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SpRAWy SpołecZne

Ważne porozumienia w nowym roku

Informujemy, że Zarząd JSW KOKS S.A. i Organizacje 
Związkowe działające w Spółce porozumiały się w spra-
wie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń So-
cjalnych na 2015 r.

W 2015 r. wysokość od-
pisu dodatkowego na 
ZFŚS pozostanie nie-
zmieniona w stosunku 

do poprzedniego roku.
W 2015 r. główne pozycje ZFŚS to 

m.in.:
– dofinansowania do „wczasów 

pod gruszą”, uzależnione od wy-
sokości dochodów,

– świadczenia dla dzieci z okazji św. 
Mikołaja,

– pożyczki mieszkaniowe na re-
mont mieszkania,

– świadczenia dla Pracowników 
z okazji wypoczynku świątecznego.
Zrezygnowano z przyznawania 

świadczeń rzeczowych dla emery-
tów i rencistów. Utrzymano zapomo-
gi losowe dla emerytów i rencistów.

Zmieniły się też zasady dofinan-
sowania i refundacji wypoczynku 
dzieci w wieku od 6 lat do ukończe-
nia 19 lat.

Pełna treść Regulaminu jest do-
stępna w Intranecie oraz Dziale So-
cjalnym.

Waloryzacja dodatku zmianowego 
przeniesiona

Zarząd JSW KOKS S.A. i Organiza-
cje Związkowe działające w Spółce 
porozumiały się w sprawie waloryza-
cji dodatku zmianowego. Ustalono, 

że ze względu na obecną sytuację 
ekonomiczną, w 2015 r. wysokość 
dodatku zmianowego w Spółce nie 
ulegnie zmianie.

Strony ustaliły, że kwoty waloryza-
cji dodatku zmianowego w 2015 r. 
obliczone na bazie przeciętnego 
wzrostu wynagrodzenia w Spół-
ce w 2014 r., zostaną doliczone do 
podstawy waloryzacji w 2016 r.

Kolejne rozmowy ze związkami 
zawodowymi

JSW KOKS S.A. wystosowała do 
Organizacji Związkowych działają-
cych w Spółce zaproszenie do pod-
jęcia rozmów w przedmiocie zawar-
cia nowego Zakładowego Układu 
Zbiorowego Pracy dla Pracowni-
ków JSW KOKS S.A.

O zorganizowanych spotkaniach 
i efektach prowadzonych rozmów 
będziemy informować na bieżąco.

Zarząd JSW KOKS S.A.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych
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KoMunIKAty

Komunikat Głównej Komisji Wyborczej
przeprowadzającej wybory członków Rady Pracowników 
JSW KOKS S.A. III kadencji z dnia 16 stycznia 2015 r.
Główna Komisja Wyborcza, powołana do przeprowadze-
nia wyborów członków Rady Pracowników JSW KOKS 
S.A. III kadencji, informuje pracowników Spółki, że:

1. W przeprowadzonych w dniu 15 
stycznia 2015 roku wyborach udział 
wzięło 1494 pracowników z liczby 
2561 uprawnionych do głosowa-
nia, frekwencja wyniosła 58,33%, co 
oznacza, że wybory są ważne.

2. Poszczególni kandydaci na 
członków Rady Pracowników JSW 
KOKS S.A. III kadencji otrzymali na-
stępującą liczbę głosów:

Krzysztof Bednarczyk – 173
Leszek Beta – 199
Antoni Bielecki – 174
Lesław Bigaj – 262
Katarzyna Detko – 361

Tadeusz Fijak – 227
Zenon Gręda – 333
Bożena Kachniarz – 202
Marian Kaleta – 516
Zdzisław Klimek – 325
Krzysztof Kołodyński – 235
Andrzej Nowak – 444
Henryk Owieczka – 130
Zbigniew Piątek – 351
Irena Przybysz – 564
Wojciech Sadowski – 208
Dariusz Salamon – 405
Bogusław Trendel – 426
Krzysztof Trzaska – 117
Ireneusz Żur – 208

3. Na podstawie powyższych 
wyników wyborów, zgodnie z art. 
10 ust. 7 ustawy z dnia 7 kwietnia 
2006 r. o informowaniu pracow-
ników i przeprowadzaniu z nimi 
konsultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550 
z późn. zm.) członkami Rady Pra-
cowników JSW KOKS S.A. III ka-
dencji zostają:

Katarzyna Detko, 
Marian Kaleta, 
Andrzej Nowak, 
Zbigniew Piątek, 
Irena Przybysz, 
Dariusz Salamon, 
Bogusław Trendel.

Przewodniczący  
Głównej Komisji Wyborczej

Stanisław Kurtyka

15 stycznia br. na terenie 
wszystkich koksowni JSW 
KOKS S.A. pracownicy w wy-
znaczonych miejscach mogli 
oddać swój głos na kandyda-
tów do Rady Pracowników. 
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technIKA I technologIA

Inteligentna Koksownia
W styczniu br. w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych „Victoria” S.A. oraz na terenie JSW 
KOKS S.A. (w Zabrzu i Dąbrowie Górniczej) miała miejsce wystawa promująca rezultaty 
projektu „Inteligentna Koksownia spełniająca wymagania Najlepszej Dostępnej Techniki”.

Projekt ten jest sfinansowany 
ze środków wspólnotowych 
(Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego) oraz 

publicznych środków krajowych. 
Wystawa cieszyła się sporym za-
interesowaniem pracowników po-
szczególnych koksowni. Multime-
dialną prezentację mogli zobaczyć 
zarówno pracownicy jak i goście 
odwiedzający w interesach oby-
dwie spółki.

Projekt Inteligentna Koksownia 
Spełniająca Wymagania Najlepszej 
Dostępnej Techniki jest realizowany 
w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka; Oś Prio-
rytetowa 1: Badania i rozwój nowo-
czesnych technologii; Działanie 1.1: 
Wspieranie badań naukowych dla 
budowy gospodarki opartej na wie-
dzy; Poddziałanie 1.1.2.: Strategicz-
ne programy badań naukowych 
i prac rozwojowych.

Kierownikiem projektu był dr 
inż. Aleksander Sobolewski zaś 
w zespole odbiorowym ze strony 
Wałbrzyskich Zakładów Koksow-
niczych „Victoria” S.A. uczestniczy-
li Andrzej Warzecha i Stanisław 
Stępak, a ze strony JSW KOKS 
S.A. Członek Zarządu ds. Produk-
cji i Techniki Bogusław Smółka 
i Krzysztof Szafraniec. W Radzie 
Konsultacyjnej, która odpowiada-
ła m.in. za merytoryczne wsparcie 
Projektu zasiadali także Prezes JSW 
KOKS S.A. Edward Szlęk oraz Pre-
zes Koksowni Częstochowa Nowa 
Sp. z o.o. Tadeusz Wenecki. Prze-
wodniczącym Rady Konsultacyj-
nej był prof. dr hab. inż. Aleksan-
der Karcz z krakowskiej AGH.

(WPB, mp)

Na multimedialnym ekranie dotykowym przedstawiono innowacyjne rozwiązania techniczno-tech-
nologiczne, które są niezbędne dla spełnienia wymagań Najlepszej Dostępnej Techniki w polskim 
koksownictwie w perspektywie roku 2020.
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WZK VIctoRIA S.A.

Złote Serduszko dla WZK „VICTORIA” S.A.
Ryszard Nowak, przewodniczący Rady Wspólnoty Samo-
rządowej Biały Kamień – Konradów wręczył Prezesowi 
Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. „Zło-
te serduszko” dziękując w ten sposób za udział koksowni 
w rozmaitych akcjach organizowanych przez Wspólnotę.

– Jest pan prezesem szlachetnej 
Spółki, dlatego należy się panu spe-
cjalne podziękowanie, że zawsze 
możemy liczyć na Waszą pomoc – 
mówił podczas uroczystości, w której 
wzięli udział samorządowcy Ryszard 
Nowak, szef Rady Wspólnoty Samo-
rządowej Biały Kamień – Konradów.

Specjalne podziękowanie, którym 
jest serce ze złota oprawione w ram-
kę i opatrzone wyjątkową dedykacją, 
trafiło do rąk Prezesa Wałbrzyskich 
Zakładów Koksowniczych Victoria 
S.A. Andrzeja Warzechy. W ten spo-

sób Ryszard Nowak wraz ze swoimi 
współpracownikami, mieszkańca-
mi i podopiecznymi podziękował za 
zaangażowanie koksowni w akcje 
charytatywne organizowane przez 
Wspólnotę.

Wałbrzyska „Victoria”, wychodząc 
naprzeciw potrzebom ludzi i środowi-
ska, przyjęła zasady, które pomaga-
ją koncentrować pomoc tam gdzie 
jest ona najbardziej potrzebna. Zaan-
gażowanie Spółki w sprawy regionu, 
kreowanie lokalnych i regionalnych 
inicjatyw społecznych, partnerska 

współpraca z samorządami, skutkuje 
wspólnie podejmowanymi inicjaty-
wami. WZK „Victoria” S.A. wspiera 
ciekawe, nowatorskie i skuteczne roz-
wiązania w takich dziedzinach jak 
edukacja, zdrowie, ekologia, kultura 
oraz pomoc dla najbardziej potrzebu-
jących w regionie. (WP-B)

Przewodniczący Ryszard Nowak (z lewej) wrę-
cza „Złote serduszko” prezesowi Wałbrzyskich 
Zakładów Koksowniczych WZK „Victoria” S.A.
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WZK VIctoRIA S.A.

Zbigniew Zięba, „Zasłużony dla Wałbrzyskich Zakładów 
Koksowniczych »Victoria« S.A.”, bardzo lubiany i szanowa-
ny kolega, absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki 
Wrocławskiej został kierownikiem Oddziału Piecosortow-
ni. Uwielbia podróże i poznawanie nowych miejsc.

Jego dewiza życiowa brzmi: „żyj 
tak, żeby po śmierci mówiono 
o tobie dobrze przez wiele lat”. 
W wolnych chwilach pochłania 

go pasja szaradzisty, a oprócz tego 
bardzo chętnie startuje w różnego 
rodzaju teleturniejach.

– Po stażu, w czasie którego po-
znałem wszystkie cztery zakłady, 
wchodzące w skład Zakładów Kok-
sowniczych „Wałbrzych,” rozpoczą-
łem pracę na stanowisku mistrza pie-
cowni koksowni „Mieszko”. Następnie 
od marca 1985 roku do 30 marca 
1986 r. byłem kierownikiem Oddzia-
łu Węglopochodnych koksowni „Vic-
toria”- wspomina Zbigniew Zięba. 
Kolejnym etapem rozwoju w jego 
ponad 33-letniej karierze zawodowej 
było stanowisko zastępcy kierownika 
Piecosortowni na tym zakładzie.

– Od 1 lutego 1989 do 30 kwiet-
nia 2000 r. kierowałem oddziałem 
Piecosortowni w koksowni „Bole-
sław Chrobry”, a po jej zamknięciu 
zostałem kierownikiem Węglowni 
koksowni „Victoria”. Po 14 latach 
szefowania temu oddziałowi zosta-
łem powołany na stanowisko Kie-
rownika Piecosortowni – dodaje.

Oddział Piecosortowni posiada 
pięć baterii koksowniczych typu Vi-
75 Otto, po 35 komór każda. Rocz-
na produkcja, z uwzględnieniem 
koksu odlewniczego, może wynosić 
ponad 500 tys. ton. Uzysk koksu od-
lewniczego kształtuje się na pozio-
mie 84%. Gaszenie koksu odbywa 

się metodą mokrą na dwóch wie-
żach gaśniczych z wypełnieniem 
komórkowym. Koks produkowany 
jest metodą wsadu ubijanego na 
wsadnicach wyposażonych w wie-
lotłukowe ubijarki sterowane mikro-
procesorami. Koks poddawany jest 
procesowi sortowania na dwóch 
sortowniach oraz dodatkowo może 
być przesiewany na dwóch przesie-
waczach mobilnych do uziarnienia 
wymaganego przez klientów. Koks 
o odpowiednim uziarnieniu jest ła-
dowany do wagonów lub odbiera-
ny transportem samochodowym.

Aktualnie w Wałbrzyskich Za-
kładach Koksowniczych „Victoria” 
S.A. realizowana jest strategiczna 

inwestycja Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej, tzn. budowana jest bateria 
koksownicza nr 6 o zdolności pro-
dukcyjnej 100 tys. t/rok. W 2014 r. 
w ramach tego zadania wybudo-
wano zrzutnię koksu, torowisko 
wozu gaśniczego, stanowisko do 
remontów i wymiany wozów ga-
śniczych i elektrowozów.

(WP-B, Z.Z.)

Zbigniew Zięba – Kierownik Oddziału  
Piecosortowni

Przedstawiamy naszych pracowników

Ponad 33 lata w wałbrzyskim koksownictwie
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Nie samym koksem żyjemy
Miniony rok obfitował w ciekawe i nietypowe wydarzenia dla 

pracowników koksowni Grupy JSW. I tak zaliczyliśmy m.in. z oka-
zji „Dnia Koksownika” znakomity występ Zbigniewa Wodeckiego, 
prawie 700 chłopa przeżyło zmagania Ławy Prawej i Lewej pod-
czas Karczmy Piwnej, filmowcy National Geographic Channel 
realizowali w „Przyjaźni” film dokumentalny z Przemkiem Saletą, 
uczestniczyliśmy w licznych festynach wspierając społeczności 
lokalne, ratowaliśmy młodego sokoła, który wypadł z gniazda 
urządzonego w pobliżu baterii koksowniczej. Ponadto nasze kok-
sownie były poligonem ćwiczeń dla Państwowej Straży Pożar-
nej, a reprezentacja wałbrzyskiej „Victorii” po raz kolejny z rzędu 
zdobyła tytuł najlepszej drużyny podczas międzynarodowego 
turnieju piłkarskiego Coal&Coke Cup w czeskich Albrechticach. 
Czyli nie samym koksem człowiek żyje...
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KAlejdoSKop

Studenci w Koksowni i Spedkoksie

Dwunastego stycznia br. w Koksowni Przyjaźń odbyła się 
wizyta studyjna studentów Wyższej Szkoły Biznesu z siedzi-
bą w Dąbrowie Górniczej. Organizatorem wizyty była fir-
ma Zakład Przewozów i Spedycji „Spedkoks” Sp. z o.o. dzia-
łająca w ramach „Porozumienia o współpracy z WSB”.

WSB w Dąbro-
wie Górni-
czej buduje 
programy 

kształcenia w oparciu o potrzeby 
współczesnego rynku pracy i we 
współpracy z jego przedstawiciela-

mi. Programy te stwarzają studen-
tom okazję do poszerzania swojej 
wiedzy poprzez wizyty studyjne 
i spotkania z praktykami.

W ramach tego projektu Koksow-
nia Przyjaźń wspólnie ze Spedkok-
sem przygotowała dla studentów 
WSB o kierunkach Administracja 
i Stosunki Międzynarodowe wizytę 
studyjną, w programie której przed-
stawiono pokaz multimedialny któ-
ry obejmował:
– film o działalności Koksowni Przy-

jaźń,
– prezentację technologiczną,
– film o działalności Zakładu Przewo-

zów i Spedycji „Spedkoks” Sp. z o.o.
– wycieczkę, obejmującą głów-

ne ciągi produkcyjne Koksowni 

Przyjaźń i obszar działania Sped-
koksu.
Z ramienia uczelni opiekę nad 

grupą studentów sprawował wykła-
dowca akademicki Agnieszka Nie-
wiara. Zakład Przewozów i Spedycji 
„Spedkoks” Sp. z o.o. reprezentował 
Specjalista ds. Handlu i Marketingu 
Patryk Pawłowski, a Koksownię Przy-
jaźń specjaliści technolodzy Andrzej 
Farmas i Zdzisław Klimek. (ZK)

Sami sobie budują obiekty sportowe

Ludowy Klub Sportowy „Promień” Strzemieszyce Małe 
to klub z prawie 70-letnią historią. Powstał po II wojnie 
światowej w 1947 r. jako LKS „Promień”. 

W swoim dorobku ma bardzo 
dużo rozegranych meczy, przez 
lata dostarczał kibicom niezapo-
mnianych wrażeń. Potem już nie 
było tak dobrze... Nastały czasy 
kryzysu i gwałtownych prze-
mian. Klub na wiele, wiele lat 
zawiesił swoją działalność.

– Kilka lat temu działacze na nowo 
postanowili odrodzić sportowo-kultu-
ralną działalność na terenie Strze-
mieszyc Małych. Nie udało by się to 
nam, gdyby nie przychylność lokal-
nych instytucji i firm takich właśnie 
jak JSW KOKS S.A. – mówi Ewelina 
Szlęzak, energiczna, młoda prezes 

tutejszego klubu. – Pomimo trudno-
ści jakie przed nami stanęły, zaka-
saliśmy rękawy i zabraliśmy się do 
odbudowy klubu. Dziś po kilku la-
tach możemy śmiało powiedzieć, że 
nasz klub swoim zaangażowaniem 
w życie społeczne dzielnicy, udzia-
łem w zawodach ligowych, organi-
zacją imprez sportowych, festynów, 
akcji charytatywnych przyczynił się 
do odbudowy sąsiedzkich relacji, co 
jest niezbędne do życia dla tak ma-

Studyjna wizyta

LKS „Promień” Strzemieszyce Małe

Zanim studenci WSB zwiedzili zakład, zobaczyli 
najpierw multimedialną prezentację oraz film 
o Koksowni Przyjaźń i Spedkoksie. Mieli także 
możliwość zadawania przedstawicielom Spółki 
pytań dotyczących funkcjonowania firmy.
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łej społeczności jaką są Strzemieszy-
ce Małe.

Zmiany społeczno-ekonomiczne 
spowodowały, że w Strzemieszy-
cach Małych po kolei zamykano 
przedszkole, szkołę podstawową, 
przychodnię lekarską. Mieszkańcy, 
sąsiedzi Koksowni Przyjaźń, zostali 
zupełnie bez miejsca, w którym mo-
gliby się spotykać, brać udział w ży-
ciu kulturalnym, realizować swoje 
pasje sportowe. Chyba najbardziej 
odczuły to dzieci i młodzież.

Ludzie zamknęli się w domach, 
nigdzie nie wychodzili. Dziś po kilku 
latach działalności reaktywowane-
go klubu sportowego, śmiało można 
powiedzieć, iż lokalna społeczność 
na nowo odżyła.

Na pierwsze mecze przychodziła 
garstka ludzi, ale działacze i społecz-
nicy starali się ciągle namawiać, 
przypominać, zachęcać, mobilizo-
wać. Teraz na mecze nie tylko przy-
chodzą lokalni mieszkańcy, ale tak-
że przyjeżdżają kibice z sąsiednich 
miejscowości. Podczas organizo-
wanych festynów teren klubu tętni 
gwarem.

Początki były jednak trudne, nie 
było szatni, żadnego zaplecza sa-
nitarnego. Obecnie klub posiada 
szatnie i dysponuje punktem sani-
tarnym. W ostatnim sezonie piłkarze 
„Promienia” ciężką pracą, determi-
nacją i zaangażowaniem zdobyli 
awans do A klasy Podokręgu Sosno-
wiec. Strzemieszyce Małe są z nich 
bardzo dumne. Z czasem coraz wię-
cej rodziców zaczęło przychodzić na 
mecze z dziećmi, które teraz trenują 
z pełnym zaangażowaniem, bo-
wiem obiecano im, że również i one 

już wkrótce zostaną zgłoszone do roz-
grywek sportowych.

– Postanowiliśmy poszerzyć działal-
ność klubu na sekcje dziecięce i mło-
dzieżowe. Potrzeba na to nowych na-
kładów finansowych, ale wierzymy, 
że i temu podołamy, że znajdą się 
ludzie, firmy, które i w tym podadzą 
nam swoją rękę, tak jak JSW KOKS 
S.A., bowiem bez pomocy jaką otrzy-
mujemy z waszej spółki, nie mogliby-
śmy teraz trenować dzieciaków – do-
daje młoda pani prezes.

Potrzeby są zatem duże. Planuje się 
obok głównej murawy budowę bo-
iska treningowego, ponieważ starsi 
chłopcy oraz dzieci obecnie muszą 
trenować na boiskach wynajętych 
poza Strzemieszycami Małymi. Jeśli 
treningi odbywałyby się na boisku 
głównym, byłby kłopot z rozegra-
niem meczów ligowych. W ostatnim 
czasie udało się mieszkańcom ogro-
dzić płytę boiska, którą kilka razy 
zniszczyli samochodami obcy ludzie 
spoza Strzemieszyc. Wraz z ogrodze-
niem, w ramach Budżetu Partycy-
pacyjnego wybudowano mały plac 
zabaw dla najmłodszych, by i oni 
mogli korzystać z terenu klubu.

Działacze klubowi starają się cały 
czas pozyskać kolejnych darczyń-
ców, którzy wspomogą inwestycje. 
Aktualnie, przy dużym nakładzie 

sił samych mieszkańców dzielnicy, 
rozpoczęto utwardzanie terenu bez-
pośrednio przy boisku (ul. Koksow-
nicza). Powstanie tam parking dla 
samochodów.

– Wszystko, z uwagi na koszty, 
robimy we własnym zakresie przy 
pomocy lokalnych przedsiębior-
ców przede wszystkim przy udziale 
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 
„Promień”. Kolejnym niezbędnym 
elementem będzie również dalsze 
ogrodzenie płyty boiska. Klub wy-
konuje to we własnym zakresie przy 
pomocy i ogromnym zaangażowa-
niu tutejszych mieszkańców. Dalej 
szukamy darczyńców, którzy będą 
chcieli sfinansować nam kupno 
i montaż piłkochwytów. Muszą być 
one zamontowane od strony na-
sypu kolejowego. Oczywiście przy 
tych wszystkich niezbędnych pra-
cach pamiętamy również o miesz-
kańcach, dlatego też w czerwcu 
planujemy kolejny raz organizację 
festynu sportowego, który wpisał się 
już w tradycję naszego klubu – do-
daje prezes Ewelina Szlęzak. (MP)

KAlejdoSKop
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 Węgiel potaniał o 50 proc. 
w ciągu 3,5 roku

W ciągu prawie 3,5 roku ceny wę-
gla energetycznego w portach ARA 
potaniały o ponad 50 proc. Jeszcze 
jesienią 2011 r. za tonę węgla w ARA 
płacono 120 dolarów, obecnie cena 
spadła poniżej 60 dolarów.

Miesięczny kontrakt na luty 2015 r. 
9 stycznia br. wyceniany był na 
57,30 dolarów za tonę, za kontrakt 
marcowy płacono 57,45 dolarów, 
a za kontrakty kwietniowy, majowy 
i czerwcowy płacono 57,55 euro. 
Kontrakty lipcowy, sierpniowy i wrze-
śniowy wyceniano na 59,25 euro. Na 
poziomie 60,90 dolarów płacono za 
kontrakty październikowy, listopado-
wy i grudniowy.

Wszystkie miesiące roku 2016 zgod-
nie wyceniano na poziomie 61,80 dol. 
Podobnie jak ceny węgla, w ostatnich 
latach znacząco spadają ceny także 
ceny innych surowców jak ropa czy 
rudy żelaza. Część komentatorów za-
uważa, że spadki cen surowców są 
połączone z rosnącym znacząco kur-
sem dolara, więc w praktyce obniżki 
surowców nie są odczuwalne w ta-
kim stopniu, jak by się mogło wyda-
wać na pierwszy rzut oka. Nie jest to 
jednak do końca prawda, ponieważ 
dla wielu producentów surowców 
w różnych częściach świata – także 
węgla – spadające ceny są poważ-
nym problemem.

 UOKiK: pomoc dla kopalń 
zgodna z prawem UE

W wydanej (...) opinii UOKiK na-
pisał, że procedowana w Sejmie 
nowela ustawy o funkcjonowaniu 
górnictwa węgla kamiennego w la-
tach 2008–2015 przewiduje udziela-
nie pomocy publicznej, przy czym 

– jak zaznaczył Urząd – „w odniesie-
niu do transakcji zbywania kopalń 
przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń 
(SRK) wystąpienie pomocy publicznej 
w związku z tymi transakcjami będzie 
uzależnione od faktycznych warun-
ków danej transakcji”.

Udzielanie pomocy publicznej 
w górnictwie węgla jest jednak ogra-
niczone przez decyzję Rady Unii Eu-
ropejskiej nr 787 z 10 grudnia 2010 r., 
która stanowi m.in., że udzielanie 
takiej pomocy możliwe jest jedynie 
na zamknięcie zakładów. Pomoc ta 
może być uznana za zgodną, o ile 
działalność stanowi część planu za-
mknięcia, którego termin przypada 
najpóźniej na 31 grudnia 2018 r. Kosz-
ty, na jakie może być przeznaczona 
pomoc, są ograniczone do wydatków 
socjalnych (np. świadczeń przed-
emerytalnych, kosztów przekwalifi-
kowania pracowników) oraz kosztów 
środowiskowych (np. rekultywacji 
byłych terenów kopalń).

Zdaniem UOKiK problematyczne są 
artykuły ustawy, które mówią o pro-
wadzeniu działalności górniczej w li-
kwidowanych kopalniach, jednak 
Urząd zauważa różną siatkę pojęcio-
wą, którą posługują się decyzja Rady 
UE i polska ustawa w tym zakresie.

Dlatego, wg Urzędu, w trakcie po-
stępowania notyfikacyjnego Komi-
sja Europejska powinna potwierdzić, 
że dopuszczalne jest prowadzenie 
w obszarze likwidowanej (zlikwido-
wanej) kopalni działalności górni-
czej. Nowela ustawy o funkcjonowa-
niu górnictwa węgla kamiennego 
w latach 2008–2015 pozwala na 
realizację rządowego programu na-
prawy Kompanii Węglowej. Zapew-
nia przede wszystkim finansowanie 
z dotacji budżetowej likwidowania 
kopalni przejętej przez Spółkę Restruk-
turyzacji Kopalń (SRK) przed końcem 
2015 r. Głównym zadaniem SRK – 
zgodnie z ustawą – jest „prowadzenie 
likwidacji kopalni”, ale też „tworzenie 
nowych miejsc pracy, w szczególno-
ści dla pracowników likwidowanej 
kopalni”. Przyjęte zmiany przewi-

dują też, że część kopalni przejętej 
przez SRK może być sprzedana np. 
chętnemu inwestorowi. Rządowy 
plan zmodyfikowany przez porozu-
mienie ze związkami zawodowymi 
zakłada, że do SRK mają trafić kopal-
nie: Piekary, Brzeszcze, a także – po 
wcześniejszym podziale zakładów 
– Makoszowy i Centrum. Perspekty-
wą działań SRK wobec nich ma być 
nie „wygaszanie”, a restrukturyzacja 
części tych zakładów – tzw. zorgani-
zowanych części przedsiębiorstwa – 
a następnie pozyskanie dla nich in-
westorów lub tworzenie z nich spółek 
pracowniczych.

 Koniec górnictwa 
w Wielkiej Brytanii

Brytyjski rząd zgodził się na udzie-
lenie 8 milionów funtów pożyczki dla 
górniczej spółki Hatfield Colliery Part-
nership. Pieniądze mają zostać wyko-
rzystane na zamknięcie nierentownej 
kopalni. Do końca 2016 roku Wielka 
Brytania pozostanie bez głębinowych 
kopalń węgla kamiennego.

Hatfield Colliery Partnership o rządo-
we wsparcie zwrócił się w listopadzie 
ubiegłego roku. Sytuacja spółki była 
trudna w wyniku splotu kilku czynni-
ków. I tak położony w południowym 
Yorkshire zakład, cierpiał z powodu 
niskich cen węgla, niekorzystnego 
kursu funta oraz problemów techno-
logicznych (kurczące się złoże). Do 
tego dochodzi jeszcze zmiana paliwa 
z węgla na gaz.

Po zamknięciu kopalń głębino-
wych w Wielkiej Brytanii pozostanie 
mniej niż 5 tys. górników, zatrudnio-
nych głównie w kopalniach odkryw-
kowych. Dla porównania przed wiel-
kim strajkiem w 1984/85 roku, który 
zakończył się porażką górniczych 
związkowców, w branży pracowało 
prawie 150 tys. górników. W około 
170 kopalniach wydobywali oni nie-
spełna 120 mln ton węgla rocznie.

o nAS I o bRAnży
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Dąbrowa Górnicza

 Budżetowy raport
Powstał raport podsumowujący 

drugą odsłonę Dąbrowskiego Bu-
dżetu Partycypacyjnego. Posłuży do 
opracowania budżetowych zasad, 
które będą obowiązywać w 2015 r. 
Publikacja raportu jest pierwszym 
krokiem do przygotowania modelu, 
który zostanie wprowadzony w tym 
roku. Jego prezentację zaplanowa-
no na 6 lutego. Później przyjdzie 
czas na zgłaszanie do niego uwag 
przez mieszkańców. W marcu przy-
bierze kształt uchwały, która zosta-
nie poddana głosowaniu rady miej-
skiej.

 Młody wynalazca 
z dąbrowskiego 
Szenwalda

Kamil Świątek, uczeń drugiej 
klasy dąbrowskiego „Szenwalda” 
(i absolwent gimnazjum w ZSO nr 2) 
otrzymał stypendium ministra Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego w wyso-
kości 50 000 zł na realizację projektu 
badawczego.

Dzięki współpracy jego szkoły 
z Wydziałem Elektrycznym Politech-
niki Śląskiej w Gliwicach Kamil został 
włączony w program „Uniwersytet 
Młodych Wynalazców”. Kamil jest 
wykonawcą projektu „Projekt i wyko-
nanie bezpiecznika aktywowanego 
cięgnem ze stopu z pamięcią kształ-
tu” uznanego przez Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego za jeden z 40 
najlepszych w całym kraju.

Nowatorskie podejście projektu 
opiera się na pomyśle zastosowa-
nia stopu z pamięcią kształtu do bu-
dowy bezpiecznika. Sukces ucznia 
nie jest przypadkowy. Kamil już 
w gimnazjum został objęty indy-
widualnym tokiem nauczania, by 
mógł jak najlepiej rozwijać swoje 
zainteresowania i horyzonty. Gra-
tulujemy!

Zabrze

 Najlepsi uczniowie 
w zawodzie cukiernik 
i piekarz

22 stycznia w Zespole Szkół Spo-
żywczych w Zabrzu odbył się finał XX 
Wojewódzkiego Turnieju Na Najlep-
szego Ucznia w Zawodzie Cukiernik 
i Piekarz.

Wyniki w zawodzie PIEKARZ: I miej-
sce – Adrian Brandysiok z Zespołu 
Szkół Usługowych w Bytomiu, II miej-
sce – Patrycja Bachul z Zespołu Szkół 
Spożywczych w Zabrzu, III miejsce – 
Sylwia Okroy z Zespołu Szkół Spożyw-
czych w Zabrzu.

Wyniki w zawodzie CUKIERNIK: 
I miejsce – Paweł Kierat z Zespołu Szkół 
Spożywczych w Zabrzu, II miejsce – 
Dorota Sus z Zespołu Szkół Gastrono-
miczno-Hotelarskich w Tarnowskich 
Górach, III miejsce – Paulina Barciń-
ska z Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
nr 4 w Sosnowcu.

 Remontujemy mieszkania
W pierwszym kwartale tego roku 

w Zabrzu rozpoczną się remonty po-
nad 20 mieszkań socjalnych. W każ-
dym, bez wyjątku, mieście potrzeby 
budownictwa socjalnego są znacznie 
większe, niż możliwości finansowe 
samorządów. Częściowo, w rozwią-
zaniu tego problemu pomaga Bank 
Gospodarstwa Krajowego, realizują-
cy program wsparcia budownictwa 
społecznego ze specjalnego Funduszu 
Dopłat. Zabrze skutecznie sięga po te 
środki. Z finansowym wsparciem BGK, 
w pierwszym kwartale tego roku wy-
remontowanych zostanie pięć miesz-
kań socjalnych. Na przygotowanie 
kolejnych sześciu miasto wystąpi do 
banku z wnioskiem o dopłaty. Nieza-
leżnie od zewnętrznego dofinansowa-
nia, Zabrze także z własnych środków 
oddaje do użytku mieszkania socjalne. 
W pierwszych trzech miesiącach tego 
roku rozpoczną się prace remontowe 

w dziesięciu lokalach. Na kilka kolej-
nych ogłoszono przetargi na wykona-
nie robót remontowo-budowlanych.

Wałbrzych

 Ferie w Starej Kopalni
W Wałbrzychu zakończyły się już 

ferie zimowe. Kto chciał, mógł sko-
rzystać z zajęć feryjnych zorganizo-
wanych przez Centrum Nauki i Sztuki 
Stara Kopalnia. Podczas ostatnich dni 
setki dzieci zwiedziły obiekty Starej 
Kopalni, idąc tropem wałbrzyskich 
baśni i legend oraz odkrywając nie-
znane tajemnice węgla kamiennego.

W tym samym czasie, w garncar-
sko-ceramicznej pracowni Starej Ko-
palni pod okiem instruktorów kolejne 
grupy młodych adeptów rozwijały 
swój artystyczny talent, tworząc gli-
niane dzieła, które w nieodległym 
terminie – po wypaleniu – trafią na 
domowe półki dumnych, młodych 
artystów.

Natomiast dzieci i młodzież zaintere-
sowane historią wałbrzyskich kopalń 
uczestniczyły w zajęciach historycz-
nych podczas których poznawały 
m.in. zasady pracy w kopalni, gene-
zę wydobycia węgla, a także mogły 
bezpośrednio zapoznać się z urządze-
niami użytkowanymi na co dzień 
przez górników.

 Zaproszenie do konsultacji
Prezydent Wałbrzycha zaprasza 

do udziału w konsultacjach spo-
łecznych projektu „Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej na lata 2014–2020 
z perspektywą do 2030 r. dla 15 
gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” 
wraz z projektem Prognozy oddzia-
ływania na środowisko.

Konsultacje prowadzone będą od 
19.01.2015 r. do 08.02.2015 r. w for-
mie przyjmowania propozycji, uwag 
i wniosków w siedzibie Biura Zarzą-
dzania Strategicznego, Nadzoru Wła-
ścicielskiego, Funduszy Europejskich 
i Rozwoju Gospodarczego Urzędu 
Miejskiego w Wałbrzychu lub na ad-
res e-mail: um@um.walbrzych.pl

InFoRMAtoR
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SpoRt

Radlin znów żyje siatkówką!
Wszystko wskazuje na to, że do Radlina wróciła moda 
na siatkówkę przez duże „S”. Dobre wyniki uzyskują za-
równo seniorzy jak i grupy młodzieżowe. Mecze przycią-
gają sporą grupę kibiców, którzy w żywiołowy sposób 
zagrzewają do boju swoich ulubieńców. Czy wracają 
stare, dobre czasy?

Powrót do drugiej ligi
Sezon 2013/2014 był dla radliń-

skich siatkarzy niezwykle udany. 
Podopieczni trenera Marka Przyby-
sza z wielkim rozmachem wywal-
czyli awans na szczebel drugiej ligi. 
W przerwie pomiędzy rozgrywkami 
klub nawiązał jeszcze bardziej ścisłą 
współpracę ze sponsorem i zmienił 
nazwę na SK JSW KOKS Radlin. – 
Zmieniło się bardzo wiele. Klub, 
który miał wspaniałą przeszłość 
siatkarską, może się dalej rozwijać 
i działać w tak trudnej dla wszyst-
kich rzeczywistości. Dzięki przychyl-
ności Zarządu JSW KOKS S.A. udało 
nam się zgromadzić środki na grę 
w drugiej lidze. Możliwe też było do-
posażenie w nowy sprzęt sportowy 
wszystkich grup rozgrywkowych, 
co naprawdę jest bardzo ważne 
zwłaszcza dla młodych zawodni-
ków, którzy nie muszą się wstydzić 
swojej gry, a od niedawna i swoje-
go wyglądu na parkietach siatkar-
skich – mówi Mirosław Grzywacz, 
prezes SK JSW KOKS Radlin.

Przed startem obecnego sezonu 
w pierwszym zespole nie było ru-
chów kadrowych. Władze klubu 
postanowiły, że na drugoligowych 
parkietach grać będą ci sami za-
wodnicy, którzy tak świetnie ra-
dzili sobie w lidze trzeciej. Cel, jaki 
postawiono przed młodą radlińską 
ekipą był jasny – utrzymanie. Już 
w pierwszym spotkaniu nowego 
sezonu zawodnicy SK JSW KOKS 
Radlin stworzyli znakomite widowi-
sko i choć przegrali we własnej hali 
z TKS Tychy 2 do 3, to kibice nagro-

dzili ich dzielną postawę gromkimi 
brawami. Po tym meczu przyszła 
porażka z wyżej notowanym zespo-
łem Akademii Talentów Jastrzęb-
skiego Węgla. Następnie ekipa 
Marka Przybysza stoczyła kolejny 
fascynujący pojedynek, ulegając 
po tie-breaku jednemu z kandyda-
tów do awansu, Volleyowi Rybnik. 
Na pierwsze ligowe zwycięstwo 
siatkarscy kibice z Radlina musie-
li czekać do szóstej kolejki, kiedy 
to SK JSW KOKS pokonał u siebie 
Juvenię Głuchołazy. Beniaminek 
drugiej ligi wygrał jeszcze potem 
z raciborskim Rafako i UKS Strzelce 
Opolskie, a także doznał kilku po-
rażek. W dwóch ostatnich meczach 
radlinianie rozegrali w sumie aż 
dziesięć setów. W Czechowicach-
Dziedzicach prowadzili już 2 do 0, 
ale ostatecznie ulegli 2 do 3 i musie-
li się zadowolić jednym punktem. 
Tydzień później siatkarze SK JSW 
KOKS Radlin podejmowali we wła-
snej hali Czarnych Katowice, którzy 
w bieżących rozgrywkach wygrali 
wszystkie dotychczasowe spotka-
nia. I choć podopiecznych trenera 
Marka Przybysza również pokonali, 
to musieli stoczyć w Radlinie do-
słownie pięciosetową wojnę. Nie 
było chyba kibica, który żałował-
by, że w tamto sobotnie popołudnie 
wybrał się do hali MOSiR. Dodajmy, 
że po czternastu rozegranych kolej-
kach radlińscy siatkarze mają na 
swoim koncie 12 punktów i plasują 
się na przedostatnim, dziewiątym 
miejscu w tabeli, ale wydaje się, że 
w ich zasięgu są plasowane wyżej 
Rafako Racibórz i Winner Czechowi-
ce-Dziedzice.

– Nasz zespół jest bardzo młodą 
drużyną składającą się głównie 
z naszych wychowanków, którzy 
w większości dopiero nabierają do-
świadczenia na parkietach drugiej 
ligi, jednak już potrafią postraszyć 

Młodzicy

Juniorzy

Kadeci
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1% dla krewnych naszych pracowników

po godZInAch

Mam na imię Maja. Urodziłam się 
z ciężkim niedotlenieniem mózgu, 
padaczką i refluksem żołądkowo-
przełykowym.

Lekarze nie dawali mi szans na 
dalsze życie, ale moi kochani rodzi-
ce nie poddali się i ciągle we mnie 
wierzą i walczą z moją chorobą. 
Skończyłam roczek. Nie chodzę, nie 
siedzę, nie mówię. Nie potrafię jeść, 

faworytów, zwłaszcza w meczach 
rozgrywanych w naszej hali. A to 
przede wszystkim dzięki wspania-
łym kibicom, którzy umieją zagrzać 
do boju siatkarzy z SK JSW KOKS 
Radlin. W przyszłym sezonie, dzięki 
nowo podpisanej umowie z naszym 
strategicznym sponsorem, spółką 
JSW KOKS S.A., planujemy wzmoc-
nić naszą drużynę sprowadzając do 
nas trzech, czterech zawodników 
w celu ustabilizowania składu na 
równym wysokim poziomie. Wtedy 
na naszych meczach zrobi się jesz-
cze ciekawiej – zapowiada prezes 
Grzywacz.
Wspaniała młodzież

SK JSW KOKS Radlin to także 
bardzo utalentowane grupy mło-
dzieżowe, które w każdej kategorii 

wiekowej zaliczane są do ścisłej 
wojewódzkiej czołówki. Młodzicy 
w pierwszym etapie rozgrywek 
na Śląsku wygrali wszystkie swo-
je mecze, nie tracąc przy tym ani 
jednego seta! W kolejnej rundzie 
również nie mieli sobie równych 
i podobnie jak wcześniej, na sześć 
rozegranych spotkań odnieśli kom-
plet zwycięstw. W obecnym eta-
pie rozgrywek młodzi radlinianie 
nadal zostają niepokonani i choć 
mają przed sobą jeszcze dwa spo-
tkania, to już wcześniej zapewnili 
sobie awans na kolejny szczebel. 
Wiele dobrego można powiedzieć 
też o grupie kadetów. Drużyna 
prowadzona przez trenera Witolda 
Słaninę w dobrym stylu przeszła 
już dwa etapy rozgrywek i aktual-

nie walczy o to, by przebrnąć przez 
kolejny szczebel. Także radlińscy 
juniorzy wciąż pozostają w grze 
i obecnie wraz z zespołami z Czę-
stochowy, Jaworzna i Bielska-Białej 
walczą o przejście do następnego, 
czwartego już etapu rywalizacji na 
Śląsku. Wart podkreślania jest fakt, 
że SK JSW KOKS Radlin prowadzi 
także grupy naborowe, do których 
uczęszczają dzieci w wieku od 6 
do 10 lat. Podczas zajęć odbywają 
się gry i zabawy z piłką siatkową. 
Całość traktowana jest jako wstęp 
do klas siatkarskich. W sumie 
w dwóch grupach naborowych 
ćwiczy ponad czterdziestu małych 
sportowców, a zajęcia prowadzi 
trener Kamil Wierzgoń.

Jakub Pochwyt

nie mam odruchów ssania, połyka-
nia, kaszlu. Karmiona jestem sondą 
– to taka rureczka, którą mamusia 
wkłada mi przez nosek do żołądka 
abym nie była głodna. Wymagam 
codziennej rehabilitacji, opieki neu-
rologa i neurologopedy. Przychodzi 
do mnie też pani, która uczy mnie 
jak mam patrzeć, bo nie za dobrze 
widzę. Dlatego zwracam się z proś-
bą o przekazanie 1% podatku na 
leczenie i rehabilitację.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Po-
mocą” KRS: 0000037904, w rubryce 
cel szczegółowy wpisujemy: 23943 
Florczyk Maja

Szanowni Darczyńcy, prosimy 
o wyrażenie zgody w formularzu 
PIT na przekazanie swoich danych 
organizacji pożytku publicznego 
– dzięki temu będziemy wiedzieli, 
kto udzielił wsparcia naszym pod-
opiecznym.

Można też wpłacać darowizny na 
rachunek: Fundacja Dzieciom „Zdą-
żyć z Pomocą”, ul. Łomiańska 5, 01-
685 Warszawa
Bank BPH SA: 15 1060 0076 0000 
3310 0018 2615
z dopiskiem: 23943 Florczyk Maja
darowizna na pomoc i ochronę 
zdrowia.




