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InweSTycje

Nowa inwestycja w Koksowni Radlin
Trzydziestego października br. w siedzibie spółki w Za-
brzu została podpisana umowa pomiędzy JSW KOKS S.A. 
i Biurem Projektów Koksoprojekt Sp. z o.o. Umowa – pod 
którą złożyli podpisy członkowie zarządów obu firm – 
dotyczy „Modernizacji benzolowni wraz z obiektami to-
warzyszącymi węglopochodnych w Koksowni Radlin”. 
Koksoprojekt jako Generalny Realizator Inwestycji (GRI) 
został wyłoniony w przetargu nieograniczonym.

Strategią JSW KOKS S.A. od 
momentu jej powstania jest 
inwestowanie w rozwój ener-
getyki przemysłowej, opartej 

o wykorzystanie nadwyżek gazu 
koksowniczego, powstającego pod-
czas procesu koksowania mieszan-
ki węglowej. Najnowsza inwesty-
cja w Koksowni Radlin wpisuje się 
zatem doskonale w plany naszej 
spółki.

Zadanie to jest realizowane w celu 
spełnienia wymagań dotyczących 
stopnia oczyszczania gazu koksow-
niczego przeznaczonego do opala-
nia kotła parowego Bloku Energe-
tycznego o mocy 30 MWe, którego 
budowa w Koksowni Radlin zapla-
nowana jest do realizacji w najbliż-
szych latach. 

Przedmiotowy projekt jest realizo-
wany dzięki pozyskaniu dofinanso-
wania z krajowych środków pomo-
cowych z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, z programu 
priorytetowego E-KUMULATOR – 
Ekologiczny Akumulator dla Prze-
mysłu, w formie pożyczki preferen-
cyjnej na poziomie 73% kosztów 
kwalifikowanych inwestycji. 

Modernizacja benzolowni i obiek-
tów towarzyszących węglopochod-
nych w Koksowni Radlin obejmuje 
m.in. przebudowę instalacji odzysku 
benzolu z gazu koksowniczego, co 
umożliwi zwiększenie produkcji ben-

zolu, budowę dodatkowych apara-
tów i instalacji takich jak: chłodnica 
wstępna, chłodnie wentylatorowe, 
chłodnice wód procesowych, insta-
lacja rozdziału kondensatów wod-
no-smołowych, instalacja filtracji 
wody pogazowej oraz stacja azotu 
ciekłego.

Instalacje te będą zbudowane 
w celu poprawy stopnia oczyszcze-
nia gazu koksowniczego, przede 
wszystkim z siarkowodoru i amo-
niaku, a także rozdziału i oczysz-
czenia pozostałych produktów wę-
glopochodnych.

W ramach przedmiotowego za-
dania zostanie także zmodernizo-
wana infrastruktura Koksowni Ra-
dlin dotycząca zasilania w energię 
elektryczną, sieci wody przemy-
słowej i pitnej, kanalizacji, dróg 
i dojazdów, systemu sterowania 
i wizualizacji węglopochodnych. 
Inwestycja zostanie zakończona 
w październiku 2017 roku.

Warto w tym momencie wspo-
mnieć, iż wcześniej (w październiku 
2014 roku) w ramach realizowanej 
konsekwentnie strategii tworzenia 
własnej energetyki przemysłowej, 
w JSW KOKS S.A. została urucho-
miona podobna pod względem 
technologicznym instalacja odzy-
sku benzolu z gazu koksownicze-
go, wybudowana na potrzeby 
nowego Bloku Energetycznego 
o mocy 71 MWe w Koksowni Przy-

Po ustaleniu wszystkich szczegółów kontraktu, 
swoje podpisy pod umową złożyli prezesi BP 
Koksoprojekt Sp. z o.o. i JSW KOKS S.A.

Modernizację benzolowni w Przyjaźni ukończono 
w 2014 r.

jaźń. Generalnym Realizatorem 
tej inwestycji było również Biuro 
Projektów Koksoprojekt Sp. z o.o., 
firma doskonale znana w branży 
koksowniczej. (ZR)
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SySTeMy zarząDzanIa

Drugi etap certyfikacji  
zintegrowanych systemów zarządzania w JSW KOKS S.A.
Spółka JSW KOKS S.A. jest przedsiębiorstwem wielozakła-
dowym składającym się z czterech zakładów: Koksowni 
Dębieńsko, Jadwiga, Przyjaźń i Radlin, w której proce-
sy produkcyjne są prowadzone i realizowane w oparciu 
o Zintegrowane Systemy Zarządzania.

Zintegrowane Systemy Zarzą-
dzania zostały ustanowio-
ne przez Zarząd Spółki JSW 
KOKS S.A. na podstawie 

międzynarodowych i krajowych 
standardów i stanowią nowoczesne 
narzędzie zarządzania organizacją, 
natomiast ich ciągłe doskonalenie 
jest jednym z najważniejszych ele-
mentów rozwoju Spółki.

Misja Spółki wyrażona została 
w ustanowionej przez Zarząd JSW 
KOKS S.A. Polityce która zawiera 
główne kierunki i cele działania.
– prowadzenie działalności pro-

dukcyjnej o najwyższej światowej 
jakości zgodnej z wymaganiami 
i oczekiwaniami klienta;

– dbałość o ochronę środowiska 
naturalnego;

– dbałość o efektywność energe-
tyczną;

– stałe rozwijanie nowoczesnych 
technologii pozwalających na 
realizację procesów w bezpiecz-
nych i ergonomicznych warun-
kach pracy;

– zapewnienie poufności, integral-
ności i dostępności informacji, któ-
re stanowią podstawy dla prawi-
dłowego funkcjonowania Spółki.
Aby te wyznaczone w polity-

ce cele zrealizować, trzeba było 
w oparciu o normy polskie i mię-
dzynarodowe wdrożyć, utrzymy-
wać i stale doskonalić Zintegrowa-
ne Systemy Zarządzania.

Zadanie to wyznaczone zostało 
Szefowi Biura Zintegrowanych Sys-

temów Zarządzania Pełnomocniko-
wi ds. ZSZ który oparł je na:
– Normie ISO 9001 w zakresie Za-

rządzania Jakością,
– Normie ISO 14001 w zakresie Za-

rządzania Środowiskowego,

– Normie ISO 50001 w zakresie Za-
rządzania Energią,

– Normie ISO/IEC 27001 w zakresie 
Zarządzania Bezpieczeństwem In-
formacji,

– Normie PN-N-18001 w zakresie 
Zarządzania Bezpieczeństwem 
i Higieną Pracy.
Działaniem potwierdzającym 

zgodność realizowanych procesów 
w Spółce z uwzględnieniem wyma-
gań ww. norm odniesienia jest po-
twierdzenie tego faktu przez pozy-
tywny audit przeprowadzony przez 

uprawnioną niezależną jednostkę 
certyfikującą.

W związku z tym certyfikację 
wszystkich systemów przeprowa-
dzono w dwóch etapach:
– I etap to certyfikacja Systemów Za-

rządzania Jakością, Zarządzania 
Środowiskowego i Zarządzania 
BHP – zrealizowany w maju br.

– II etap to certyfikacja Systemów 
Zarządzania Energią i Zarządza-
nia Bezpieczeństwem Informacji 
– zrealizowany we wrześniu br.

System Zarządzania Energią wg 
normy ISO 50001:2011, którego 
celem jest ustanowienie, wdroże-
nie i systematyczne doskonalenie 
wyniku energetycznego Spółki, po-
prawa efektywności energetycznej 
oraz nadzór nad produkcją, zuży-
ciem i wykorzystaniem energii.

System Bezpieczeństwa Informacji 
wg normy ISO/IEC 27001:2005, któ-
ry jest zgodny z ustanowioną przez 
Zarząd Spółki Polityką Bezpieczeń-
stwa. Podstawowym założeniem jest 
zapewnienie, że istotne informacje 

Podczas spotkania z Członkiem Zarządu JSW KOKS S.A. ds. Produkcji i Techniki Bogusławem Smół-
ką omawiano zagadnienia związane z drugim etapem certyfikacji.
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w JSW KOKS S.A. są zawsze kom-
pletne, dostępne we właściwym 
miejscu i czasie wyłącznie dla upo-
ważnionych osób, zgodnie z formal-
nie nadanymi uprawnieniami.

Auditorzy niezależnej firmy certyfi-
kującej PRS S.A. z Gdańska przedsta-
wili program oraz cel i zakres auditu 
wstępnego, który polegał na ocenie 
przygotowania naszej firmy do certy-
fikacji i ustaleniu szczegółowego pla-
nu auditu certyfikującego, w trakcie 
którego dokonali przeglądu i oceny zi-
dentyfikowanych procesów i zapisów 
na podstawie kart procesów. Każdy 
z elementów wymaganych norma-
mi „systemowymi” podlegał weryfika-
cji zgodności. Na zakończeniu auditu 
dokonano podsumowania.

Wynik certyfikacji dla JSW KOKS 
S.A. jest pozytywny.

Nie stwierdzono niezgodności. Au-
ditor wiodący na spotkaniu zamy-
kającym stwierdził, że rekomenduje 
firmę JSW KOKS S.A. do przyzna-
nia certyfikatów potwierdzających 
zgodność wdrożonych i funkcjonu-
jących systemów:

– Zarządzania Bezpieczeństwem 
Informacji wg normy ISO/IEC 
27001:2013,

– Zarządzania Energią wg normy 
ISO 50001:2011.
Uzyskanie certyfikacji dla Syste-

mu Zarządzania Energią i Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem In-
formacji na zgodność z wymaga-
niami międzynarodowych norm 
ISO wieńczy proces wdrażania Zin-
tegrowanych Systemów Zarządza-
nia w pięciu obszarach.

Dla JSW KOKS S.A. jest to bardzo 
ważne wydarzenie.

Firma, w której procesy produk-
cyjne są realizowane w oparciu 
o wspólny Zintegrowany System Za-
rządzania, osiągnęła bardzo wysoką 
ocenę niezależnych auditorów po-
twierdzającą realizację Misji zawar-
tej w Polityce Zintegrowanych Sys-
temów Zarządzania przyjętej przez 
Zarząd Firmy jako Cel nadrzędny.

Podkreślić należy, że zarządzanie 
firmą w oparciu o funkcjonowanie 
ZSZ oparte jest na bardzo dużym za-
angażowaniu całej załogi.

To dzięki świadomości załogi, szko-
leniu i jej ciągłemu doskonaleniu 
we wszystkich obszarach objętych 
ZSZ osiągnięto wyznaczony cel.

W imieniu Zarządu Spółki skła-
dam podziękowania wszystkim 
pracownikom za zaangażowanie 
i wysiłek włożony w realizację 
wyznaczonych celów i uzyskanie 
pięciu certyfikacji dla Zintegrowa-
nych Systemów Zarządzania JSW 
KOKS S.A. 

Z. Klimek

SySTeMy zarząDzanIa

Audit odbył się na terenie JSW KOKS S.A. 
w ostatniej dekadzie września br. 

Pracownik JSW KOKS S.A.
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jSw KOKS S.a.

Pożegnanie Dyrektora Jana Dytko
W 2015 roku wiele osób nam życzliwych przeszło na eme-
ryturę, w tym wieloletni pracownik Zakładów Koksow-
niczych Gliwice, Kombinatu Koksochemicznego Zabrze 
S.A., a następnie JSW KOKS S.A. – Dyrektor ds. Społecz-
no-Pracowniczych – Jan Dytko.

Związki Dyrektora Jana Dyt-
ko z koksownictwem sięgają 
1973 roku, gdy po studiach 
na Wydziale Chemicznym 

Politechniki Śląskiej odbył staż 
w Koksowni Gliwice, należącej do 
ZK Gliwice, w skład których oprócz 
koksowni w Gliwicach wchodziła 
także Koksownia Knurów i Kok-
sownia Dębieńsko. Po ukończeniu 
stażu rozpoczął pracę w Koksowni 
Dębieńsko na stanowisku mistrza 
opalania baterii i gorących re-
montów. To tam, jak sam określił, 
„zaraził się osobliwym podejściem 
do społecznego zaangażowania, 
tak aby być dyspozycyjnym dla 
zakładu i otoczenia na każde za-
wołanie”. Na stanowisku mistrza 
opalania i gorących remontów 
pracował trzy lata. Później awan-

sował na Kierownika Oddziału 
Węglopochodnych, a w 1982 roku 
został dyrektorem zakładu. W 1998 
roku Jan Dytko został dyrektorem 
Koksowni Knurów, a w 2001 roku 
objął stanowisko dyrektora Kok-
sowni Makoszowy.

Dyrektor Jan Dytko swą wieloletnią pracą zasłużył sobie wśród załogi i Zarządu JSW KOKS S.A. 
na ogromny szacunek i uznanie.

W przeprowadzonych w marcu 
2002 roku wyborach spośród czte-
rech kandydatów został wybrany 
przez załogę w skład Zarządu, w 
którym zostaje odpowiedzialny za 
sprawy pracownicze i społeczne. 
Członkiem Zarządu Kombinatu 
Koksochemicznego Zabrze S.A. był 
do końca 2013 roku. Od 2014 roku 
pełnił funkcję Dyrektora ds. Spo-
łeczno-Pracowniczych w JSW KOKS 
S.A. Zaangażowanie w życie obec-
nych i byłych pracowników oraz 
społeczności lokalnych doceniali 
wszyscy. Na jego pożegnanie przy-
szło ponad 150 osób, w tym Prezy-
dent Miasta Zabrze – pani Małgo-
rzata Mańka-Szulik. Za wszystkie 
te lata ciężkiej pracy serdecznie 
Panu Dyrektorowi Dziękujemy!

(inf. wł.)
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jSw KOKS S.a.

Ważne ogniwo „łańcucha” organizacji zostało wykonane
Tym nieco przewrotnym i niezrozumiałym tytułem chcę 
hasłowo opisać osiągnięcie jakiego jesteśmy świadka-
mi w ostatnim czasie. Właśnie zostały zakończone pra-
ce wdrożeniowe związane z zakończeniem pierwszego 
etapu unifikacji sprzętowej, programowej i funkcjonal-
nej, polegającej na zainstalowaniu na 12 systemach wa-
gowych w JSW KOKS S.A. oprogramowania wagowego 
WAGMASTER firmy Schenck Process GmbH. 

Trudność polegała na skonfigu-
rowaniu odpowiedniej komuni-
kacji ww. oprogramowania ze 

sterownikami wagowymi różnych 
producentów. Część sterowników 
nie pracowała jeszcze z żadnym 
oprogramowaniem, dlatego też na-
leżało je do tego odpowiednio dosto-
sować. Wdrożenia dokonała firma 
Advicom, która wspólnie z firmą 
Schenck Process Polska realizowała 
to zadanie. Wdrożeniem zostały ob-
jęte cztery wagi samochodowe oraz 
osiem wag kolejowych statycznych 
i dynamicznych. Należy stwierdzić, 
że stopień trudności zadania był 
wysoki, a zakres oddziaływania 
organizacyjnego daje asumpt do 
tego, by zakwalifikować to zadanie 
do najważniejszych w JSW KOKS 
S.A. W wyniku realizacji zostały zu-
nifikowane różnorodne oprogramo-
wania wagowe i zostały stworzone 

warunki do połączenia wag z syste-
mem MS Dynamics Ax, co wchodzi 
w skład II etapu realizacji. W wyni-
ku tego połączenia dane wagowe 
powstające w systemie wagowym 
będą transmitowane do systemu 
ERP, w którym automatycznie zosta-
ną wystawione dokumenty wyda-
nia materiałowego ZW stanowiące 
podstawę do fakturowania. Rów-
nież w wyniku zautomatyzowania 
procesów, dane o ilości rozsorto-
wanego koksu na wagonach będą 
automatycznie tworzyć skład wa-
gonów do ważenia. Wszystkie sta-
nowiska wagowe zostały zmoderni-
zowane, a od października 2015 r. 
będziemy prowadzili testy „gorące”. 
Okres prowadzenia tych testów za-
leży tylko od naszej załogi czyli od 
szybkości zdobywania umiejętności 
przez operatorów wag w obsłudze 
systemu. Ponieważ temat dotyczy 

delikatnej materii jaką jest sprzedaż 
wyrobów, tylko 100-procentowa 
pewność i pełne nabranie przeko-
nania o posiadanej umiejętności 
spowodują sukcesywne przejście 
na nowe rozwiązanie, szczególnie 
w lokalizacjach, w których do tej 
pory nie było komputerów.

W tym miejscu z wielką przyjem-
nością chcę serdecznie podziękować 
całemu zespołowi wdrożeniowemu 
z firmy Advicom, którym kierowała 
Aleksandra Kućmierz za finalizację 
pierwszego etapu centralizacji i uni-
fikacji systemów wagowych. Wkład 
pracy Agnieszki Szporko z Advi-
com, Waldemara Gabichta z JSW 
KOKS S.A. oraz Piotra Głąbowicza 
z firmy Schenck są tak znaczące, że 
pozwalam sobie im również w spo-
sób szczególny podziękować.

I teraz widać znaczenie słowa 
ogniwo, gdyż system informatyczny 
ERP będzie łączył i spajał w swojej 
bazie danych informacje powstają-
ce w różnorodnych innych syste-
mach informatycznych. W obszarze 
integracji z centralnym systemem 
zbierania danych pozostało jeszcze 
trochę do zrobienia. Realizacja tego 
celu jest przewidziana w najbliższej 
przyszłości.

Szef Biura IT JSW KOKS S.A.
Włodzimierz Gostkowski
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Wzmacnianie  
potencjału

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapi-
tałowej JSW starają się jak najlepiej wy-
korzystać okres dekoniunktury, realizując 
przewidziane w swych strategiach rozwoju 
inwestycje. Niebawem w Koksowni Radlin 
zostanie zmodernizowana benzolownia, 
zaś w WZK Victoria S.A. ukończono remont 

instalacji KRAiC na węglopochodnych.
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wyDarzenIa

Otwarcie Śląskiego Parku Technologii Medycznych 
Kardio-Med Silesia
Park powstał dzięki wsparciu środków unijnych w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2007–2013. W ŚPTM prowadzone będą badania przed-
kliniczne i kliniczne w obszarach kardiologii, kardiochirurgii, 
onkologii, diabetologii, geriatrii oraz chorób środowiskowych 
i cywilizacyjnych. Skorzystają na tym mieszkańcy Śląska i in-
nych regionów kraju.

Ten supernowoczesny ośrodek 
naukowo-badawczy otwarty 
przy Śląskim Centrum Cho-
rób Serca jest pierwszą tego 

rodzaju placówką w naszym regio-
nie, nastawioną na badania i po-
szukiwanie innowacyjnych rozwią-
zań, których efekty będą stosowane 
w medycynie.

Park Technologii Medycznych Kar-
dio-Med Silesia powstał w niespełna 
półtora roku. Pierwotnie koszt budo-
wy miał wynieść ponad 29 mln zł, 
ostateczne zamknął się w kwocie ok. 
19,4 mln zł. Swój udział w powstaniu 
ŚPTM miała również JSW KOKS S.A., 
która od początku aktywnie wspiera-
ła ideę budowy ośrodka.

Podczas uroczystego otwarcia 
prezydent Zabrza Małgorzata Mań-
ka-Szulik stwierdziła, iż w Zabrzu po-
wstał obiekt, który stanie się centrum 
naukowym, w którym naukowcy 

będą pracować na rzecz światowych 
medycznych innowacji.

Uwagę na to zwracał także prof. 
Marian Zembala, minister zdrowia 
i jednocześnie dyrektor Śląskiego 
Centrum Chorób Serca. Minister 
wspomniał o roli jaką odegrał w ślą-
skiej medycynie profesor Zbigniew 
Religa, który wspólnie z profesorem 
Pasykiem i doktor Lili Goldstein stwo-
rzył jeden z najnowocześniejszych 
ośrodków leczenia chorób serca 
w Polsce.

Z kolei rektor Śląskiego Uniwersy-
tetu Medycznego prof. Przemysław 
Jałowiecki podkreślił, że park tech-
nologii medycznych powstał wręcz 
błyskawicznie. Rektor zadeklarował, 
że śląskie środowiska uniwersyteckie 
aktywnie włączą się w ideę parku. 
Według niego swoją karierę w Zabrzu 
będą mogli rozwijać młodzi naukow-
cy, doktoranci oraz lekarze-praktycy.

W zabrzańskiej placówce działają 
m.in. Centrum Rozwoju Technologii 
Medycznych, Laboratorium Medy-
cyny Regeneracyjnej i Izolowanych 
Tkanek i Narządów, Laboratorium 
Genomiki, Laboratorium Testowo-
Wdrożeniowe Nowych Technologii 
i Rozwiązań Medycznych, Labora-
torium Zagrożeń Środowiskowych 
i Cywilizacyjnych, Laboratorium Izo-
lowanych Organów, centrum tele-
medyczne.

Park Technologii Medycznych jest 
doskonałym przykładem jak można 
wykorzystać siły i środki w kreowaniu 
nowoczesnych technologii i rozwoju 
nauki. Samorządowcy z Zabrza od lat 
bardzo efektywnie współpracują ze śro-
dowiskiem medycznym, a szczególnie 
z Fundacją Śląskiego Centrum Chorób 
Serca i Fundacją Rozwoju Kardiochirur-
gii im. Zbigniewa Religi. – Taka powin-
na być rola samorządu, wspierać i sta-
nowić tło dla dobrych przedsięwzięć. 
W pobliżu Śląskiego Centrum Chorób 
Serca powstał kolejny obiekt, centrum 
naukowe, w którym naukowcy będą 
pracować na rzecz innowacji – pod-
kreśliła prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik.

(mp na podstawie materiałów 
Kardio-Med Silesia)

W otwarciu Parku Technologii Medycznych udział wzięli Członkowie Zarządu JSW KOKS S.A. Henryk Kolender i Bogusław Smółka, a prezydent Zabrza 
Małgorzata Mańka-Szulik zwróciła uwagę na dobrą współpracę między samorządem i środowiskiem naukowo-medycznym. Zdjęcia: Aleksandra Marzec-
Przyszlak (Kardio-Med Silesia).
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KalejDOSKOP

Nadwiślańska wycieczka
W dniach 16–18.10.015 r. odbyła się wycieczka zorga-
nizowana dla członków SNZZ Pracowników Kombinatu 
Koksochemicznego „Zabrze” S.A. Wycieczka była organi-
zowana przez Biuro Podróży „AWENTUR” Krzysztof Wójcik 
z Knurowa. 

Udział w niej wzięli pracowni-
cy JSW KOKS S.A. (koksow-
nia Dębieńsko, Radlin, sie-
dziby Zarządu, ZREM-BUD, 

CLPB i emeryci).
W piątek po pracy wyruszyliśmy 

w długą drogę do Sandomierza, 
gdzie mieliśmy noclegi w klimatycz-
nym Motelu „Królowa Jadwiga”. Po 
zakwaterowaniu i zjedzeniu późnej 
obiadokolacji wyruszyliśmy z prze-
wodnikiem panem Markiem na noc-
ne zwiedzanie Sandomierza. Miasto 
to położone na siedmiu wzgórzach 
nazywane jest „małym Rzymem”. 
O tej porze ze względu na piękne ilu-
minacje poszczególnych obiektów, 
prezentowało się barwnie i okazale.

W sobotę pogoda nas nie rozpiesz-
czała, gdyż od rana padał deszcz. 
Nas to jednak nie zraziło i zgodnie 
z planem wycieczki pojechaliśmy 
do królewskiego miasta Kazimierz 
Dolny nad Wisłą. Zwiedziliśmy ko-

ściół farny pw. Św. Jana Chrzcicie-
la i Św. Bartłomieja, wdrapaliśmy 
się na Górę Trzech Krzyży z której 
rozciągały się, mimo nie sprzyjają-
cej aury, piękne widoki.

Potem przeszliśmy do ruin zam-
ku zbudowanego przez Kazimierza 
Wielkiego i Baszty. Stamtąd uda-
liśmy się do przepięknego rynku. 
Wszystkie budowle kazimierskie 
zostały wzniesione z miękkiego, ła-
twego w obróbce miejscowego wa-
pienia. Ten materiał pozwalał na 
wyjątkowo bogate, pełne fantazji 
zdobienie fasad. Budowniczowie 
kamienic prześcigali się w pomy-
słach zdobienia, mających niewiele 
wspólnego z klasyczną architekturą 
renesansu – kamienice Przybyłów, 
Celejowska. Na rynku mieliśmy też 
trochę czasu wolnego żeby móc po-
baraszkować po kramikach z lokal-
nymi wyrobami.

Przewodnik pokazał nam również 

inne zabytki Kazimierza zgromadzo-
ne wokół rynku, weszliśmy na Górę 
Plebańską celem zwiedzenia Sank-
tuarium Matki Boskiej Kazimierskiej 
i na koniec nadwiślańskim bulwa-
rem wróciliśmy do autokaru.

Wieczorem Biuro Podróży zorga-
nizowało nam zabawę taneczną. 
Mimo całodziennego zwiedzania nie 
zabrakło sił na świetną zabawę.

W niedzielę po śniadaniu przewod-
nik poprowadził nas w Sandomierzu 
uliczkami starego miasta, śladami 
Ojca Mateusza i nie tylko. Pokazał 
nam różnicę pomiędzy serialowymi 
obiektami, a tymi rzeczywistymi. Spa-
cerowaliśmy najładniejszym sando-
mierskim lessowym „Wąwozem Św. 
Królowej Jadwigi”. Zeszliśmy też do 
podziemi rynku (Turystyczna Trasa 
Podziemna), potem wspięliśmy się na 
wierzchołek Bramy Opatowskiej, z któ-
rej podziwialiśmy cały Sandomierz.

Po obiedzie w motelu wyruszyli-
śmy zmęczeni aczkolwiek nałado-
wani wiedzą o nowych miejscach 
w drogę powrotną do domu.

Tekst: Ewa Botulińska
Zdjęcia: Karek Grochal,  

Małgorzata Kubicka
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 Ustawa do poprawki
Prezydent Andrzej Duda zawe-

tował ustawę sejmową dotyczącą 
ratyfikacji tzw. poprawki dauhań-
skiej, przedłużającej obowiązy-
wanie w Polsce Protokołu z Kioto. 
Poprawka dotyczy zobowiązania 
redukcji emisji CO2 o 20 proc. do 
roku 2020. Punktem wyjścia re-
dukcji jest rok 1990. Dla portalu 
nettg.pl konsekwencje tej decyzji 
Prezydenta skomentował Adam 
Gorszanów – prezes Izby Gospo-
darczej Sprzedawców Polskiego 
Węgla:

– To bardzo dobra informacja dla 
polskiego przemysłu i górnictwa 
dostarczającego dla niego węgiel. 
Kraje UE ogarnął klimatyczny amok 
wynikający z europejskiej, niczym 
nieuzasadnionej, megalomanii. 
Wpływ krajów unijnych na global-
ny klimat jest marginalny, zaś go-
spodarczy giganci nie chcą takiej 
polityki środowiskowej realizować. 
Walka o klimat stała się swego ro-
dzaju wyznaniem, które odrzuca 
wszelkie racjonalne dowody i argu-
menty. Pakiet klimatyczno-energe-
tyczny, który będzie negocjowany 
niebawem w Paryżu to zabójstwo 
dla przemysłu hutniczego, chemicz-
nego, cementowego oraz innych 
opierających się na paliwach ko-
palnych. W Polsce przemysły te 
zatrudniają ponad 600 tys. ludzi 
i przynoszą ponad 20 proc. PKB. Dla 
ekologicznych fundamentalistów 
celem jest zamiana Polski w kraj 
łąk i lasów obok których podobno 
wyrosną centra nowych technolo-
gii. Iluzja za którą już dzisiaj płacimy 
wysoką cenę gospodarczą, a jeżeli 
tego trendu nie zatrzymamy, nasza 
pozycja gospodarczo-polityczna bę-
dzie marginalna.

– Decyzji Prezydenta należy za-
tem tylko przyklasnąć. Podnosi ona 
również szanse na przygotowanie 

i wdrożenie długoterminowej stra-
tegii energetycznej, w której nasze 
bezpieczeństwo gospodarcze opar-
te będzie o węgiel kamienny i bru-
natny.

– Musimy tylko jeszcze dopro-
wadzić do poprawienia zdecydo-
wanie antywęglowej tzw. ustawy 
antysmogowej oraz przekonać mi-
nistra gospodarki, aby wycofał się 
z wprowadzenia rozporządzenia 
o jakości paliw.

– Zakończył bowiem się proces no-
tyfikacyjny przed Komisją Europej-
ską projektów rozporządzeń, które 
de facto eliminują miały węglowe 
z ogrzewania socjalno-bytowego. 
Problem dotyczy ponad 2 mln ton 
węgla, który trafiał do tej pory na 
rynek opałowy i przynosił branży 
500 mln złotych przychodów netto 
w najbardziej rentownym segmen-
cie sprzedaży. Tego węgla nie ma 
gdzie sprzedać i o tyle muszą być 
zredukowane moce produkcyjne 
polskiego górnictwa.

– W naszych zastrzeżeniach do 
Komisji Europejskiej podnosiliśmy 
między innymi, że regulacja zigno-
rowała możliwości produkcyjne 
i sprzedażowe krajowych producen-
tów węgla kamiennego. Ponadto, 
co sami autorzy przyznali, rząd nie 
potrafił ocenić skutków finansowych 
dla podmiotów dotkniętych rozpo-
rządzeniem, zasłaniając się brakiem 
danych statystycznych dotyczących 
konsumpcji paliw stałych w podzia-
le na poszczególne sortymenty. Nic 
dodać nic ująć.

– Walka o utrzymanie i uzdrowie-
nie polskiego górnictwa toczy się 
na wielu płaszczyznach. Obok kro-
ków organizacyjno-zarządczych 
i marketingowych, są to również 
działania prawne związane ze zmi-
nimalizowaniem skutków pomy-
słów unijnych w obszarze klimatu 
i energetyki. Mamy silne argumen-
ty aby bronić naszego bezpieczeń-
stwa energetycznego tylko trzeba 
woli aby je przedstawić i przeko-
nać unijnych partnerów.

 Górnictwo:  
Polsko-Chińska umowa 
o współpracy podpisana

Polska i Chiny podpisały memo-
randum ws. współpracy w geologii 
i górnictwie; ma ono zaowocować 
m.in. przyspieszeniem prac nad 
technologią wydobywania gazu 
z łupków w Polsce – mówi PAP Głów-
ny Geolog Kraju Sławomir Brodziń-
ski. Chińczycy zainteresowani są 
polskimi technologiami np. odmeta-
nowania pokładów węgla. (...)

Główny Geolog Kraju wyjaśnił, że 
polsko-chińska współpraca będzie 
się w pierwszej kolejności odnosiła 
do projektów poszukiwania i wydo-
bywania węglowodorów niekon-
wencjonalnych, czyli m.in. gazu 
z łupków.

Zwrócił uwagę, że w Chinach od 
2008 roku wywiercono ok. 800 od-
wiertów w poszukiwaniu gazu z łup-
ków, a w zeszłym roku wydobycie 
gazu ze złóż niekonwencjonalnych 
w Państwie Środka wyniosło 1,3 mld 
m sześc. W ciągu najbliższych kil-
ku lat Chińczycy chcą pozyskiwać 
w ten sposób ponad 5 mld m sześc. 
gazu rocznie.

– Jak wiadomo, nie mamy żad-
nej koncesji na wydobywanie 
w Polsce (wykonano 71 odwiertów 
w poszukiwaniu gazu z łupków). 
Nie da się ukryć, że nasz partner 
jest znacznie bardziej zaawanso-
wany. Wynika to z różnych wzglę-
dów m.in. z faktu, iż rząd chiński 
wspiera konkretnymi dotacjami od 
metra sześciennego wydobywanie 
gazu z łupków. Mamy jednak dużo 
wspólnego jeśli chodzi o kwestie 
projektów łupkowych, m.in. cięż-
kie warunki geologiczne, stąd też 
nie ukrywam, że chętnie nawiąza-
liśmy współpracę z Chińczykami – 
powiedział. (...)

O naS I O branży
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Na podstawie protokołów Okręgowych Komisji Wyborczych z wyborów przeprowadzonych w dniu 
22 października 2015 r. Międzyzwiązkowa Komisja Wyborcza SIP w JSW KOKS S.A. podaje, że Spo-
łecznymi Inspektorami Pracy zostali:

PK1 – Zenon Gręda
PK2,PK3 PK, PKT, PKZ – Jan Jaworski
PK4, PK5 – Przemysław Nowak
Wydział PW, PW1, PW2, PW3, PWT, PWZ – Jakub Ćwikliński
Wydział EM, EM1, EM2, EM3, EMT, EMZ – Sławomir Bladziak
TRE1, TRE2, TRE3 – Józef Ocimek
TRM1, TRM2, TRM3, TRT, TR – Kamil Pankau
Pozostałe jednostki organizacyjne zlokalizowane w Koksowni Przyjaźń – w tym Pion DN, Pion DE, 
Pion DR, KJA, PP, PT (bez TR), PE (bez EM), PO, KP (bez PK i PW), KPA, AAP, ARP – Krzysztof Sobótka
Koksownia Radlin – Tomasz Kowalski
Koksownia Dębieńsko – Bogdan Bukowski
Koksownia Jadwiga – Patryk Smyka
Zabrze Centrala – Damian Kościsty

Przewodniczący Międzyzwiązkowej Komisji Wyborczej SIP
Dariusz Salamon

wybOry SIP

Protokół Międzyzwiązkowej Komisji Wyborczej 
Społecznej Inspekcji Pracy w JSW KOKS S.A.
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Coraz bliżej wzoru
Jak w życiu. Kiedy jednym radość, to drugim przychodzi 
przeżywać smutek. Tak było podczas siatkarskiego Tur-
nieju o Puchar Prezesa Wałbrzyskich Zakładów Koksow-
niczych Victoria S.A. Pierwszy raz w Wałbrzychu zagrała 
plusligowa drużyna Jastrzębskiego Węgla. 

Dla kibiców wałbrzyskich 
była to dobra okazja zo-
baczenia w akcji drużyny 
z ligi, którą mogą tylko 

oglądać w telewizji. Dla zawodni-
ków TS Victoria PWSZ była to z ko-
lei możliwość konfrontacji z klaso-
wym rywalem. I mecz, rozgrywany 
w nowoczesnej hali Aqua Zdrój, 
przy ponadtysięcznej publiczności, 
długo wszystkich trzymał w napię-
ciu. Oto bowiem I-ligowa Victoria 
PWSZ postawiła wysokie wyma-
gania drużynie z Jastrzębia. Grano 
przemiennie set wygrany i set prze-
grany, set wygrany i set przegrany, 
po czterech partiach był remis 2:2. 
I trzeba było rozgrywać tie-break. 
W nim wałbrzyszanie prowadzili już 
14:12 i mieli dwie piłki meczowe. 
W tak trudnym dla Jastrzębskiego 
Węgla momencie klasę pokazali 
jego zawodnicy. Nie tylko obro-
nili dwie piłki, ale wygrali kolejne 
dwie i zakończyli piątego seta zwy-
cięstwem 16:14. Tym samym cały 

mecz wygrali 3:2, a to oznaczało, 
że wygrali także cały turniej. Wcze-
śniej bowiem Jastrzębski Węgiel po-
konał AZS Stal Nysa 3:0, a Victoria 
PWSZ przegrała ze Stalą Nysa 1:3.

Okazały puchar ufundowany 
przez Prezesa WZK Victoria SA An-
drzeja Warzechę trafił do rąk zespo-
łu Jastrzębskiego Węgla. Dwa nieco 
mniejsze puchary będą wzbogacać 
gabloty klubowe AZS Stali Nysa i TS 
Victoria PWSZ. Puchary wręczali, 
obok głównego fundatora imprezy, 
także wiceprezydent Wałbrzycha 
Zygmunt Nowaczyk i prezes wał-
brzyskiego klubu Henryk Walentas.

Wrześniowy turniej to już wał-
brzyska siatkarska tradycja. Po-
zwala on zespołowi nie tylko na 
przygotowanie się do nowego se-
zonu, ale także na określenie gdzie 
drużyna znajduje się na tle rywa-
li. Kiedyś grały w nim zespoły z II 
i III ligi. Jednak przez ostatnie dwa 
lata wałbrzyska siatkówka, dzięki 
umowie realizowanej przez WZK 

Victoria S.A., Gminę Wałbrzych  
i uczelnie PWSZ AS, zrobiła znaczny 
postęp. Nie tylko gra w I lidze, ale 
tę ligę w maju tego roku wygrała. 
I na jesienny turniej zaprasza do 
siebie coraz bardziej klasowe druży-
ny, które chętnie korzystają z tej go-
ścinności, mając możliwość sparin-
gów z silnym gospodarzem. Takim 
zespołem jest Jastrzębski Węgiel, 
czwarta drużyna poprzedniego se-
zonu w Plus Lidze. Co prawda w Ja-
strzębiu nastąpiły znaczne zmiany 
kadrowe, ale to jest nadal klasowy 
zespół, który będzie chciał podtrzy-
mać świetną passę z ostatniej deka-
dy, znaczonej sukcesami krajowymi 
i występami międzynarodowymi. 
W Wałbrzychu nikt nie ukrywa, że 
wzorując się na tym klubie, który 
związany jest z Jastrzębską Spół-
ką Węglową, chce stworzyć pod 
Chełmcem taki Jastrzębski Węgiel 
– bis. W mniejszym i skromniejszym 
wydaniu, ale z szansą na występy 
w najwyższej krajowej lidze. 15 lat 
mija od tego okresu, kiedy ówcze-
sny Chełmiec Wałbrzych grał z naj-
lepszymi zespołami w kraju. Potem 
drużyna, pozbawiona mecenatu 
górniczego, znalazła się w coraz niż-
szych ligach, występowała nawet 
na czwartym szczeblu rozgrywek 
(III liga). W drugiej dekadzie tego 
stulecia zaczęła się jednak odbu-
dowa siatkówki wałbrzyskiej, cze-
go efektem były sportowe awan-
se. W 2016 roku sport wałbrzyski 
będzie świętował swoje polskie 
70-lecie. A klub siatkarski 60-lecia 
istnienia GKS Chełmiec i jego na-
stępcy TS Victoria PWSZ. Pod nazwą 
Chełmiec od niedawna funkcjonu-
ją drużyny młodzieżowe dziewcząt. 
Tak więc wałbrzyska siatkówka 
idzie szerokim łukiem w szkoleniu 
i mamy nadzieję, że przyniesie jej 
to kolejne sukcesy. Awans do Plus 
ligi w maju przyszłego roku byłby Drużyna Victorii.
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Dobra współpraca przynosi efekty
To już radlińska tradycja, że co roku, w jeden z wrześnio-
wych, sobotnich wieczorów, kolorowy i rozśpiewany Ra-
dlin hucznie obchodzi „Pożegnanie Lata w Mieście”.

Nie inaczej było w sobotę 12 
września br. Dodatkowym 
powodem do świętowania 
były obchody 15 urodzin 

Siatkarskiego Klubu „Górnik Radlin”. 
O tym, że nasze miasto sportem stoi, 
wiadomo nie od dziś, jednak spek-
takularnie obchodzony jubileusz ra-
dlińskiej siatkówki wydaje się zwia-
stować odrodzenie wielkich tradycji, 
tej bardzo popularnej w Radlinie dys-
cypliny. Kampanię reklamową klu-
bu na nowy sezon rozgrywkowy 
2015/2016 zainaugurowało uroczy-
ste odsłonięcie ogromnego baneru 
klubowego, którego prezentacja od-
była się w sobotnie popołudnie na 
terenie boisk ZSS. W obecności wice-
burmistrza Zbigniewa Podleśniego, 
dyrekcji ZSS, członków i sympaty-
ków klubu, z dużą pomocą sił natu-
ry ;) punktualnie o 15:00 dokonano 
prezentacji baneru z wizerunkami 
zwycięzców konkursu „ulubieni – wy-
wieszeni”. Następnie odbył się mecz 
siatkówki plażowej, w którym druży-
na „LEGEND RADLIŃSKIEJ SIATKÓW-
KI” w składzie:  Dariusz Luks/Marcin 
Grygiel, pokonała po wyrównanym 
boju aktualnych wicemistrzów Polski 
Młodzików – 2:0.

Kolejnym punktem obchodów 
było spotkanie w hali MOSiR, w któ-
rym brązowym medalistom MP mło-
dzików opór próbowała stawić druży-
na „TATA STARS TEAM” z gwiazdami 
radlińskiej siatkówki lat minionych 

w roli głównej. Przy dopingu pełnych 
trybun spotkanie zakończyło się zwy-
cięstwem „młodych wilków” 2:1.

Po emocjach sportowych zgroma-
dzeni przyjaciele radlińskiej siatków-
ki udali się na Plac Olimpijczyków, 
gdzie razem z burmistrz Barbarą 
Magierą, Zbigniewem Podleśnym 
zastępcą burmistrza, Dariuszem Pru-
sem – członkiem zarządu powiatu 
wodzisławskiego i przedstawicielem 
naszego sponsora strategicznego 
Spółki JSW KOKS S.A. – Dyrektorem 
Koksowni Radlin Krzysztofem Gozd-
kiem uczestniczyli w oficjalnej pre-
zentacji drugoligowej drużyny senio-
rów SK JSW KOKS RADLIN na sezon 
2015/2016.

Osiągnięcia mijającego sezonu to 
nie przypadek, lecz ciężka praca i za-
angażowanie całej lokalnej społecz-
ności. Ich autorami w dużej mierze 
byli chłopcy z roczników 2000/2001, 
którzy jako równolatkowie stowa-
rzyszenia, uczcili 15 urodziny klubu 

najlepiej jak mogli – zdobywając 
w maju brązowy medal Mistrzostw 
Polski Młodzików (ustępując tylko 
drużynom Lotosa Trefl i Jastrzębskie-
go Węgla). W lipcu tego roku para 
Beniamin Granieczny/Jakub Bugaj-
ski wywalczyła tytuł Wicemistrzów 
Polski w Siatkówce Plażowej Młodzi-
ków, o włos ustępując pola zawodni-
kom Lotosu Trefl. Nasza druga dwój-
ka piętnastolatków: Filip Grygiel/
Kacper Walawski, zajęła wysokie 
5 miejsce w finałowej rozgrywce. 
Powodem do dumy jest też zajęcie 
przez radliński klub siatkarski bardzo 
wysokiego, ósmego miejsca w ran-
kingu na najlepiej szkolące młodzież 
siatkarskie kluby w Polsce. Ranking 
opublikowano na łamach „Przeglą-
du ligowego”. Jest to niewątpliwie 
ogromna zasługa kadry trenerskiej, 
ambicji i waleczności zawodników 
ale także dużego zaangażowania 
władz miasta, a przede wszystkim 
dobrej wieloletniej współpracy z na-
szym sponsorem strategicznym – 
Spółką JSW KOKS S.A. dzięki której 
mogliśmy się tak rozwinąć.
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najlepszym prezentem dla kibiców 
miasta pod Chełmcem. I wówczas 
z Jastrzębskim Węglem wałbrzy-
szanie mogliby grać w lidze, a nie 
tylko podczas towarzyskich turnie-
jów. A ostatni mecz pokazał, że są 

w stanie nawiązać równorzędną 
walkę z tym utytułowanym, ale 
ostatnio także przeżywającym re-
organizacje, klubem. Ważne, że kto 
by nie wygrał w meczach między 
Jastrzębskim Węglem i Victorią 

PWSZ Wałbrzych, to sukces zostaje 
w holdingu, a kibice – pracownicy 
Spółek Grupy Kapitałowej JSW i tak 
zawsze będą mieć w tych meczach 
powód do radości.
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