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WyDarZenia

Dyplomowe wizje młodych architektów
3 lipca br. w siedzibie JSW KOKS S.A. w Zabrzu odbyło 
się uroczyste otwarcie wystawy będącej efektem kon-
kursu projektów dyplomowych dotyczących „Koncep-
cji zagospodarowania terenu przy Biurze Zarządu JSW 
KOKS S.A. w Zabrzu”.

Ideą konkursu było zagospoda-
rowanie terenu pozostałego po 
dawnym Kombinacie Kokso-
chemicznym przy ulicy Paw-

liczka. Projekty miały uwzględnić 
obecne potrzeby JSW KOKS oraz 
wpisywać się w wizję rozwoju mia-
sta. Swoje dyplomowe prace pod-
czas otwarcia wystawy referowali 
osobiście laureaci konkursu.

Wystawa prezentuje sześć naj-
lepszych prac studentów Wydziału 
Architektury Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach. Promotorami prac dy-
plomowych byli prof. dr hab. inż. 
arch. Krzysztof Gasidło oraz dr inż. 
arch. Zbigniew Sąsiadek.

Autorzy najlepszych prac ode-
brali od członków Zarządu JSW 
KOKS S.A. Bogusława Smółki 

i Henryka Kolendra oraz prezesa 
JSW S.A. Edwarda Szlęka i pre-
zydent Zabrza Małgorzaty Mań-
ki-Szulik pamiątkowe dyplomy 
a także nagrody rzeczowe.

Nagrodę główną zdobył Seba-
stian Dziedzic, trzy równorzędne 
nagrody otrzymali: Marta Dróżdż, 
Magdalena Brzuska i Mateusz Ży-
ciński. Dwa równorzędne wyróżnie-
nia odebrali: Aleksandra Hojnacka 
i Dawid Doniec.

– W imieniu Zarządu JSW KOKS 
S.A. miło mi powitać laureatów na-
szego konkursu, dzisiaj już nie stu-
dentów, ale inżynierów-architektów 
gliwickiej Politechniki – powiedział 
podczas otwarcia wystawy prezes 
Bogusław Smółka. – Muszę nad-
mienić, że inicjatorem tego kon-
kursu jest prezes Edward Szlęk. Jak 
wiadomo JSW KOKS nie prowadzi 
już przy ulicy Pawliczka działalności 
produkcyjnej. Po obiektach przemy-
słowych pozostały resztki instalacji, 
spory teren i budynki, które pełniły 
różne funkcje. W trosce o mieszkań-
ców chcemy zmieniać na lepsze 

Sebastian Dziedzic, zdobywca głównej nagrody, przedstawia swój projekt zagopodarowania 
przestrzennego.

Dyplomy i nagrody rzeczowe wręcza Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz inicjator kon-
kursu, Prezes JSW S.A. Edward Szlęk.
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Konkurs na hasło bhp rozstrzygnięty!
Biuro BHP w dniach 18–19 maja br. przeprowadziło 
wśród pracowników JSW KOKS S.A. konkurs na hasło 
związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Celem konkursu była po-
pularyzacja problematyki 
bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz ochrony zdrowia 
i życia człowieka w środowisku 
pracy. Do konkursu, zgodnie 
z określonym „Regulaminem 
konkursu”, każdy pracownik 
mógł zgłosić tylko jedno orygi-
nalne i wcześniej niepubliko-
wane hasło. W konkursie wzięło 
udział 34 pracowników Spółki.

Komisja konkursowa w składzie: 
Marian Malicki – Szef Biura BHP, 
Krzysztof Lebdowicz – Szef Biura Zin-
tegrowanych Systemów Zarządza-
nia, Pełnomocnik ds. Zintegrowa-
nych Systemów Zarządzania oraz 
Tomasz Chorwat – Kierownik Działu 
BHP ds. Firm Zewnętrznych i Szko-
leń, w dniu 3 czerwca 2015 r. roz-
strzygnęła o wynikach konkursu.

Komisja konkursowa nie przyzna-
ła pierwszej nagrody, przyznała 

natomiast dwie drugie nagrody 
i nagrodę trzecią:

1. ex aequo dwie drugie na-
grody w wysokości 400 zł (brutto) 
otrzymały: Weronika Cwienk za 
hasło „Skarbem wielkim życie, 
pracuj bezpiecznie i należycie” 
i Anna Rzepka za hasło „Przestrze-
ganie BHP dzisiaj, jest najlepszą 
polisą na jutro”,

2. trzecią nagrodę w wysokości 
200 zł (brutto) przyznano: Leszko-
wi Cieślikowi za hasło „BHP to ta-
kie coś, jak stosujesz, jesteś gość”.

Szef Biura BHP
Marian Malicki

nasze otoczenie, zachowując przy 
tym ślad historii. A koksownictwo 
jest przecież nieodzowną częścią 
historii Zabrza. Dlatego też zależało 
nam dzisiaj na obecności prezy-
dent Zabrza. Zarząd JSW KOKS ma 
nadzieję, że pani prezydent Małgo-
rzata Mańka-Szulik pomoże nam 
z pożytkiem dla wszystkich zago-
spodarować teren, który przez lata 
pełnił funkcje przemysłowe, a teraz 
może doskonale wpisać się w no-
woczesny krajobraz miasta – mówił 
Bogusław Smółka.

Z kolei przedstawiciele Wydziału 
Architektury Politechniki Śląskiej pod-
kreślali, że są bardzo zainteresowani 
tego rodzaju inicjatywami wysuwa-
nymi przez środowisko biznesu. Zwra-
cali uwagę, iż niezbyt często zdarza 
się, aby szefowie potężnych spółek 
produkcyjnych, zamiast skorzystać 
z usług znanych pracowni architek-
tonicznych, zdecydowali się powie-
rzyć realizację planów zagospoda-
rowania przestrzennego młodym 
studentom. Dlatego tym bardziej 
według kadry naukowej gliwickiej 
Politechniki należą się Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej i JSW KOKS słowa 
uznania. (mp)

Gratulacje Mateuszowi Życińskiemu składają członkowie Zarządu JSW KOKS S.A. – Bogusław 
Smółka i Henryk Kolender.
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jSW KoKS S.a.

Umowa z BTS podpisana
W numerze majowym Magazynu Koksowniczego w ar-
tykule o dialogu społecznym w JSW KOKS S.A. znalazła 
się między innymi informacja o planowanym przekaza-
niu części zadań JSW KOKS S.A. do realizacji przez Bazę 
Transportu Samochodowego Sp. z o.o.

Zgodnie z zamierzeniami, 1 lip-
ca br. dokonano takiej ope-
racji. Polegała ona na prze-
kazaniu grupy pracowników 

JSW KOKS S.A., realizujących prace 
z zakresu szeroko pojętej obsługi go-
spodarczej, do Bazy Transportu Sa-
mochodowego Sp. z o.o. w trybie art. 
231 Kodeksu pracy. Wraz z pracowni-
kami, BTS Sp. z o.o. przejęła również 
dotychczasowe zadania przez nich 
wykonywane i będzie je świadczyć 
w formie usługowej na rzecz JSW 
KOKS S.A.

Do BTS Sp. z o.o. przekazano grupę 
51 pracowników gospodarczych za-
trudnionych do końca czerwca w Biu-
rach Administracyjnych poszcze-
gólnych koksowni oraz w Zespole 
Administracyjnym w siedzibie Spółki 
w Zabrzu, na co składa się:
– 6 pracowników z Koksowni Dę-

bieńsko,
– 11 pracowników z Koksowni Ra-

dlin,
– 11 pracowników z Koksowni Ja-

dwiga,
– 6 pracowników z Koksowni Przy-

jaźń,
– 17 pracowników z siedziby Spółki 

w Zabrzu.
Zarząd JSW KOKS S.A. i Zarząd BTS 

Sp. z o.o. zawarły cały pakiet umów 
dokumentujących ten proces. Wśród 
nich naczelne miejsce zajmuje Poro-
zumienie w sprawie zasad przejęcia 
pracowników w związku z przejściem 
części zakładu pracy w trybie art. 231 
Kodeksu pracy, w którym określono 
zasady przejęcia przez BTS Sp. z o.o. 
ww. pracowników. Z dniem 1 lipca 
br. BTS Sp. z o.o. stała się, z mocy pra-

wa, pracodawcą przejętych pracow-
ników, a także zobowiązała się do 
utrzymania dla nich gwarancji wy-
nikających z zawartych w JSW KOKS 
S.A. porozumień.

Kolejnymi ważnymi dokumenta-
mi podpisanymi przez Zarządy obu 
 Spółek są umowy o świadczenie 
przez BTS Sp. z o.o. obsługi gospo-
darczej poszczególnych Koksowni 
oraz siedziby Spółki w Zabrzu. Zakres 
przedmiotowy umów dla Koksowni 
Dębieńsko, Jadwiga i Radlin oraz dla 
siedziby Spółki w Zabrzu obejmuje 
kompleksowe świadczenie przez BTS 
Sp. z o.o. następujących usług:
– sprzątania,
– letniego i zimowego utrzymania 

dróg, placów oraz pielęgnacji tere-
nów zielonych,

– wykonywania innych prac gospo-
darczych.
W Koksowniach Dębieńsko, Ja-

dwiga i Radlin spółka BTS Sp. z o.o. 
będzie wykonywać również obsługę 
łaźni zakładowych, a w Koksowni 
Radlin – także pralni zakładowej.

Nieco inaczej wygląda spra-
wa w Koksowni Przyjaźń, gdzie 
usługi sprzątania oraz utrzymania 
dróg, placów i terenów zielonych 
są świadczone już od 15 lat, odpo-
wiednio przez spółkę ZUG Sp. z o.o. 
i spółkę BTS Sp. z o.o. W tej sytuacji, 
z dniem 1 lipca br. w Koksowni 
Przyjaźń spółka BTS Sp. z o.o. przeję-
ła już tylko obsługę obiektów admi-
nistracyjno-socjalnych (w tym łaźni 
i szatni zakładowych) oraz wykony-
wanie prac ogólnogospodarczych.

Biura Administracyjne Koksowni 
Dębieńsko, Jadwiga i Radlin, Dział 

Administracyjny w Biurze Admini-
stracyjnym Koksowni Przyjaźń oraz 
Dział Gospodarowania Nieruchomo-
ściami w siedzibie Spółki w Zabrzu, 
będą nadzorować realizację oraz 
rozliczać zlecone do spółki BTS Sp. 
z o.o. ww. usługi gospodarcze.

Całe zadanie dotyczące wyłącze-
nia obszaru obsługi gospodarczej 
z JSW KOKS S.A. i przekazania go do 
Bazy Transportu Samochodowego 
Sp. z o.o. opracował i przygotował 
do wdrożenia zespół pracowników 
powołany przez członka Zarządu 
ds. Produkcji i Techniki Bogusława 
Smółkę. Zespół współpracował z ze-
społem powołanym również do tego 
celu w spółce BTS Sp. z o.o.

W imieniu Zespołu: Lidia Szlęzak
Szef Biura Administracyjnego 

Koksowni Przyjaźń

Przedstawiciele Zarządów JSW KOKS S.A. 
i BTS Sp. z o.o. podpisali dokumenty w budyn-
ku Dyrekcji Koksowni Przyjaźń.

Obsługa obiektów administracyjno-socjalnych 
jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem.
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Pierwszy etap certyfikacji zakończony sukcesem
Niedawno prezentowaliśmy jak działają Zintegrowane Syste-
my Zarządzania w JSW KOKS S.A. i sygnalizowaliśmy przygo-
towania do certyfikacji trzech z pięciu funkcjonujących syste-
mów zarządzania.

Przypomnijmy, że od 30.12.2014 
roku zgodnie z decyzją Zarzą-
du JSW KOKS S.A. wydano 
Zarządzenie nr 28/14 w spra-

wie funkcjonowania ZSZ w naszej 
firmie. Tym samym, faktem stało się 
wprowadzenie zasad funkcjonowa-
nia systemów zarządzania w opar-
ciu o międzynarodowe i krajowy 
standard tzn.:
1. System Zarządzania Jakością wg 

normy ISO 9001:2008,
2. System Zarządzania Środowiskowe-

go wg normy ISO 14001:2004,
3. System Zarządzania Bezpieczeń-

stwem Informacji wg normy ISO 
27001:2005,

4. System Zarządzania Energią wg nor-
my ISO 50001:2011,

5. System Zarządzania Bezpieczeń-
stwem i Higieną Pracy wg normy 
PN-N-18001:2004.
Kolejnym etapem potwierdzającym 

zgodność realizowanych procesów 
z uwzględnieniem wymagań ww. 
norm odniesienia jest potwierdzenie 
tego faktu przez niezależną jednostkę 
certyfikującą.

Ze względów techniczno-logistycz-
nych podzielono certyfikację wszyst-
kich systemów na dwa etapy: I etap 
to certyfikacja Systemu Zarządzania 
Jakością, Środowiskowego i BHP, a II 
etap to certyfikacja Systemu Zarzą-
dzania Energią i Bezpieczeństwem 
Informacji.

W dniach 27–30.05.2015 r. odbyła się 
certyfikacja trzech Systemów Zarządza-
nia przeprowadzona przez auditorów 
zewnętrznej jednostki certyfikującej PRS 
S.A. Pierwszy dzień wizyty auditorów 
PRS S.A. był tzw. auditem wstępnym 
i rozpoczął się spotkaniem otwierającym 
z Prezesem JSW KOKS S.A. w obecności 
Szefa Biura ZSZ – Pełnomocnika ds. Zin-
tegrowanych Systemów Zarządzania. 

Auditorzy przedstawili program auditu 
oraz poprosili o umożliwienie porusza-
nia się po naszych zakładach w stopniu 
zapewniającym zrealizowanie planu. 
Ten element auditu polegał na ocenie 
przygotowania naszej firmy do certyfi-
kacji. Siedmiu auditorów (w tym jeden 
ekspert techniczny) dokonało analizy 
funkcjonowania sytemu jakości, środo-
wiskowego i bhp przez pryzmat wyma-
gań międzynarodowych standardów 
ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 oraz nor-
my polskiej PN-N 18001:2004. Dokona-
no przeglądu dokumentacji i zapisów 
ZSZ by stwierdzić, że nie ma żadnych 
przeciwwskazań do przystąpienia do 
fazy głównej – auditu certyfikującego 
wdrożonych systemów zarządzania. 
Wynik tego procesu mógł być tylko je-
den: stwierdzono gotowość JSW KOKS 
S.A. do przystąpienia do certyfikacji.

28.05.2015 r. rozpoczęła się certyfika-
cja. Każdy z elementów wymaganych 
normami „systemowymi” podlegał we-
ryfikacji zgodności we wszystkich kok-
sowniach: Dębieńsko, Jadwiga, Przy-
jaźń, Radlin oraz w Siedzibie JSW KOKS 
S.A. w Zabrzu.

Auditorzy dokonali przeglądu okre-
ślonych procesów i odpowiadających 
im dokumentów oraz zapisów na pod-
stawie kart procesów.

Pierwszego dnia auditu certyfikują-
cego w Koksowni Przyjaźń przedsta-
wiciele PRS S.A. przeprowadzili analizę 
procesu zakupów w Dziale Surowców 
Strategicznych (HS), Biurze Zakupów 
(EZ), Dziale Przetargów (ZP), Dziale Za-
opatrzenia (ZZ), Dziale Magazynów 
(ZG), Dziale Odbiorów (ZO). Drugim 
elementem analizowanym równole-
gle był proces komunikacji z klientem 
w Biurze Obsługi Produkcji i Sprzedaży 
(EH), a kolejnym, proces kontroli jako-
ści w Dziale Kontroli Jakości (HJ). Na-
stępny proces, to monitorowanie stanu 

ochrony środowiska w Biurze Ochrony 
Środowiska (RO), zabezpieczenie ppoż. 
i gazowe w Biurze Ochrony Ppoż. i Bez-
pieczeństwa Gazowego (PO). Analizie 
poddano także proces: zasoby ludz-
kie w Dziale Kadr (LK), infrastruktura 
w Wydziale Utrzymania Ruchu (TR), 
Wydziale Automatyki i Remontów 
Elektrycznych (TE) oraz w Wydziale 
Remontowym (TM). Ponadto zweryfi-
kowano proces inwestycji u Dyrektora 
ds. Inwestycji (RI).

W Siedzibie Spółki w Zabrzu do-
konano analizy procesów produkcji 
koksu, węglopochodnych i gazu kok-
sowniczego u Dyrektora ds. Planowa-
nia Produkcji i Technologii (PP) oraz 
w Dziale Planowania Produkcji (PR) 
oraz u Głównego Technologa (PG). Ko-
lejne procesy podlegające auditowi, 
to sprzedaż i komunikacja z klientem 
badana w Biurze Obsługi Produkcji 
i Sprzedaży (EH), podobnie jak to miało 
miejsce w Koksowni Przyjaźń auditowi 
podlegały procesy: monitorowanie 
stanu ochrony środowiska w Biurze 
Ochrony Środowiska (RO), zabezpie-
czenie ppoż. i gazowe w Biurze Ochro-
ny Ppoż. i Bezpieczeństwa Gazowego 
(PO). Analizie poddano także proces: 
zasoby ludzkie w Biurze Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi (NL) i w dziale So-
cjalnym (LS) oraz infrastrukturę w Biu-
rze Technicznej Eksploatacji Koksowni 
(TT) i proces inwestycji u Kierownika 
Projektu Inwestycje Uzupełniające (ID), 
a także proces kontroli jakości w Dzia-
le Kontroli Jakości (HJ).

W Koksowni Jadwiga pierwszego 
dnia dokonano analizy potwierdzenia 
zgodności procesu zakupy w Dziale Ma-
gazynów (ZGJ) oraz w Dziale Odbiorów 
(ZOJ), procesu produkcji węglopochod-
nych w Oddziale Węglopochodnych 
(JK3), proces kontroli jakości w Dziale 
Kontroli Jakości w Koksowni Jadwiga 
(HJ), zabezpieczenie ppoż. i gazowe 
w Biurze Ochrony Ppoż. i Bezpieczeń-
stwa Gazowego w Koksowni Jadwiga 
(PO) oraz proces zasoby ludzkie w Dzia-
le Kadr (LKJ).
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Drugi dzień auditu certyfikującego 
był także bardzo pracowity w Koksow-
ni Dębieńsko. Analizowano procesy 
przytoczone powyżej w poszczegól-
nych oddziałach takich jak ZGD, ZOD, 
DK2, DK3, MD, a dodatkowo proces: 
przegląd stanu bezpieczeństwa w BKD. 
W Koksowni Radlin Auditorzy PRS S.A. 
analizowali procesy w LKR, ZGR, ZOR, 
RK2, RK3, MR oraz BKR.

W Koksowni Jadwiga i Koksowni 
Przyjaźń drugi dzień zasadniczej czę-
ści certyfikacji także był pracowity dla 
auditorów PRS S.A. jak i dla komórek 
organizacyjnych, do których audito-
rzy przybyli, zgodnie z planem dla 
potwierdzenia zgodności procesów. 
Dokonano analizy procesu produk-
cji koksu, węglopochodnych i gazu 
w Wydziale Produkcji Koksu (PK), 
w Wydziale Produkcji Węglopochod-
nych (PW), oraz w Oddziale Piecosor-
towni (JK2), a dodatkowo w Koksow-
ni Przyjaźń proces produkcji energii 
elektrycznej i pary wodnej u Główne-
go Energetyka (PE) i w Wydziale Pro-

dukcji Mediów Energetycznych (EM). 
W Biurze BHP (NB) w Koksowni Przy-
jaźń zweryfikowano proces: przegląd 
stanu bezpieczeństwa.

Trzeci dzień certyfikacji przeprowa-
dzony został w Biurze Zintegrowanych 
Systemów Zarządzania. Auditorzy PRS 
S.A. przeprowadzili przegląd procesu 
Zarządzania Systemami, przez pry-
zmat wymagań trzech norm odniesie-
nia. Po zakończeniu auditu dokonali 
podsumowania swojej pracy. Wynik 
certyfikacji jest dla JSW KOKS S.A. bar-
dzo satysfakcjonujący. Nie stwierdzo-
no niezgodności.

Auditor wiodący w podsumowaniu 
wyników stwierdził, że rekomenduje fir-
mę JSW KOKS S.A. do przyznania cer-
tyfikatów potwierdzających zgodność 
wdrożonych i funkcjonujących syste-
mów zarządzania jakością wg normy 
ISO 9001:2008, środowiskowego wg 
normy ISO 14001:2004 oraz systemu 
zarządzania bezpieczeństwem i higie-
ną pracy wg normy PN-N-18001:2004. 
Auditorzy jednostki certyfikującej wska-

zali obserwacje, które stanowią dla nas 
wytyczne do doskonalenia ZSZ funkcjo-
nujących w JSW KOKS S.A.

Nasza firma przygotowywała się 
do uzyskania certyfikatów od dnia 
połączenia w jedną strukturę, toteż 
pozytywny wynik certyfikacji jest naj-
większą nagrodą ciężkiej pracy jaką 
wykonali wszyscy pracownicy mery-
torycznie związani ze Zintegrowanymi 
Systemami Zarządzania. Na uwagę 
zasługuje także praca Auditorów we-
wnętrznych wszystkich koksowni, któ-
rych wysiłek w procesie wdrożenia 
wniósł wartość dodaną umożliwiającą 
uzyskanie certyfikatów.

Pragnę w tym miejscu przypo-
mnieć, że czeka nas dużo pracy przed 
drugą fazą certyfikacji systemu Za-
rządzania Energią i Systemu Zarzą-
dzania Bezpieczeństwem Informacji. 
Jednak po takim wyniku jaki uzyska-
liśmy w maju z optymizmem możemy 
oczekiwać następnej wizyty audito-
rów PRS S.A.

Opracował: Sebastian Szmidt

Audyt ponownej certyfikacji
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. to firma od-
powiedzialna społecznie podejmująca wszelkie kroki aby 
przeciwdziałać zagrożeniom, które mogą dotknąć klientów, 
pracowników Spółki w trakcie pracy oraz środowisko i otocze-
nie. Restrykcyjne standardy dotyczące jakości, ochrony środo-
wiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy funkcjonują w Wał-
brzyskich Zakładach Koksowniczych od wielu lat.

W WZK „Victoria” S.A. funkcjo-
nuje Zintegrowany System 
Zarządzania: jakością – zgod-

ny z wymaganiami normy ISO 9001; 
środowiskowego – wg wymagań nor-
my 14001 oraz bezpieczeństwem i hi-
gieną pracy – wg wymagań normy 
PN-N-18001 w zakresie produkcji oraz 
sprzedaży koksu i produktów węglo-
pochodnych.

System Zarządzania Jakością wdro-
żono i certyfikowano już w 1997 roku, 
System Zarządzania Środowiskowego 
funkcjonuje od roku 2008 natomiast 

System Zarządzania Bezpieczeństwem 
i Higieną Pracy był certyfikowany czte-
ry lata później. ZSZ ułatwia zarządzanie 
wszystkimi systemami oraz świadome 
realizowanie ich założeń przez wszyst-
kich pracowników Spółki. Wdrożenie 
wymagań norm to skomplikowane 
postępowanie, a utrzymanie i dosko-
nalenie wprowadzonych systemów 
jest ciągłym procesem i nie kończy się 
z chwilą otrzymania certyfikatu.

W marcu 2015 r. audytorzy firmy 
TUV Rheinland Polska Sp. z o.o. prze-
prowadzili w WZK „Victoria” S.A. au-

dyt ponownej certyfikacji systemu 
zarządzania bhp oraz audyty w nad-
zorze dla systemu zarządzania jako-
ścią oraz systemu zarządzania środo-
wiskowego.

Audyt w naszej Spółce zakończył 
się oczywiście wynikiem pozytyw-
nym. Na podstawie rekomendacji 
audytora wiodącego oraz dokumen-
tacji z audytu, jednostka certyfikują-
ca systemy zarządzania stwierdziła, 
że system zarządzania jakością, za-
rządzania środowiskowego oraz za-
rządzania bezpieczeństwem i higieną 
pracy jest zgodny z wymaganiami 
norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 
i PN-N-18001:2004. Ważność certy-
fikatu systemu zarządzania bezpie-
czeństwem i higieną pracy uległa 
tym samym przedłużeniu. Ważność 
certyfikatów systemu zarządzania ja-
kością oraz zarządzania środowisko-
wego została utrzymana. (DJ)
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Karczma piwna
Na tegorocznej Karczmie Piwnej „Solidarno-
ści” Koksowni Przyjaźń biesiadowało około 
700 koksowników i zaproszonych gości. Jak 
zwykle nie zabrakło dowcipnych konkur-
sów, doskonałego jadła i zimnego piwka. 
Uczestnicy konkursów mogli liczyć na na-
grody i upominki. Jak widać na zdjęciach, 
bawiono się znakomicie. 
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WZK „vicToria” S.a.

Posiedzenie Senatu i Konwentu PWSZ
W siedzibie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych 
„Victoria” S.A. 10 czerwca br. odbyło się wyjazdowe po-
siedzenie Senatu i Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

W spotkaniu uczestniczy-
li członkowie Senatu 
Uczelni: prof. zw. dr 
hab. Elżbieta Lonc – 

Rektor, doc. dr Małgorzata Babiń-
ska – Prorektor ds. dydaktycznych 
i studenckich, dr Teofil Moskal – 
Prorektor ds. nauki i współpracy, 
mgr Jan Zwierko – Kanclerz, prof. 
Ryszard Andrzejak – Dyrektor In-
stytutu Zdrowia, dr Sylwia Bielaw-
ska – Dyrektor Biblioteki i Wydaw-
nictwa, dr hab. Paweł Borszowski 
– Dyrektor Instytutu Społeczno-
Prawnego, dr Beata Detyna – Dy-
rektor Instytutu Przyrodniczo-Tech-
nicznego, Przemysław Diaków 
– wykładowca w IPT, prof. Andrzej 
Drabiński – Prorektor Uniwersyte-
tu Przyrodniczego we Wrocławiu, 
doc. dr Mirosława Furmanowska 
– Dyrektor Instytutu Humanistycz-
nego, doc. dr Antoni Kulpa – wy-
kładowca IH, Kazimiera Marzec 
– Zastępca Dyrektora ISP, Adam 
Pogorzelski – student administracji, 

mgr Anna Szpila – pracownik kwe-
stury, Rita Świteńka – studentka 
administracji, Aleksandra Zacha-
riasz – studentka logistyki.

Gospodarzem spotkania był 
Prezes Wałbrzyskich Zakładów 
Koksowniczych „Victoria” S.A. An-
drzej Warzecha.

Posiedzenie poświęcone było 
m.in. omówieniu realizacji współ-
pracy pomiędzy Wałbrzyskimi 
Zakładami Koksowniczymi „Vic-
toria” S.A. a Państwową Wyższą 
Szkołą Zawodową im. Angelusa 
Silesiusa w zakresie organizacji 

W imieniu Zarządu WZK „Victoria” S.A. gości przywitał prezes Andrzej Warzecha.

Konwent Uczelni reprezentowali: 
Henryk Gołębiewski – Przewodni-
czący Konwentu, Jerzy Gajos – Dy-
rektor ZUS w Wałbrzychu, Stanisław 
Longawa – Wójt gminy Kłodzko, 
Zbigniew Ładziński – Prezes Izby 
Rzemieślniczej we Wrocławiu, Ar-
tur Mazurkiewicz – Prezes Związku 
Pracodawców „Dolnośląscy Pra-
codawcy”, Marian Szulc – Prezes 
Ośrodka Szkolenia Technicznego, 
Franciszek Waśniowski – Prezes 
Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepl-
nej, Szczepan Wojciaczyk – Dyrek-
tor II Oddziału Banku Zachodniego 
w Wałbrzychu, a także dr Maciej 
Żak – Prezes NZOZ Centrum Stoma-
tologii „Stomax” w Wałbrzychu.

praktyk studenckich, problema-
tyki prac dyplomowych czy or-
ganizacji kursów z zakresu nauki 
języka angielskiego dla pracow-
ników Spółki. Ważnym punktem 
obrad Konwentu i Senatu Uczelni 
było również omówienie i wpro-
wadzenie Regulaminu organiza-
cji procesu efektów uczenia się 
oraz zatwierdzenie tematyki prac 
dyplomowych.

Po części oficjalnej, uczestnicy 
obrad zwiedzili zakład. Inwesty-
cje technologiczne Spółki wzbu-
dziły bardzo duże zainteresowa-
nie uczestników wycieczki.

(JM)Jednym z punktów spotkania było zwiedzanie 
wałbrzyskiej „Victorii”.
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WZK „vicToria” S.a.

„Człowiek jest tyle wart ile czyni dla drugich”
23.05.2015 r. odbyła się uroczystość 25-lecia działalności 
Klubu Honorowych Dawców Krwi „DAR” przy Wałbrzy-
skich Zakładach Koksowniczych „Victoria” S.A. 

Na uroczystość przybyli m.in.: 
Poseł na Sejm RP- Izabela Ka-
tarzyna Mrzygłocka, Radny 
Miasta Wałbrzycha Ryszard 

Nowak, Prezes Zarządu WZK „Victo-
ria” S.A. Andrzej Warzecha, członek 
Zarządu ds. Produkcji WZK „Victoria” 
S.A. Stanisław Stępak, władze Wał-
brzycha reprezentowała Bogusława 
Czupryn, z ramienia Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-

Na sztandarze umieszczony jest na-
pis „Klub Honorowych Dawców Krwi 
„Dar” przy Wabrzyskich Zakładach 
Koksowniczych „Victoria” S.A. w Wał-
brzychu. Rok założenia 20.01.1990” 
oraz logo Wałbrzyskich Zakładów 
Koksowniczych „Victoria” SA i herb 
miasta Wałbrzycha. Na odwrotnej 
stronie płata sztandaru znajduje się 
napis „Człowiek jest tyle wart ile czy-
ni dla drugich”. Andrzej Warzecha 

Moment uroczystego nadania sztandaru. Od 
lewej Stanisław Stępak – członek Zarządu ds. 
Produkcji WZK Victoria S.A. i Andrzej Warzecha 
– Prezes Zarządu WZK „Victoria” S.A.

nictwa w uroczystości udział wzięła 
Teresa Kamińska, władze Stowarzy-
szenia Honorowych Dawców Krwi 
Rzeczypospolitej Polskiej reprezen-
tował Prezes Rady Głównej Tomasz 
Ogrodnik. Wśród gości wyróżnić 
należy licznie przybyłych przedsta-
wicieli klubów HDK oraz honoro-
wych dawców krwi, członków klubu 
i sympatyków honorowego krwio-
dawstwa.

Głównym punktem uroczystego 
spotkania było nadanie klubowi HDK 
„DAR” przy Wałbrzyskich Zakładach 
Koksowniczych „Victoria” sztandaru. 

i Stanisław Stępak wręczyli akt nada-
nia sztandaru na ręce prezesa klubu 
HDK „DAR” Janusza Grodzkiego, któ-
remu towarzyszył poczet sztandarowy 
w osobach: Sławomira Łabudka oraz 
Wiesława Bąkowskiego i Dariusza Mi-
chalskiego. Potem nastąpiło uroczyste 
wbijanie gwoździ w drzewce sztanda-
ru przez gości i fundatorów.

Podczas uroczystych obchodów 25-
lecia działalności Klubu uhonorowa-
no Zasłużonych Dawców Krwi za dłu-
goletnie i bezinteresowne dzielenie 
się najcenniejszym darem – własną 
krwią.

Na uroczystość 25-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi „DAR” przy Wałbrzyskich Zakładach Kok-
sowniczych „Victoria” S.A. przybyło wielu gości.

Medalem Honorowy Dawca Krwi 
Zasłużony dla Zdrowia Narodu od-
znaczeni zostali: Jacek Androsz, Ire-
neusz Barsznica, Agnieszka Bartków, 
Wiesław Bąkowski, Wiesław Droż-
dżyński, Zdzisław Firus, Artur Foryś, 
Rafał Gertz, Przemysław Grzelak, Zbi-
gniew Grzelak, Krzysztof Kukliński, 
Sławomir Łabudek, Piotr Ukrzewski, 
Zbigniew Morzyk, Tadeusz Sanigór-
ski, Waldemar Skwark, Włodzimierz 
Sztuk, Zdzisław Szczęsny, Andrzej 
Nogawka, Dariusz Michalski, Alek-
sander Kułak, Robert Stępień, Zdzi-
sław Macioł, Marian Trzoński, Jerzy 
Skomro.

Odznaką honorową Zasłużony dla 
Ochrony Zdrowia wyróżnieni zostali: 
Janusz Grodzki i Adam Kozioł.

Odznaczony odznaką Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi I stopnia zo-
stał Sande Sztokman.

Odznaczony odznaką Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi II stopnia zo-
stał Jan Kochanowski.

Odznaczeni odznaką Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi III stopnia zo-
stali Jan Lisak, Kazimierz Marciniak.

Odznaczeni odznaką Zasłużony 
Działacz Stowarzyszenia Honoro-
wych Dawców Krwi Rzeczypospolitej 
Polskiej zostali: Ireneusz Barsznica, 
Wiesław Bąkowski, Wiesław Droż-
dżyński, Janusz Grodzki, Dariusz Mi-
chalski. (JG, WP-B)
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ZarZąDZanie

Nowe oprogramowanie Advicomu
Zarządzanie nowoczesnym zinformatyzowanym proce-
sem biznesowym jakim jest niewątpliwie nadzorowanie 
pracy systemu informatycznego w JSW KOKS S.A. narzu-
ca na działy informatyczne szczególne podejście. 

Jednym z najważniejszych czynni-
ków jest prawidłowe nadzorowanie 
systemu uprawnień do poszczegól-
nych zasobów informatycznych, 

który jest kluczem do realizacji wytycz-
nych wynikających z przestrzegania 
w firmie Polityki Bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne zawarte w bazie 
Dobrych Praktyk znalazły swoje odbicie 
w treści Polityki Bezpieczeństwa, której 
przestrzeganie stało się bardzo istotnym 
aspektem działania i współpracy firmy 
Advicom oraz lokalnych Biur IT.
– JSW KOKS S.A. posiadając wdrożo-

ne zasady, zgodne ze standardem 
ISO/IEC 27001 dot. „Systemu zarzą-
dzania bezpieczeństwem informacji” 
zapewnia, że spełnia trzy główne 
atrybuty w zarządzaniu bezpieczeń-
stwem informacji, tj.:

– poufności (informacja jest dostępna 
wyłącznie dla autoryzowanego per-
sonelu),

– integralności (dokładność i kom-
pletność informacji jak i stosowa-
nych metod),

– dostępności (autoryzowani użytkow-
nicy mają dostęp do informacji zgro-
madzonych zasobów wtedy, kiedy 
jest to wymagane). 
Norma ISO/IEC 27001 definiuje za-

bezpieczenia które należy stosować, 
m.in. zarządzanie uprawnieniami 
użytkowników. Według pkt. A.9.2 „Za-
rządzanie dostępem użytkowników”, 
celem stosowania tego zabezpiecze-
nia jest zapewnienie odpowiednich 
uprawnień oraz uniemożliwienie nie-
uprawnionym użytkownikom dostę-
pu do systemów i usług świadczonych 
przez organizację. W celu sprawniej-
szego zarządzania uprawnieniami 
pracowników, w JSW KOKS S.A. pod-
jęto decyzję, aby skorzystać z oprogra-
mowania „SZUP” (System Zarządzania 
Uprawnieniami Pracowników) firmy 
Advicom Sp. z o.o.

Na chwilę obecną z pomocą opro-
gramowania SZUP prowadzony jest 
nadzór nad uprawnieniami 1100 
użytkowników do ok. 180 różnych 
aplikacji. Cały mechanizm zarzą-

dzania uprawnieniami jest sforma-
lizowany i zautomatyzowany, zgod-
nie z wytycznymi Normy 27001, co 
jest niewątpliwym sukcesem stron 
i przykładem możliwości adaptacji 
systemu do potrzeb użytkownika. 
Ciągła współpraca z Advicom od-
nośnie modelowania i poszerzania 
funkcjonalności programu pozwala 
sprostać wymaganiom JSW KOKS 
S.A. oraz normom ISO/IEC 27001 
w tym zakresie. Trzeba tutaj wyraź-
nie stwierdzić, że złożone wymaga-
nia techniczne firmy JSW KOKS S.A. 
są sprawnie realizowane, a mecha-
nizm nadawania uprawnień jest 
ogromną pomocą i wsparciem dla 
osób odpowiedzialnych za IT w JSW 
KOKS S.A.

Wdrożenie systemu trwało kilka-
naście miesięcy. W 2014 r. zostali po-
wołani w JSW KOKS S.A. właściciele 
biznesowi systemów informatycznych 
którzy nadzorują proces nadawania, 
aktualizacji i odbierania uprawnień. 
Każde uprawnienie odzwierciedlone 
w oprogramowaniu SZUP osobnym 
zapisem jest nadawane po akceptacji 
wniosku przez bezpośredniego przeło-
żonego pracownika oraz właściciela 
zasobu informatycznego.

Generalnie należy stwierdzić, że za-
rządzanie uprawnieniami za pomocą 
SZUP jest bardziej efektywne i przejrzy-
ste, m.in. dzięki wbudowanym funk-
cjonalnościom, takim jak:
– szybki podgląd posiadanych upraw-

nień danego pracownika,
– generowanie zbiorczych raportów 

osób posiadających konkretny za-
kres uprawnień.
Wdrożenie oprogramowania SZUP 

firmy Advicom i współpraca przy 
jego rozwoju pozwala optymistycznie 
patrzeć w przyszłość pod względem 
spełnienia wymagań normy ISO/IEC 
27001 dot. zarządzania uprawnienia-
mi pracowników w JSW KOKS S.A.

Za zgodność
Szef Biura IT

Włodzimierz Gostkowski
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KalejDoSKoP

Dzień otwarty w Koksowni Przyjaźń
Z okazji Dnia Koksownika z inicjatywy MOZ ZZIT przy 
JSW KOKS S.A. tradycyjnie został zorganizowany 9 maja 
br. roku tzw. „dzień otwarty”.

W tym dniu rodziny pracowni-
ków Przyjaźni i spółek mogły przyj-
rzeć się z bliska przebiegowi pro-
cesu produkcji koksu, produktów 
węglopochodnych, pary i energii 
elektrycznej oraz pracującym in-
stalacjom i urządzeniom koksow-
ni. W zwiedzaniu koksowni uczest-
niczyło 25 osób.

Przewodnikiem był członek ZZIT 
Zdzisław Klimek, który w przy-
stępny i interesujący sposób prze-
kazał podstawowe informacje do-
tyczące procesu produkcji koksu 
i produktów węglopochodnych. 
W trakcie trzygodzinnej wycieczki 
uczestnicy mogli zobaczyć mię-
dzy innymi rozładunek węgla na 

wywrotnicy wagonów oraz wy-
pychanie koksu z baterii. Uczest-
nicy wycieczki najbardziej byli 
zainteresowani stanowiskami 
dyspozytorskimi baterii nr 5 i in-
stalacji suchego chłodzeniu kok-
su oraz komputerowym sterowa-
niem urządzeniami i procesami.

Tajniki produkcji węglopochod-
nych przedstawiał kierownik 
zmiany PW Łukasz Serafin. Pracę 
wydziału energetycznego i prze-
biegające tam procesy produk-
cji energii elektrycznej objaśniał 
kierownik zmiany EM Grzegorz 
Szymański. W tej części koksow-
ni procesy produkcyjne nie są 
widoczne „gołym okiem” i trzeba 

mieć umiejętności przekazania 
laikom – nie będącym chemika-
mi i energetykami – wiedzy o ich 
przebiegu. Uczestników wycieczki 
zadziwiała nie tylko wiedza, ale 
także pasja z jaką pracownicy 
mówili o swojej pracy i obsługi-
wanych urządzeniach. Członkom 
rodzin, szczególnie młodzieży, im-
ponowały olbrzymie konstrukcje 
instalacji i aparatów technolo-
gicznych z plątaniną rur.

Nadmienić należy, że wśród 
uczestników wycieczki byli też 
rodzice pracowników koksow-
ni. Najstarszym uczestnikiem był 
pan Toboła, który kiedyś praco-
wał w zakładach chemicznych. 
Z wielkim zainteresowaniem i po-
dziwem oglądał instalacje i no-
woczesne metody sterowania 
maszynami.

(inf. wł.)

V Konferencja Techniczna
W dniach 21–22 maja w Zawierciu odbyła się V Konferencja 
Techniczna Nowoczesne Kotłownie, Ciepłownie i Elektrocie-
płownie organizowana przez Agencję Promocji Biznesu.

Gospodarzem honorowym 
konferencji była JSW KOKS 
S.A. Kolejna odsłona corocz-
nej konferencji poświęcona 

była tematyce technologicznej, 
modernizacyjnej i inwestycyjnej 
w branży energetycznej. W konfe-
rencji udział wzięli przedstawiciele 
elektrociepłowni, elektrowni, cie-
płowni, specjaliści z biur projekto-
wych i jednostek naukowo-badaw-
czych oraz dostawcy technologii, 
gotowych rozwiązań technicznych 
i firm realizujących inwestycje.

W pierwszym dniu odbyła się pre-
zentacja referatów plenarnych oraz 
panel dyskusyjny. Reprezentan-
tem naszej firmy był Jakub Osmól-
ski, który wygłosił referat „Rola 
oczyszczalni ścieków w aspekcie 
efektywnego prowadzenia gospo-
darki wodno-ściekowej w Koksow-
ni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej”. 
W drugim dniu zaplanowana była 
wycieczka terenowa do naszego 
zakładu. Uczestnicy mogli zwie-
dzić instalacje Wydziału Produkcji 
Mediów Energetycznych, w tym 

szczególnie nowy blok energetycz-
ny. Uczestników wycieczki opro-
wadzał Mariusz Soszyński, który 
szczegółowo wyjaśnił prowadzoną 
technologię i odpowiadał na pyta-
nia zainteresowanych. (ok)
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Po goDZinacH

Zabawa była przednia!
13 czerwca w miejscowości Kale-

ty na terenie ośrodka wypoczynko-
wego w Zielonej odbył się 17 Festyn 
Rodzinny organizowany przez SNZZ 
Pracowników Kombinatu Koksoche-
micznego „Zabrze” S.A. wraz z Radą 
Powiatową OPZZ w Zabrzu.

Uczestników w imieniu organi-
zatorów przywitał Przewodniczący 
Rady OPZZ Województwa Śląskie-
go Henryk Moskwa. W festynie 
udział wzięło 260 pracowników 
oraz członków ich rodzin. Roze-
grano kilka konkurencji sprawno-
ściowych dla dzieci i dorosłych. 
Nasi milusińscy otrzymali słodkie 

podarunki z okazji dnia dziecka, 
a zwycięzcy konkurencji sporto-
wych nagrody rzeczowe. Moż-
na było szaleć do woli na placu 
zabaw. Podano obiad, potrawy 
z grilla oraz napoje chłodzące. Dla 
uczestników wystąpił zespół „New 
For You”, a do tańca przygrywał 
zespół „Romantic”. W czasie trwa-
nia festynu można było wykąpać 
się w jeziorze oraz popływać na 
rowerach wodnych. Zabawa była 
przednia, zapraszamy za rok.

Mariusz Gałuszka
Przewodniczący  

Samorządnego Niezależnego 
Związku Zawodowego  

Pracowników Kombinatu  
Koksochemicznego „Zabrze”  

Spółka Akcyjna

Konkurs „FAMY” – nagrody rozdane

Z okazji Dnia Koksownika trady-
cyjnie został zorganizowany 
przez Rozgłośnię „FAMA” kon-

kurs, w którym można było wyloso-
wać kilkadziesiąt cennych nagród. 
Tegoroczne pytanie konkursowe 

brzmiało: ile rowków ma czarna wi-
nylowa płyta, na której nagranych 
jest 10 utworów na obu stronach? 
Prawidłowa odpowiedź to oczywi-
ście – 2 rowki. W konkursie udział 
wzięło 1040 osób. Na pytanie kon-

kursowe prawidłowo odpowiedzia-
ło 1028 osób. 47 zwycięzców i na-
grody, podczas porannej audycji 
prowadzonej na żywo przez red. 
Annę Kochowicz losowali Mirosław 
Tukaj – Dyrektor Koksowni Przyjaźń 
oraz Marek Filas – Szef Biura Komu-
nikacji JSW KOKS S.A. Zwycięzcom 
serdecznie gratulujemy. mp
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Victoria w hierarchii Jastrzębskiego Węgla
Victoria PWSZ dogoniła w hierarchii ligowej Jastrzębski 
Węgiel. To co jeszcze dwa lata temu wydawało się odle-
głym marzeniem teraz stało się faktem. Przynajmniej na 
papierze, ale to nie zmienia wielkości sukcesu wałbrzy-
skich siatkarzy. 

W sezonie 2014/15 wygra-
li oni I ligę. To powinno 
oznaczać awans do Plus 
Ligi, w której od wielu lat 

gra Jastrzębski Węgiel. Tyle, że w tym 
sezonie – inaczej niż w poprzednim 
roku – Plus Liga jest zawodową ligą 
zamkniętą i wygranie I ligi nie da 
wałbrzyszanom awansu. Mogą się 
jednak czuć pełnoprawnym uczest-
nikiem najważniejszych rozgrywek 
siatkarskich w kraju. W kraju mistrza 
świata!

Wielkie uznanie należy się za ten 
sukces wałbrzyskim siatkarzom, 
działaczom i sponsorom. Pokazali 
oni, że chcieć to móc. Przez kilkana-
ście lat, od momentu wycofania się 
w 1999 roku z ekstraklasy, wałbrzy-
ski zespół dobijał się do rozgrywek 
wyższych szczebli. Trzy razy grał 
w finale o I ligę. I zawsze czegoś za-
brakło na finiszu. W końcu udało się 
wiosną 2014 roku. Victoria PWSZ po 
barażach znalazła się na szczeblu 
I ligi. Mało kto jednak przypuszczał, 
że jako beniaminek stanie się rewe-
lacją rozgrywek na tym szczeblu. 
Wałbrzyszanie od początku sezonu 
byli w czołówce. Praktycznie nie wy-
padli poza najlepszą „4” od wrześnio-
wego początku zmagań. Po rundzie 
zasadniczej zajmowali trzecie miej-
sce. A play off był już ich popisem. 

Szybkie dwa zwycięstwa nad jed-
nym z faworytów – Krispolem Wrze-
śnia. Potem pięciomeczowy maraton 
z rewelacją wiosny Ślepskiem Suwał-
ki. Wygrali więcej meczów w Suwał-
kach niż w Wałbrzychu w półfinale 
play off, czym udowodnili, że zasłu-

gują w pełni na ten finał. A finał był 
krótki. Trzy mecze z doświadczonym 
wieloletnim pierwszoligowcem AZS 
Stal Nysa i zwycięstwo 3:0 w me-
czach. To oznaczało najwyższe po-
dium i złote medale I ligi.

W Nysie było podium, koszulki ze 
złotym napisem „Mistrz I ligi”, konfetti, 
szampan. I ponad 100 kibiców z Wał-
brzycha, którzy dopingowali siatka-
rzy w tym ważnym meczu (więcej 
w malej hali w Nysie przyjezdnych 
po prostu by się nie zmieściło). I była 
przede wszystkim wielka radość. 
Spełnienie marzeń – działaczy, za-
wodników, trenerów, kibiców. 

W takich chwilach umykają 
gdzieś te smutne wspomnienia z bo-
isk II czy III ligi, przez które prowa-
dziła droga do tego awansu. Nie 
ukrywał  swej satysfakcji prezes 
klubu Henryk Walentas, wieloletni 
pracownik WZK Victoria S.A. Udało 
mu się przecież doprowadzić do tego 
sukcesu, a nie było łatwo, bowiem 
dopiero trójstronna umowa między 
Wałbrzyskimi Zakładami Koksow-
niczymi Victoria S.A., Gminą Wał-
brzych i Państwową Wyższą Szkołą 
Zawodową unormowała budżet 
i dała szansę stabilizacji kadrowej. 
Oddana przed dwoma laty nowo-
czesna hala sportowa sprawiła, że 
frekwencja na meczach siatkarzy 
wzrosła kilkukrotnie, a półtora ty-
siąca widzów na meczach przestało 
już dziwić. Siatkówka stała się pod 
względem wyników, a także zain-
teresowania kibiców, dyscypliną 
numer jeden w Wałbrzychu. Teraz 
warto tylko tę pozycję utrzymać i za 

rok, kiedy Plus Liga ma znowu być 
otwarta na mistrzów I ligi, powtórzyć 
ten zloty medal. Nie będzie to pro-
ste, chociaż porozumienie miedzy 
wspomnianym partnerami nadal 
obowiązuje. Sukces bowiem rodzi 
i presję i nowe kłopoty. Kilku zawod-
ników otrzymało propozycje gry 
w Plus Lidze. WP-B, BS

W 
siatka

...a tak smakuje złoto.

...zawodnicy i kibice...

Tak fetowano zwycięstwo w Nysie...




