbardziej po-
trzebne – podkreśla Renata Koniecz-
ny-Kloczkowska, kierownik Biura Za-
rządzania Procesami Sprzedażowymi 
z TAURON Sprzedaż.
Pomagać można na wiele sposobów. 
Najlepszym tego przykładem są pra-
cownicy TAURONA, którzy po raz ko-
lejny pokazują, że mimo okoliczności 
potrafią dzielić się swoją dobrą energią 
z innymi. d

Swoją codzienną pracą zapewniają ciągłość produkcji 
i dystrybucji energii elektrycznej, dbają o stabilne dostawy 
ciepła i odpowiednią obsługę naszych klientów. Na co dzień 
energetycy, górnicy, pracownicy ochrony czy biurowi  
po godzinach dzielą się tym, co najcenniejsze – swoim 
czasem i zaangażowaniem. Szyją maseczki ochronne, 
przygotowują posiłki dla medyków. Wszystko po to,  
by w tym trudnym czasie nieść pomoc potrzebującym. 

 MegaMocni w każdych warunkach 
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PRACOWNICY TAURON CIEPŁO WYRÓŻNIENI 
ODZNACZENIAMI PAŃSTWOWYMI

TAURON Ciepło
Wojewoda śląski wręczył odznaczenia państwowe nadane przez pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ministra energetyki ośmiu za-
służonym pracownikom spółki TAURON Ciepło. 
Uroczystość odbyła się w reprezentacyjnym Westybulu Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Złotym Krzyżem Zasługi został 
odznaczony Leszek Mrowiec, natomiast medale za długoletnią służbę 
otrzymali: Roman Chrzanowski, Marek Gańczarczyk, Mirosław Kieli-
chowski, Roman Malkiewicz i Wiesław Nabiałek. Odznaki honorowe  
„Za Zasługi dla Energetyki” otrzymali Jerzy Gębczyński oraz Robert Kutz.
Dodatkowo, Komisja ds. Odznaczeń i Wyróżnień TAURON Ciepło uho-
norowała statuetką „Zasłużony Pracownik TAURON Ciepło” czterech 
pracowników spółki: Marię Jawor, Jacka Krasnowskiego, Michała Kunę 
oraz Waldemara Wiewióra.
MARTA MROZEK
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TAURON Ekoenergia
ANNA CISZEWSKA-SWAT

 Jak zachowuje się jednost-
ka wiatrowa w przypadku bra-
ku wiatru (czy pobiera energię 
z sieci współpracującej, aby 
podtrzymać obroty minimalne)?
 W momencie gdy wiatru nie 
ma lub jest poniżej wartości, któ-
ra umożliwiłaby generowanie 

energii elektrycznej, elektrownia 
wiatrowa pobiera energię czynną 
z sieci w celu podtrzymania pracy 
urządzeń. Ruch obrotowy wirnika 
wynika wyłącznie z siły wywiera-
nej przez wiatr na łopaty wirnika. 
W rezultacie, gdy wiatr ustaje cał-
kowicie - wirnik zatrzymuje się.

 Czy w układzie zabezpieczeń 
jednostki wiatrowej jest opcja 

Moc, bezpieczeństwo 
i… brak wiatru 
– pytania 
o elektrownie 
wiatrowe 
W ostatnim numerze „Pulsu TAURONA” zaprosiliśmy 
pracowników Grupy do zadawania pytań dotyczących 
elektrowni wiatrowych. Temat spotkał się z dużym 
zainteresowaniem, czego efektem są liczne pytania,  
które otrzymaliśmy. W oczekiwaniu na kolejne zapraszamy 
do zapoznania się z odpowiedziami naszych ekspertów. 

Czym jest prąd, jak powstaje i w jaki sposób bezpiecznie się z nim obchodzić? 
Odpowiedzi na te pytania, a także wiele więcej energetycznych informacji 
znajdziemy na TAURON TV, czyli nowym kanale edukacyjnym TAURONA.  
W ciągu tygodnia od jego uruchomienia z filmowych materiałów edukacyjnych 
skorzystało już ponad 5 tysięcy nauczycieli. 

Domowa edukacja  
z TAURONEM 

TAURON Dystrybucja
EWA GROŃ

Na platformie znajdują się 
filmy dla dzieci i młodzieży, 
które w przyjazny i intere-
sujący sposób omawiają 

zagadnienia z dziedziny fizyki. Kanał 
może być ciekawą alternatywą dla ro-
dziców spędzających czas z dziećmi, 
a także wspierać nauczycieli w prze-
prowadzaniu zdalnych lekcji.
- Internet to teraz szczególnie waż-
ne źródło poszerzania wiedzy. Dzieci 
i młodzież szukają takich stron i źró-
deł informacji, które w atrakcyjnej 
formie przekażą im wiedzę i uzu-
pełnią lub wzbogacą zajęcia online 
z nauczycielami – mówi Filip Grze-
gorczyk, prezes zarządu TAURON 
Polska Energia. – Nasza platforma 
edukacyjna jest doskonałym na-
rzędziem dedykowanym głównie 
nauczycielom, ale również rodzicom 
i dzieciom. Przygotowana jest wspól-
nie z metodykami nauczania i na-
uczycielami, co gwarantuje wysoki 
poziom materiałów, dostosowany do 
programu poszczególnych klas i wie-
ku dzieci - dodaje prezes TAURONA. 

Na kanale, poza materiałami prze-
znaczonymi do edukacji szkolnej, 
znajdują się również filmy z udzia-
łem pracowników TAURONA, pod-
powiadające, jak spędzić czas 
w gronie najbliższych w sposób 
ciekawy i pożyteczny. W rodzinnej 
serii edukacyjnej występuje Piotr 
Niewęgłowski, pracownik TAURON 
Dystrybucja z 40-letnim stażem, 
który ze swoimi wnukami 
Dorotką i Marcinem prezen-
tuje proste zabawy ilustru-
jące zjawiska fizyczne.
Wspólne rodzinne ekspe-
rymentowanie pokazuje, że 
przy pomocy zwykłych do-
mowych gadżetów można 
rozbudzić w dzieciach cie-
kawość do odkrywania no-
wych zjawisk i nauki. Filmy 
są krótkie, trwają niewiele 
ponad 2 minuty. Dla doro-
słych, którzy będą przepro-
wadzać ćwiczenia fizyczne 
razem z dziećmi, na końcu 
każdego filmu przygoto-
wana jest plansza 
z objaśnieniem 
zjawiska. d

Uroczystość odbyła się 
w reprezentacyjnym 
westybulu Śląskiego  
Urzędu Wojewódzkiego  
w Katowicach 

„Bardzo się cieszę, że taką stronę państwo 
stworzyliście. W prosty i przyjazny dla dzieci 
sposób można przekazać trudne tematy. 
Moja szósta klasa jest zachwycona”  
– napisała jedna z nauczycielek 

JORDANÓW Z NOWYM OŚWIETLENIEM

TAURON Dystrybucja Serwis
Miasto Jordanów wraz z TAURON Dystrybucja Serwis wymienia 
oświetlenie uliczne. Wykonawca dokona przebudowy oświetle-
nia między innymi ze względu na prowadzone w centrum mia-
sta prace rewitalizacyjne.
W ramach współpracy spółka wymienia słupy oraz oprawy so-
dowe na energooszczędne, nowoczesne oprawy ledowe. Pro-
jekt obejmuje również dobudowę nowych punktów świetlnych 
w wysokim standardzie. Wykonawca dokona przebudowy sieci 
ze względu na prowadzone prace rewitalizacji jordanowskiego 
Starego Rynku, objęte nadzorem wojewódzkiego konserwatora 
zabytków. Typy opraw oraz słupów zostały pozytywnie zaopi-
niowane przez konserwatora. Wymianie podlegają także szafy 
oświetlenia drogowego oraz kabel zasilający o łącznej długości 
około 837 metrów. 
Nowoczesne, odpowiednio dobrane oprawy LED oferują jasne 
światło i generują dodatkowe oszczędności. Wymiana oświet- 
lenia wpływa też na zużycie energii elektrycznej. Szacuje się, że 
w przeliczeniu na kWh oszczędność może wynosić nawet od 49 
do 63%. Oprócz zmniejszonych wydatków na oświetlenie uliczne, 
LED-y zapewniają zdrowsze i bezpieczniejsze środowisko miesz-
kańcom, zwiększając tym samym poziom ich bezpieczeństwa.
MARCIN DZIECHCIARZ

Wymianie
podlegają także szafy 
oświetlenia drogowego 
oraz kabel 
zasilający o łącznej 
długości ok. 837 m Fo
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awaryjnego odstawienia jed-
nostki, w przypadku np. zna-
czących zmian częstotliwości 
(+, -), co może mieć miejsce np. 
podczas pracy asynchronicznej 
jednostki na wydzieloną sieć 
bądź w przypadku awarii sieci 
współpracującej?
 Elektrownia wiatrowa wypo-
sażona jest w sterownik, który na 
bieżąco sprawdza wszystkie para-
metry pracy elektrowni wiatrowej, 
a także sieci, do której jest przyłą-
czona. Gdy w sieci wartości czę-
stotliwości przekroczą poziomy 
ustawione w sterowniku, to zgod-
nie z zaprojektowanym algoryt-
mem taka elektrownia wiatrowa 
powinna się wyłączyć. Kolejnym 
zabezpieczeniem elektrowni wia-
trowej od zakłóceń w sieci jest za-
bezpieczenie polowe wraz z wy-
łącznikiem w polu transformatora 
w rozdzielnicy SN, zamontowanej 
u podstawy elektrowni wiatrowej.

 Czy w Polsce występują przy-
padki, jak np. w Niemczech, gdzie 
właściciele wiatraków w pew-
nych przedziałach dobowych 
(tzw. doliny zapotrzebowania) 
dopłacają operatorowi systemu, 
aby jednostki wiatrowe mogły 
współpracować z siecią?
 Wraz z początkiem 2019 roku, 
zgodnie z nowymi regulacjami, 
wprowadzone zostały nowe li-
mity cen energii elektrycznej, 
które dopuszczają sprzedaż 
energii elektrycznej po ujemnych 
cenach w przypadku zdecydo-
wanej nadpodaży energii elek-
trycznej, jednak taka sytuacja 
w Polsce jeszcze nie miała miej-
sca. d

Odpowiedzi udzielili MICHAŁ MAR-
KOWICZ i MICHAŁ SKOTARCZAK  
z Biura Zarządzania Technicznego 
Farmami Wiatrowymi w TAURON 
Ekoenergia.

j  
 ZADAJ PYTANIE NASZEMU EKSPERTOWI 
Jeśli masz jakieś pytanie odnośnie farm wiatrowych 
lub po prostu chcesz poszerzyć swoją wiedzę na 
ten temat, zapytaj naszych ekspertów. Wystarczy 
wysłać wiadomość z pytaniem na adres:  
anna.ciszewska-swat@tauron-ekoenergia.pl. 
Odpowiedzi udzielimy na łamach „Pulsu TAURONA”. 

Wspólne rodzinne 
eksperymentowanie 

pokazuje, że przy pomocy 
zwykłych domowych 

gadżetów można 
rozbudzić w dzieciach 

ciekawość do odkrywania 
nowych zjawisk i nauki

Filmy edukacyjne przygotowane przez TAURONA w prosty 
w odbiorze sposób opowiadają o niełatwych zjawiskach 

fizycznych lub prezentują doświadczenia, które nie mogą 
zostać zrealizowane w szkolnym laboratorium

Maseczki ochronne 
– jak ich poprawnie używać? 

Grupa TAURON•Zgodnie z naj-
nowszymi wytycznymi, przeby-
wając w przestrzeni publicznej, 
mamy obowiązek noszenia ma-
seczek ochronnych.  
Podpowiadamy, jak poprawnie 
zakładać i zdejmować masecz-
kę ochronną oraz przypominamy  
o zasadach higieny, których warto 
przestrzegać, aby zmniejszyć ryzy-

ko rozprzestrzeniania się korona-
wirusa.
Odpowiednio założona maseczka 
zmniejsza ryzyko przedostania się 
do organizmu zakaźnych kropelek, 
ogranicza również ich późniejsze 
wydychanie i rozprzestrzenianie. 
Dzięki maseczkom chronimy nie 
tylko siebie, ale i osoby, z którymi 
mamy kontakt. GP

PRZYPOMINAMY
Maski ochronne są skuteczne 
tylko w połączeniu 
z pozostałymi środkami 
higieny – jeśli znajdujesz 
się w przestrzeni publicznej, 
pamiętaj o zachowaniu 
dystansu minimum dwóch 
metrów i regularnym myciu  
lub dezynfekowaniu rąk. 

1 Przed nałożeniem 
maseczki dokładnie 

umyj ręce z użyciem 
mydła lub zdezynfekuj 
je przy pomocy płynów 
odkażających.

2 Przykładając  
maseczkę do twarzy, 

zakryj nos, usta i pod-
bródek. Upewnij się,  
że między twarzą a ma-
seczką nie ma żadnych 
przerw.

3 Jeśli maseczka  
ma sztywny pasek, 

rozmieść go na twarzy 
w taki sposób, aby dobrze 
przylegał do nosa. Jeśli 
maska ma gumki, zaczep 
je o uszy, a jeśli sznurki  
– zawiąż je z tyłu głowy.

4 Pamiętaj, żeby nie 
dotykać maseczki 

w trakcie jej noszenia. 
Jeśli Ci się to zdarzy, 
umyj lub zdezynfekuj 
ręce.

5 Nigdy nie używaj 
ponownie maseczki 

ochronnej jednorazowe-
go użytku. Jeśli masecz-
ka, którą nosisz, stanie 
się wilgotna – wymień ją 
na nową.

6 Aby zdjąć maseczkę, 
chwyć ją za wiązanie 

lub gumki i ostrożnie 
zdejmij. Nie dotykaj  
przodu maseczki. 

7 Po zdjęciu jedno-
razowej maseczki, 

wyrzuć ją do zamyka-
nego pojemnika. Zadbaj 
o higienę - umyj lub 
zdezynfekuj ręce. 

8 Jeśli nosisz mate-
riałową maseczkę 

wielokrotnego użytku, 
pamiętaj, że przed po-
nownym użyciem należy 
ją każdorazowo wyprać 
oraz wyprasować.

Wesprzyj Fundację  
w walce z COVID-19! 

PRZYŁĄCZ SIĘ DO ZBIÓRKI, Z KTÓREJ CAŁY DOCHÓD PRZEKAŻEMY  
NA CELE ZWALCZANIA SARS-COV-2. WIERZYMY, ŻE WSPÓLNYMI 

SIŁAMI WYGRAMY NIERÓWNĄ WALKĘ Z WIRUSEM.
Dostrzegając ogromne potrzeby szpitali prowadzących walkę z koronawirusem, 

Fundacja TAURON przekazała placówkom medycznym z terenu działania  
Grupy TAURON fundusze na zakup niezbędnych środków.  

Jednak to, co w normalnych warunkach jest zapasem na wiele dni czy tygodni, 
obecnie staje się niewystarczające. Dlatego prosimy Was o wsparcie  

i przyłączenie się do naszej zbiórki. Liczy się każda złotówka. 

Dzięki Tobie możemy zdziałać znacznie więcej!
Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Fundacji TAURON:  

44 1240 6292 1111 0010 4545 5428 
Z DOPISKIEM KORONAWIRUS
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O TYM SIĘ MÓWI
„DOBRY SĄSIAD” PO RAZ TRZECI

Kopalnia Wapienia Czatkowice
Ruszyła III edycja Projektu Grantowego „Dobry sąsiad”,  
organizowanego przez Kopalnię Wapienia Czatkowice.
Celem inicjatywy jest wspieranie działań prospołecznych, dążą-
cych do poprawy jakości życia mieszkańców gminy Krzeszowice.
Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy złożyć wypełniony 
formularz z opisem pomysłu i prowadzić działalność na tere-
nie gminy Krzeszowice. W konkursie mogą wziąć udział stowa-
rzyszenia, fundacje, kluby sportowe i inne podmioty związane 
z miastem. Spełnienie tych dwóch warunków pozwala zawal-
czyć o finansowe wsparcie dla swojego pomysłu w wysokości 
nawet 5000 zł.
„Dobry sąsiad” cieszy się coraz większym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców Krzeszowic, czego dowodem jest rosnąca 
z roku na rok liczba zgłoszeń. 
AGNIESZKA CUPIAŁ

Iluminacje  
TAURONA 
rozświetlają 
Katowice 

Specjaliści  z TAURON 
Dystrybucja Serwis 
podjęli się niełatwego 
zadania modernizacji 
iluminacji budynku 
archikatedry pod 
wezwaniem Chrystusa 
Króla w Katowicach. 

W ramach tegorocznej 
edycji uczestnicy mogą 

uzyskać wsparcie 
w wysokości nawet  

5 tysięcy złotych

Fo
to

: A
rc

hi
w

um
 K

W
 C

za
tk

ow
ice

TAURON Obsługa Klienta  
• W obecnych czasach coraz  
częściej zaczynamy korzystać  
z pomocy robotów. Ułatwiają one 
pracę również w Grupie TAURON. 
Faktury i umowy przekazane do 
archiwizacji, zajęcia wierzytelno-
ści oraz wnioski o zawarcie umo-
wy - w kancelariach TAURONA są 
już znacznie szybciej odczytywa-
ne, rejestrowane i obsługiwane.
Zakończony projekt wdrożenia apli-
kacji OCR, czyli oprogramowania 
służącego do rozpoznawania zna-
ków i całych tekstów w zeskano-
wanym dokumencie papierowym 
lub elektronicznym, umożliwia 
znaczne skrócenie czasu rejestracji 
dokumentów w kancelariach oraz 
ich obsługi w systemach informa-
tycznych.

 – Aplikacja OCR ułatwia codzienną, 
często powtarzalną pracę kancela-
ryjną, wspierając obsługę już kilku 
rodzajów dokumentów – wyja-
śnia Katarzyna Wójcik, dyrektor 
Centrum Zarządzania Obiegiem 
Dokumentów w TAURON Obsłu-
ga Klienta. – Oczywiście na tym 
nie poprzestaniemy. W najbliższej 
przyszłości aplikacja OCR będzie 
obrabiać kolejne dokumenty, tak by 

maksymalnie przyspieszyć obsługę 
klienta – dodaje Katarzyna Wójcik.
Pozyskane dane można przenosić 
do systemów informatycznych lub 
na zasoby sieciowe do dalszego 
wykorzystania przez boty. W ra-
mach projektu wdrożono cztery ro-
dzaje dokumentów: faktury, umo-
wy ad acta, zajęcia wierzytelności 
oraz wnioski o zawarcie umowy.
KATARZYNA SIERSZUŁA

j  
 Dzięki wprowadzeniu aplikacji OCR skrócony został 

czas rejestracji dokumentów. Wyeliminowano 

ręczne wprowadzanie danych do SOD, które 

generowało różnego rodzaju błędy, takie jak 

literówki czy nieprawidłowe dekretacje spraw.

Czytający robot 
usprawnia obsługę klienta

Aplikacja OCR już dziś 
ułatwia codzienną pracę 
kancelaryjną,  
a w przyszłości  
będzie to robić  
na jeszcze większą skalę 
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TAURON W POSZUKIWANIU ABSOLWENTÓW 

Grupa TAURON
Ponad stu wystawców wspierających rynek pracy i przedsiębior-
czość akademicką oraz liczne grono studentów i absolwentów 
stawiających pierwsze kroki na rynku pracy. Tak prezentuje się bi-
lans organizowanych przez Politechnikę Śląską XXII Inżynierskich 
Targów Pracy i Przedsiębiorczości. Wśród wystawców nie zabrakło 
również TAURONA. 
Udział w targach pracy to każdorazowo niepowtarzalna okazja do 
spotkania z potencjalnymi przyszłymi pracownikami. To również 
możliwość zaprezentowania tegorocznych programów stażowych, 
aktualnych ofert pracy, ale przede wszystkim szansa odbycia wielu 
rozmów z młodymi ludźmi, którzy energicznie przygotowują się do 
startu w życie zawodowe. 
Podczas targów nasi eksperci opowiadali o codziennej pracy 
w TAURONIE, przybliżając specyfikę działalności każdej ze spółek. 
Prezentowali również szanse, które Grupa oferuje w zakresie roz-
woju zawodowego i osobistego. Już przy pierwszych rozmowach 
ze studentami i absolwentami przedstawiciele TAURONA stają się 
partnerami do rozmowy o wyzwaniach branży energetycznej i ko-
nieczności coraz większego zaangażowania w odnawialne źródła 
energii. Na tym polu zainteresowanie studentów było szczególnie 
duże, dlatego częstym tematem odbytych rozmów był #Zielony-
ZwrotTAURONA i idące za nim możliwości rozwoju zawodowego. 
Udział w targach cieszących się tak dużym zainteresowaniem to 
znakomita okazja, by przedstawić TAURONA jako pracodawcę ofe-
rującego atrakcyjne warunki zatrudnienia i interesujące oferty pracy.
WERONIKA ŚLĘZAK-TAZBIR
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Podczas targów nasi eksperci 
opowiadali o codziennej pracy  
w TAURONIE, przybliżając specyfikę 
działalności każdej ze spółek 
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Grupa TAURON • W ubiegłym 
roku farmy wiatrowe TAURO-
NA dostarczyły około 700 GWh 
energii elektrycznej. Oznacza to 
60-procentowy wzrost produkcji 
w porównaniu do poprzedniego 
roku. Taka ilość energii może pokryć 
roczne zapotrzebowanie 300 tysię-
cy gospodarstw domowych.
– Zielony Zwrot TAURONA przynosi 
konkretne i mierzalne rezultaty. Duży 
wzrost produkcji to przede wszystkim 
efekt nabycia pięciu farm wiatrowych 
o mocy 180 MW i korzystnej sytuacji 
meteorologicznej – tłumaczy Filip 
Grzegorczyk, prezes TAURON Pol-
ska Energia. – Stale analizujemy 
możliwości akwizycji kolejnych 
projektów wiatrowych i fotowol-
taicznych, a równocześnie roz-
wijamy własne zielone przed-
sięwzięcia, w szczególności na 
terenach należących do Grupy  
– dodaje prezes TAURONA.
Dzięki ubiegłorocznemu zaku-
powi nowych farm wiatrowych, 
TAURON niemal podwoił moce 

z a i n s t a l o w a n e 
w technologii wia-

trowej. Obecnie TAURON jest 
właścicielem dziewięciu farm 
w siedmiu województwach, gdzie 
energię elektryczną wytwarzają 
182 turbiny wiatrowe o łącznej 
mocy 380,75 MW. Farmy zloka-
lizowane są w większości na te-
renach o dobrych parametrach 
wietrzności, gdzie średnioroczna 
prędkość wiatru wynosi ponad  
6 m/s.

Najlepsze wyniki produktywności 
uzyskały farmy wiatrowe zloka-
lizowane w województwach: ku-
jawsko-pomorskim, mazowiec-
kim i wielkopolskim – Inowrocław 
i Mogilno o łącznej mocy 66 MW, 
utrzymując wysoki poziom ponad 
35 proc. Również produktywność 
największej farmy wiatrowej Mar-
szewo o mocy 100 MW, zlokalizo-
wanej w województwie zachodnio-
pomorskim, była powyżej średniej 
z lat poprzednich i wyniosła 30 proc.
ŁUKASZ CIUBA

Grupa  
TAURON 
jest właścicielem 

9 
farm  
wiatrowych

Farmy 
w 2019 roku  
wyprodukowały

700
GWh energii  
elektrycznej

To oznacza 

60
-procentowy  
wzrost  
rok  
do roku

Energia z wiatru napędza 
#ZielonyZwrotTAURONA

TAURON  
Dystrybucja Serwis
MARCIN DZIECHCIARZ

Nocna iluminacja podkreśla 
urodę architektury i wydo-
bywa ją na pierwszy plan. 
Wprowadzenie różnych tem-

peratur światła, dostosowanie kątów 
rozsyłu umożliwia podkreślenie de-
tali często niezauważanych w świetle 
dziennym. Wszędzie tam, gdzie zasto-
sowano iluminację, oprócz podstawo-
wych założeń wizualnych stanowi ona 
również formę ochrony obiektów oraz 
pełni rolę czynnika informującego o zna-
czeniu i randze oświetlanego obiektu. 
Archikatedra Chrystusa Króla jest 
największą archikatedrą w Polsce. 
Katowicka świątynia została wznie-
siona w latach 1927-1955 w stylu 
klasycyzującym. Ulokowana jest 

w południowej czę-
ści centrum Kato-
wic, w prostoką-
c ie  zamkniętym 
ulicami Powstańców, 
Wita Stwosza, Jordana 
i Plebiscytową. 
Prace prowadzone 
przez TAURON Dys-
trybucja Serwis obej-
mowały przebudowę 
istniejącej, przestarza-
łej technicznie ilumi-
nacji. Nowym źródłem 
światła, które wyparło 
tradycyjne żarówki, są 
wysokoefektywne moduły LED, któ-
re dają więcej światła oraz zużywają 
mniej energii elektrycznej. Iluminacją 
kopuły kościoła można dowolnie ste-
rować przez zabudowany dotykowy 
tablet w szafie sterującej. Dzięki takie-
mu rozwiązaniu możliwe jest uzyska-
nie dowolnej kolorystyki światła, które 
podświetla kopułę. Ze względu na spe-
cyfikę instalacji, w pracach montażo-
wych często wykorzystywane były eki-

py alpinistyczne. Końcowy efekt jest 
spektakularny – gmach eksponuje 
swoje walory architektoniczne w zu-
pełnie nowym świetle. d

Cała instalacja 
zamontowana na bryle 

budynku składa się 
z ponad 

590 
OPRAW 

OŚWIETLENIOWYCH. 
Instalacja elektryczna 

iluminacji to ponad 
2 km przewodów 

zasilających 

Archikatedra 
Chrystusa Króla 
jest największą 

archikatedrą  
w Polsce
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Wsparcie Grupa TAURON • 
Ekologia jest ważnym elementem 
współczesności. Każdego dnia 
firmy z całego świata wdrażają 
nowe rozwiązania, by ograniczyć 
negatywny wpływ na środowisko. 
Podobnie jest w przypadku naszych 
serwisów samochodowych.
Jedną z takich czynności jest proces 
mikrofiltracji, czyli nowoczesnej 
i ekologicznej usługi oczyszczania 
olejów hydraulicznych z zanie-
czyszczeń stałych, szlamów oraz 
wody. Jakość oleju ma znaczący 
wpływ na prawidłowe funkcjono-
wanie i działanie Urządzeń Trans-
portu Bliskiego (podnośników 
koszowych, HDS-ów, dźwigów). 
Te nowoczesne urządzenia wyko-
rzystywane w naszych serwisach, 
oprócz precyzyjnej filtracji oleju, 
oczyszczają układ hydrauliczny 
z wody, opiłków i innych zabrudzeń, 
których nie jesteśmy w stanie usu-
nąć podczas tradycyjnej wymiany 
oleju. Stopień czystości oleju po 
filtracji sprawdzany jest za pomocą 
komputerowego testera.
Do prawidłowego funkcjonowania 
podnośników stosowany olej powi-
nien mieć odpowiednie właściwości 
smarne i chłodzące, odpowiednią 
gęstość oraz lepkość.  Wszystkie 

te czynniki wpływają na sprawne 
funkcjonowanie urządzenia, a co za 
tym idzie również na bezpieczeń-
stwo jego użytkowników.
Dbanie o stan oleju w urządze-
niach przyczynia się do wydłużenia 
„żywotności” substancji smaro-
wej. Warto dodać, że dzięki prze-
prowadzaniu okresowej filtracji 
oleju zmniejszona zostaje emisja 
CO2 oraz znacząco zmniejszają się 
odpady. Zgodnie z polityką śro-
dowiskową, zadaniem każdego 
przedsiębiorcy jest ograniczenie 
eksploatacji zasobów naturalnych 
i szczególna dbałość o ekologię.
W tym wypadku mamy do czy-
nienia z trzema bardzo ważny-
mi czynnikami: ekologicznym, bo 
stosujemy rozwiązania związane 
z dbaniem o środowisko naturalne, 
technicznym, bo znacząco wydłu-
żamy okresy między wymianami 
oleju (mamy możliwość od jednego 
do nawet 5-krotnego wykonania 
filtracji na tym samym oleju) oraz 
ekonomicznym, bo filtracja oleju 
jest dużo tańsza niż zakup nowe-
go produktu. Takie rozwiązanie 
zmniejsza również ryzyko awa-
rii, a co za tym idzie kosztownych 
przestojów.
ANNA PTAK

Serwisy samochodowe 
TAURONA dbają o środowisko

Dzięki przeprowadzaniu 
okresowej filtracji oleju 
zmniejszona zostaje 
emisja CO2 oraz znacząco 
zmniejszają się odpady 

Fo
to

: S
to

ck



6 Puls TAURONA gazeta pracowników Grupy TAURON marzec 2020 r.

 
 

Wsparcie Grupa TAURON • Nie-
zależnie od pory roku czy marki 
samochodu, każdy kierowca 
powinien zadbać o prawidłowe 
zaopatrzenie swojego pojazdu.
Do obowiązkowego wyposażenia 
każdego samochodu należą tylko 
trójkąt i gaśnica. Ciekawostką jest 
to, że prawie 90% zmotoryzo-
wanych użytkowników dróg źle 
przewozi gaśnicę, która powin-
na być „pod ręką” kierowcy, a nie  
– jak w większości przypadków  
– w bagażniku. 
Kolejną ciekawostką jest rów-
nież to, że apteczka nie wchodzi 
w skład obowiązkowego wypo-
sażenia  samochodu. Obowiązek 
posiadania apteczki nie został 
bowiem uregulowany przepi-
sami. Warto pamiętać o tym, że 
na drodze wydarzyć się może 
wszystko i prawidłowo wypo-
sażona apteczka może pomóc 
nam w wielu niespodziewanych 
sytuacjach. Warto więc mimo 
wszystko posiadać dobrze wy-
posażoną apteczkę samochodo-
wą w aucie. 
CO POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ 
W ODPOWIEDNIO ZAOPATRZO-
NEJ APTECZCE:
 materiały opatrunkowe,
 elastyczne opaski uciskowe,
 rękawiczki lateksowe,

  maseczka do sztucznego 
oddychania,

 płócienna trójkątna chusta,
 folia ratownicza,
 nożyczki.

PAMIĘTAJ
To, że na terenie naszego kraju 
posiadanie apteczki nie jest obo-
wiązkowe, nie oznacza, że wybie-
rając się w podróż np. do Czech, 
Słowacji, Austrii, Niemiec, Francji 
czy na Litwę prawo działa w ten 
sam sposób. Wybierając się do jed-
nego z tych państw, bezwzględnie 
zaopatrz się w dobrze doposażoną 
apteczkę.
Warto również wyposażyć swój 
samochód w zestaw zapaso-
wych żarówek. Mogą zaoszczę-
dzić kierowcom nieprzyjemnych 
sytuacji w razie kontroli drogo-
wej. Nie należy również zapo-
minać o kamizelce odblaskowej, 
której zadaniem jest zwiększyć 
bezpieczeństwo kierowcy np. 
w trakcie nieoczekiwanej wy-
miany zepsutego koła. Dobrze 
przygotowany kierowca powi-
nien być też zaopatrzony w linkę 
holowniczą, kable rozruchowe, 
latarkę czy podstawowy zestaw 
narzędzi naprawczych.
ANNA PTAK

Niezbędnik  
odpowiedzialnego kierowcy

Wsparcie Grupa TAURON
ANNA PTAK

Dynamiczny slalom, jaz-
da po płytach poślizgo-
wych czy nagłe omijanie 
kurtyn wodnych to tylko 

niektóre z zaproponowanych ćwi-
czeń. Głównym celem szkolenia 
było zdobycie wiedzy, doświadcze-
nia i większej kontroli nad prowa-
dzonym pojazdem. 
– Sądzę, że takie szkolenie powinien 
przejść każdy kierowca. Sytuacje, 
w których braliśmy udział, mogą zda-
rzyć się każdemu. My mieliśmy okazję 
przeżyć je w kontrolowanych, bez-
piecznych warunkach pod okiem wy-
kwalifikowanych instruktorów. Wielu 
z nas uprawnienia do kierowania 
samochodem zdobyło bardzo dawno 
temu. Dzięki szkoleniu mogliśmy sobie 

przypomnieć, jak ważne jest opano-
wanie i wiedza za kierownicą – pod-
kreśla uczestniczka szkolenia. 
Kurs dedykowany był zarówno pa-
nom, jak i paniom – nie było taryfy 

ulgowej, wszyscy uczestnicy pod-
dawani byli takim samym próbom 
i zadaniom. Nie zawsze uda się 
przygotować kierowcę do sytuacji 
awaryjnej, ale warto wypracować 

TAURON Ekoenergia
ANNA CISZEWSKA-SWAT

Akcja filmu toczy się zimą 
1903 roku, kiedy to z ob-
razów Jacka Malczew-
skiego ucieka gromada 

namalowanych przez malarza 
baśniowych postaci. Przenoszą 
się na teren zarzecza we współ-
czesnej Polsce, do krainy zwanej 
Mszarami. W pobliżu ma ruszyć 

wielka elektrownia wodna, któ-
ra zaleje tysiące hektarów ziemi, 
wsie i małe miasteczka. Tymcza-
sem z Domu Dziecka w Łaznów-
ku, miasteczku przeznaczonym 
do zalania, ucieka grupa dzieci 
niepogodzonych z decyzjami 
dorosłych. Rdzenni mieszkań-
cy Mszarów – wodniki, utopce, 
strzygi i rusałki – muszą sobie 
poradzić z nieoczekiwanym na-
jazdem obcych na ich terytorium. 

Czy pomogą uciekinierom stwo-
rzyć wymarzoną przez nich Re-
publikę Dzieci?  Tego dowiemy się 
w kinach. 
„Republika dzieci” to najnowsza 
produkcja polskiego scenarzysty, 
reżysera i operatora,  odpowie-
dzialnego za takie produkcje, jak 
„Jańcio Wodnik”, „Jasminum” czy  
„Serce, serduszko”. Zdjęcia do no-
wego filmu Kolskiego realizowane 
będą we wrześniu tego roku. d

Doskonalimy technikę jazdy 
Grupa pracowników spółki Wsparcie Grupa 
TAURON uczestniczyła w dedykowanym szkoleniu  
z doskonalenia technik jazdy. W trakcie 6-godzinnej 
sesji kursanci pod okiem wykwalifikowanych 
nauczycieli doskonalili swoje umiejętności  
za kółkiem. 

j  
 W projekcie wzięli udział 
pracownicy, którzy bardzo 
dużo czasu spędzają za 
kierownicą, przemieszczając 
się między różnymi 
lokalizacjami spółki. 

Elektrownie TAURONA 
w obiektywie filmowym 

Tereny elektrowni wodnej w Pilchowicach niejednokrotnie gościły na dużym ekranie. 
Kręcone tu były zdjęcia do filmów i produkcji telewizyjnych, takich jak „Skąpani w ogniu”, 
„Trick” czy „Jak rozpętałem drugą wojnę światową”. Tym razem uroki elektrowni, 
w towarzystwie zapory pilchowickiej, a także zbiornika otmuchowskiego, zostaną 
wykorzystane w filmie „Republika dzieci” w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego. 

Warto pamiętać o tym, że na drodze wydarzyć 
się może wszystko i prawidłowo wyposażona 

apteczka może pomóc nam w wielu 
niespodziewanych sytuacjach

Kurs dedykowany był 
zarówno panom,  
jak i paniom - wszyscy 
uczestnicy poddawani byli 
takim samym  
próbom i zadaniom 
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Bądź eko  
w kuchni
BIOEKO Grupa TAURON • W po-
przednim wydaniu przedstawili-
śmy kilka porad mówiących o tym, 
jak postępować, aby być bardziej 
eko na co dzień. W dzisiejszej 
odsłonie „Bądź EKO z BIOEKO” 
zdradzamy  kolejne wskazówki 
na ekologię… w kuchni. 
  Przygotuj plan potraw na cały 

tydzień. Dzięki niemu będziesz 
w stanie zminimalizować nie-
wykorzystane produkty.

  Wykorzystuj nadmiar zakupio-
nych produktów, takich jak wa-
rzywa. Ugotuj z nich zupę, sos, 
przygotuj zapiekankę czy deser. 

  Nie gotuj na zapas. Staraj się 
przygotowywać ilości, które Ty 
i Twoi domownicy zjecie w naj-
bliższych dwóch dniach.

  Gotuj pod przykrywką. Dzięki 
temu skrócisz czas gotowania 
i oszczędzisz prąd.

  Wykorzystaj niezjedzone pie-
czywo. Nie wyrzucaj stward-
niałego pieczywa - zrób z nie-
go bułkę tartą.

  Zaopatrz się w wielorazowe, do-
brej jakości pojemniki do prze-
chowywania żywności. Będą 
nadawały się zarówno do zmy-
warki, jak i do zamrażalnika. 

  Wykorzystaj zużyte słoiki  
do przechowywania 
np. kaszy, ryżu czy 
makaronu. Jeśli nie 
będziesz w stanie 
ponownie ich wyko-
rzystać, pamiętaj, 
aby wrzucić je do 
odpowiedniego 
pojemnika na od-
pady.

   Zabieraj ze sobą na zakupy 
torbę wielokrotnego użytku. 
Materiałowe torby są wytrzy-
malsze i przyjaźniejsze dla 
środowiska.

MONIKA REJDAK

j  
 W projekcie wzięli udział 
pracownicy, którzy bardzo 
dużo czasu spędzają za 
kierownicą, przemieszczając 
się między różnymi 
lokalizacjami spółki. 

Elektrownie TAURONA 
w obiektywie filmowym 

zachowania, które te sytuacje 
mogą zminimalizować. Precyzja, 
wiedza i rozsądek to cechy kierow-
cy, który jest świadomy zagrożeń 
czekających go na drodze. d

Urokliwe tereny 
elektrowni wodnej 

w Pilchowicach stanowiły 
tło dla wielu produkcji 

filmowych...

...a także dla gry  
komputerowej pt. „The 

Vanishing of Ethan 
Carter”
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TAURON Ekoenergia • TAURON 
rozpoczął prace nad systemem 
ultraszybkiego prognozowania 
produkcji energii elektrycznej 
w systemach fotowoltaicznych, 
uwzględniających nagłe zmiany 
pogody. Będzie to możliwe dzięki 
wykorzystaniu technologii interne-
tu rzeczy (IoT) i zaawansowanych 
algorytmów przetwarzania danych.
– Celem projektu jest stworzenie unika-
towego systemu prognozowania pro-
dukcji energii w horyzoncie dwóch do 
sześciu godzin, z częstością odświeża-
nia co 15 minut – wyjaśnia Filip Grze-
gorczyk, prezes zarządu TAURON 
Polska Energia. – Będzie to możliwe 
dzięki monitorowaniu aktualnych wa-
runków pogodowych przez rozproszo-
ne terytorialnie sensory optyczne oraz 
wykorzystaniu numerycznych prognoz 
pogody – dodaje prezes TAURONA.
Wraz ze wzrostem mocy wytwór-
czych opartych na OZE rośnie po-
trzeba wdrażania nowoczesnych na-
rzędzi, które pozwolą na efektywne 
wytwarzanie i zarządzanie energią. 
TAURON pracuje nad rozwiązania-
mi pozwalającymi nie tylko na pro-
gnozowanie zdolności wytwórczych 
w horyzoncie doby, ale i przewidy-

wanie – wynikających ze zmiennej 
pogody – nagłych wahań produkcji. 
To ważne w kontekście powtarzają-
cych się w Polsce w ostatnich latach 
anomalii pogodowych, trudnych do 
przewidzenia w perspektywie doby.
Realizowany przez TAURON Eko-
energia projekt łączy technologię 
internetu rzeczy oraz zaawansowa-
ne algorytmy przetwarzania danych 
oparte na sztucznej inteligencji. 
– Planujemy opracowanie konstrukcji 
sensora umożliwiającego śledzenie 
lokalnych warunków pogodowych, 
w tym ruchów chmur. W tym zakresie 
nawiązaliśmy współpracę z Instytu-
tem Mikroelektroniki i Optoelektroniki 
Politechniki Warszawskiej – tłuma-
czy Przemysław Prus, szef Biura 
Energetyki Rozproszonej, Badań 
i Rozwoju w TAURON Ekoenergia. 
W ramach projektu opracowane będą 
algorytmy detekcji i analizy danych 
z sensora, które staną się elementem 
systemu ultraszybkiego prognozo-
wania i pozwolą na zwiększenie zdol-
ności do szybkiego reagowania, a tym 
samym minimalizowania skutków 
niestabilności eksploatowanych od-
nawialnych źródeł energii.
ANNA CISZEWSKA-SWAT

Ultraszybkie prognozowanie produkcji energii z OZE
 Rozwiązanie, nad którym 

pracuje TAURON, pozwoli nie 
tylko prognozować zdolności 

wytwórcze w horyzoncie 
doby, ale i przewidywanie 
nagłych wahań produkcji
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM NR 34

CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ROZWIĄZANIA KRZYŻÓWKI OD PRACOWNIKÓW SPÓŁEK GRUPY TAURON.
Rozwiązania należy przesyłać do 8 maja 2020 roku 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 33: Jurek Dariusz, TAURON Dystrybucja, Dział Regulacji Nieruchomości Energetycznych; Zofia Kuciel, TAURON Wytwarzanie, 
Oddział Zarządzania Produkcją w Elektrowni Jaworzno III; Monika Michalik, TAURON Obsługa Klienta, Biuro Umów i Transakcji Finansowych; Karolina  
Rasztabiga, TAURON Sprzedaż, Zespół ds. Ochrony Danych Osobowych; Tomasz Luberda, TAURON Dystrybucja, Wydział Eksploatacji

Hasło

Energetyk wysokich lotów 

TAURON Wytwarzanie
KAROL SUS

Tworzeniem i składaniem 
modeli pracownik TAURON 
Wytwarzanie pasjonuje się 
od najmłodszych lat.

– Muszę powiedzieć, że już od pod-
stawówki byłem stałym bywalcem 
modelarni lotniczej. Ukończyłem poli-
technikę na kierunku budowy samo-
lotów właśnie w związku z moim za-
interesowaniem. Dobrze wspominam 
studia. Wszyscy mieliśmy podobne 
zainteresowania i wiele czasu spędzi-
liśmy w piwnicy akademika, sklejając 
modele – wspomina Grzegorz Bo-
ryczko. 

Dzięki swojej pasji nasz bohater 
miał okazję odwiedzić m.in. Wło-
chy, Mongolię czy USA. Wszystko to 
w ramach modelarskich mistrzostw 
świata i Europy. Grzegorz Boryczko 
od blisko dwóch dekad prowadzi 
kadrę Polski i jako jej team mana-
ger odbiera nagrody za drużynowe 
zwycięstwa Polaków. Jak sam pod-
kreśla, każde zdobyte trofeum ma 
dla niego szczególne znaczenie.
– W poprzednim roku było to srebro 
w kategorii F1C i brąz w kategorii F1B. 
Największym sukcesem jest jednak 
zdobyty w trakcie odbywających się 
w ubiegłym roku mistrzostw świata 
puchar Challenge France, czyli nagroda 

dla najlepszej drużyny w klasyfikacji 
generalnej. Ostatni raz Polacy zdobyli 
go na mistrzostwach w 1991 roku  
– podkreśla.
Na co dzień Grzegorz Boryczko 
tworzy swoje modele w niewielkim 
warsztacie zlokalizowanym nieopo-
dal Elektrowni Siersza w Trzebini.
– Kiedyś prowadziłem w tym warsz-
tacie zajęcia z modelarstwa w ramach 
klubu „Energetyk”. Teraz odwiedzają 
go regularnie jedynie cztery osoby, 
w tym aktualny, wielokrotny mistrz 
Polski. Powstał w tym warsztacie 
model, który na ostatnich mistrzo-
stwach Europy uzyskał tytuł „Mistera 
Elegancji” za najlepiej prezentujący się 

model w powietrzu – mówi Grzegorz 
Boryczko. – Tak nawiasem mówiąc, 
wykonał go własnoręcznie mój wy-
chowanek, który jest potrójnym wice-
mistrzem Europy i regularnie zajmuje 
czołowe miejsca w klasyfikacji Pucha-
ru Świata – dodaje.
Nasz bohater pasjonuje się również 
paralotniarstwem. W 1991 roku 
kupił swoją pierwszą paralotnię i na 
specjalnym kursie zdobył upraw-
nienia pilota paralotni.
 – Wtedy latało się swobodnie, co 
było związane z koniecznością wy-
jazdu w góry, gdzie spędzałem w za-
sadzie prawie każdy weekend. Naj-
popularniejszym wtedy miejscem do 

latania było Skrzyczne w Szczyrku  
– wspomina Grzegorz Boryczko.
Rozwój tej dyscypliny spowodował 
pojawienie się napędów paralot-
niowych, co nie wiązało się już z ko-
niecznością wyjazdów w górzyste 
tereny. W 1999 r. Grzegorz Borycz-
ko stał się posiadaczem napędu do 
paralotni i po uzyskaniu odpowied-
nich uprawnień został pilotem mo-
toparalotni. Obecnie nasz bohater 
lata nadal, lecz – jak sam mówi  
– z mniejszą intensywnością niż 
jego młodsi koledzy, których nie-
jednokrotnie sam zaraził pasją. Za-
pewnia jednak, że „bakcyl latania” 
pozostał w nim do dziś. d

Modelarstwo lotnicze to niecodzienne zainteresowanie, 
którym zajmuje się wąskie grono niecodziennych 
ludzi. Jedną z takich osób jest pracownik TAURON 
Wytwarzanie, zdobywca tytułu wicemistrza świata 
w modelarstwie lotniczym – Grzegorz Boryczko. 

Z mistrzostw świata 
w Lost Hills w Kalifornii 

reprezentacja Polski 
wróciła z dwoma medalami 

drużynowymi oraz pucharem 
przechodnim „Challenge 

France” w klasyfikacji 
generalnej

Po 28 latach puchar 
przechodni „Challenge 

France” ponownie trafił 
w ręce polskiej reprezentacji

Dzięki swojej pasji 
nasz bohater
miał okazję 
odwiedzić m.in. 
Włochy, Mongolię 
czy USA 
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