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 Składamy serdeczne podziękowanie za ogromne zaangażowanie 
w sprawy, które mamy nadzieję przełożą się na znaczącą obniżkę kosztów 
działalności kopalń oraz koksowni Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej i tym samym będą wspierały rozwój naszych firm.

   Zarządy JSW S.A., JSW KOKS S.A., WZK VICTORIA S.A.
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Minister Wojciech Kowalczyk, se-
kretarz stanu w MSP i pełnomocnik 
rządu ds. restrukturyzacji górnictwa 
węgla kamiennego pogratulował 
zarządowi JSW KOKS najnowszej 
inwestycji i stwierdził, iż produkcja 
energii przez przedsiębiorstwa wpi-
suje się doskonale w politykę rządo-
wą wzmacniania krajowego poten-
cjału energetycznego.

Na ten aspekt zwracał również 
uwagę Edward Szlęk, ówczesny 
prezes JSW SA, który podkreślił, że 
już niebawem Grupa JSW, do któ-
rej należy JSW KOKS S.A. osiągnie 
dzięki tego rodzaju inwestycjom 
samowystarczalność energetycz-
ną, a sprzedaż nadwyżek energii 

WydarzEnia

250 000 MWh wyprodukowana w najnowszym 
bloku energetycznym Koksowni Przyjaźń
29 lipca br. w Koksowni Przyjaźń została wyprodukowa-
na 250-tysięczna megawatogodzina energii elektrycznej 
w nowym bloku energetycznym o mocy 71 MWe, który 
Spółka oficjalnie przyjęła do eksploatacji od Generalne-
go Realizatora Inwestycji (Energoinstal Katowice S.A) 
pod koniec maja 2015 roku.

Z tej okazji odbyła się w Kok-
sowni Przyjaźń uroczystość, 
w której wzięli udział licznie za-
proszeni goście, m.in.: przed-

stawiciele Ministerstwa Skarbu Pań-
stwa, prezydenci Dąbrowy Górniczej 
i Zabrza, przedstawiciele Rad Nad-
zorczych JSW SA i JSW KOKS S.A., re-
prezentanci PKO BP S.A., Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
Obecni byli również członkowie za-
rządów JSW SA i JSW KOKS S.A oraz 
zaprzyjaźnionych firm.

Uczestników przywitał Członek 
Zarządu JSW KOKS S.A. ds. Produk-
cji i Techniki – Bogusław Smółka. 
Przedstawił aspekty techniczne i fi-

nansowe najnowszej inwestycji JSW 
KOKS, która została zbudowana 
kosztem ponad 222 mln złotych oraz 
podkreślił, że energia produkowana 
z gazu koksowniczego zaliczana jest 
do proekologicznych technologii 
produkcji energii z punktu widzenia 
ochrony środowiska.

O inwestycji mówi Członek Zarządu JSW KOKS S.A. ds. Produkcji i Techniki – Bogusław Smółka.

Minister Wojciech Kowalczyk zapewnił o poparciu rządu dla tego rodzaju inwestycji.
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dywersyfikacji zagospodarowania 
nadwyżek gazu koksowniczego.

Uwzględniając prognozy w zakre-
sie wielkości krajowego zapotrzebo-
wania na energię elektryczną oraz 
uwarunkowania techniczne, eko-
nomiczne i ekologiczne związane 
z jej produkcją, gaz koksowniczy 
należy traktować jako cenne pali-
wo, zaś wytworzona energia elek-
tryczna jest atrakcyjnym towarem 
rynkowym.

W dobie coraz większej dbało-
ści o środowisko naturalne, bardzo 
istotnymi czynnikami zwiększają-
cymi przewagę bloku opalanego 

gazem koksowniczym nad innymi 
blokami, są ekologiczne właściwo-
ści procesu spalania gazu koksow-
niczego. Wykorzystanie gazu kok-
sowniczego jako paliwa w Bloku 
Energetycznym o mocy 71 MWe 
w Koksowni Przyjaźń w skali roku 
przynosi wymierne efekty eko-
logiczne. Emisja CO2 z tego blo-
ku w porównaniu do produkcji tej 
samej ilości energii w blokach ener-
getycznych na węgiel brunatny jest 
niższa o ok. 350 000 Mg/rok, na wę-
giel kamienny o ok. 240 000 Mg/
rok, a na gaz ziemny o ok. 45 000 
Mg/rok. (MP)

WydarzEnia

pozwoli na znaczne obniżenie kosz-
tów produkcji i umocni konkuren-
cyjność Grupy JSW na globalnych 
rynkach węgla i koksu.

Przy budowie bloku energetycz-
nego pracowało prawie 2200 osób, 
zatrudnionych w 77 krajowych 
spółkach, w większości z woje-
wództw śląskiego i małopolskiego. 
Nowy blok energetyczny o mocy 
elektrycznej 71 MWe jest układem 
czysto kondensacyjnym i jako pali-
wo do opalania kotła wykorzystuje 
nadmiarowy gaz koksowniczy, bę-
dący produktem ubocznym pro-
dukcji koksu. Gaz dostarczany jest 
z sieci zakładowej Koksowni Przy-
jaźń. Przewiduje się, że na potrzeby 
nowego bloku rocznie zużyje się do 
350 mln Nm3 gazu koksowniczego.

Blok przyłączony został do linii 
energoelektrycznej 110 kV OSD 
Tauron Dystrybucja, co umożliwia 
sprzedaż energii elektrycznej do 
dowolnego odbiorcy przyłączone-
go do Krajowego Systemu Elektro-
energetycznego. Po uruchomieniu 

nowego bloku, łączna moc zain-
stalowanych w Elektrociepłowni 
Koksowni Przyjaźń urządzeń prądo-
twórczych wynosi 110 MWe. Jest 
to jedna z największych elektrocie-
płowni przemysłowych w Polsce.

Wykorzystanie własnych zaso-
bów gazu koksowniczego do wy-
twarzania energii elektrycznej, jest 
realizacją strategii Grupy Kapitało-
wej JSW. Jest również elementem 

Licznie zaproszeni goście mieli okazję do poznania „od podszewki” najnowszego bloku energetycz-
nego w Koksowni Przyjaźń.

Gratulacje dla Zarządu Spółki od Prezydent Za-
brza Małgorzaty Mańki-Szulik.
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Energetyczne inwestycje
Poniżej przedstawiamy tekst dotyczący naszej Spółki, 
który ukazał się w jednym z wrześniowych dodatków 
Dziennika Zachodniego. 

O silnej pozycji JSW KOKS 
S.A. świadczy fakt, że 
w ciągu ostatnich 10 lat 
tylko na modernizację 

i unowocześnienie zakładu w Dą-
browie Górniczej wydano aż 1,8 mi-
liarda złotych, a do dzisiaj w całym 
JSW KOKS S.A. kwota ta sięga około 
2,2 miliarda złotych. Stworzenie sil-
nej Grupy Kapitałowej pod szyldem 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej zapo-
czątkowało dekadę dynamicznego 
rozwoju polskiego koksownictwa.

– Zainwestowaliśmy w rozwój 
Przyjaźni w Dąbrowie Górniczej 
zysk z roku 2004 w kwocie ok. 670 
mln zł, co wynikało z wykorzystania 
koniunktury na sprzedaż koksu na 
światowym rynku. Proces inwesty-
cyjny zaczęliśmy od trzech dużych 
inwestycji. Wybudowaliśmy baterię 
koksowniczą nr 5, po to, by podczas 
modernizacji kolejnych zawsze pra-
cowały w koksowni cztery baterie. 
Dzięki temu możemy sukcesywnie 
modernizować kolejne zużywające 
się baterie wybudowane w latach 
80. ubiegłego wieku – podkreśla 
Bogusław Smółka, Członek Zarzą-
du JSW KOKS S.A. ds. Produkcji 
i Techniki. – W październiku 2008 r. 
w Koksowni Przyjaźń uruchomili-
śmy instalacje Katalitycznego Roz-
kładu Amoniaku i Instalację Clau-
sa przeznaczone do oczyszczania 
gazu koksowniczego. Tym samym 
zakończył się proces modernizacji 
Wydziału Produkcji Węglopochod-
nych, który jest jednym z najnowo-
cześniejszych tego rodzaju obiektów 
technologicznych w polskich i eu-
ropejskich koksowniach. Przyjaźń 
posiada linię oczyszczania gazu 
koksowniczego i zarazem produkcji 
węglopochodnych. Trzeci element 

naszej strategii rozwoju stanowi 
energetyka, która od początku uru-
chomienia koksowni jest związana 
z nowoczesną technologią suche-
go chłodzenia koksu, pozwalającą 
na odzyskiwanie ciepła z gorącego 
koksu. Posiadaliśmy dwie turbiny 6 
i 12 MW współpracujące z kotłami 
odzysknicowymi instalacji suchego 
chłodzenia koksu, następnie wybu-
dowaliśmy elektrociepłownię na 
gaz koksowniczy o mocy 21 MWe. 
Te 39 megawatów elektrycznych 
wystarczało z nawiązką do zasilania 
całej Koksowni Przyjaźń i staliśmy 
się przy okazji samowystarczalni. 
Przez cały czas działalności koksow-
ni, dążeniem Zarządu było zmak-
symalizowanie przychodów firmy 
z produktów węglopochodnych. 
I to dzieje się właściwie non-stop – 
dodaje prezes Bogusław Smółka.

14 maja 2008 r., po ponad 20-
letniej pracy wygaszono w Przyjaźni 
baterię koksowniczą nr 1, rozpoczy-

nając tym samym jej modernizację 
odtworzeniową. Cała inwestycja 
zakończyła się w kwietniu 2011 r. 
W grudniu 2011 r. w Koksowni Przy-
jaźń została podpisana z katowicką 
spółką Energoinstal S.A. umowa 
dotycząca budowy nowego bloku 
energetycznego. Nowy blok ener-
getyczny ma moc ok. 71 MWe. Bu-
dowa ta była elementem strategii 
Grupy Kapitałowej JSW, która dąży 
do osiągnięcia samowystarczal-
ności energetycznej i zwiększania 
zysków m.in. dzięki sprzedaży nad-
wyżek energii dla Grupy i na rynek 
zewnętrzny.

Blok energetyczny rozpoczął 
produkcję energii elektrycznej już 
w grudniu 2014 r., a z końcem lip-
ca br. wyprodukowano w nim 250. 
tysięczną MWh energii elektrycz-
nej. Jako paliwo do opalania kotła 
stosowany jest gaz koksowniczy, 
będący produktem ubocznym pro-
dukcji koksu, oczyszczony w Wy-
dziale Produkcji Węglopochodnych 
po odzyskaniu smoły, benzolu i czy-
stej siarki. Po uruchomieniu nowego 
bloku energetycznego, łączna moc 

Najmłodsze „energetyczne dziecko” JSW KOKS S.A.
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zainstalowana urządzeń prądotwór-
czych w elektrociepłowni Koksowni 
Przyjaźń wynosi 110 MWe. Jest to 
jedna z największych elektrocie-
płowni przemysłowych w Polsce. 
Przy budowie bloku energetyczne-
go pracowało prawie 2200 osób, 
zatrudnionych w 77 krajowych 
spółkach. Energia z elektrociepłow-
ni w Przyjaźni zabezpiecza potrzeby 
wszystkich koksowni Grupy oraz 
dwóch kopalń JSW S.A., zaś nad-
wyżki sprzedawane są na Towaro-
wej Giełdzie Energii.

– W następnych latach w Kok-
sowni Przyjaźń planuje się moder-
nizację kolejnych baterii koksow-
niczych. Wyburzenie i odtworzenie 

ni ma rozpocząć się w drugiej poło-
wie 2017 r.

– Nowością będzie w tym przy-
padku fakt, że chcemy ją zrealizo-
wać poprzez spółkę celową (SPV). 
Udziałowcem finansującym elektro-
ciepłownię byłaby Agencja Rozwo-
ju Przemysłu S.A. Dzięki temu druga 
koksownia w Grupie będzie w pełni 
nowoczesna i samowystarczalna 
pod względem zapewnienia bez-
pieczeństwa energetycznego – in-
formuje dyrektor Strząbała.

Podpisanie listu intencyjnego 
wpisuje się w strategię inwestycyj-
ną Grupy Kapitałowej JSW. Produk-
cja energii z gazu koksowniczego 
istotnie zmniejszy koszty spółki, co 
przełoży się na jeszcze większą kon-
kurencyjność JSW KOKS S.A. Po 
zrealizowaniu wszystkich planów, 
w tym budowie bloku o mocy 15 
MWe w Wałbrzychu, koksownie 
Grupy JSW będą dysponować 
mocą elektryczną prawie 160 MWe. 
W Radlinie planowana jest też mo-
dernizacja całego wydziału węglo-
pochodnych, w tym instalacji od-
benzolowania gazu. To inwestycja 
rzędu 60 mln zł.

Koksownia Przyjaźń ma aktualnie 
uregulowane wszystkie kwestie for-
malnoprawne ochrony środowiska, 
posiada wszystkie niezbędne, wy-
magane prawem pozwolenia i de-

cyzje środowiskowe. Zrealizowany 
program inwestycyjny dotyczący 
m.in. modernizacji oczyszczalni 
ścieków, budowy baterii nr 5 i elek-
trociepłowni, modernizacji insta-
lacji produkcji węglopochodnych 
i baterii nr 1 jest zgodny z wyma-
ganiami stawianymi przez zapisy 
Najlepszych Dostępnych Technik 
(BAT). Pozwala to spełniać wyma-
gania prawa unijnego i krajowego 
w zakresie ochrony środowiska. 
Funkcjonowanie instalacji jest na 
bieżąco monitorowane w każdym 
komponencie środowiska.

JSW KOKS S.A. jest w Polsce nie-
kwestionowanym pionierem wdro-
żeń i liderem w obszarze stosowania 
nowoczesnych metod zarządzania, 
zgodnych z krajowymi i międzyna-
rodowymi standardami. W spółce 
obowiązują Zintegrowane Systemy 
Zarządzania: jakością, bezpieczeń-
stwem i higieną pracy, środowi-
skiem, bezpieczeństwem informacji, 
ponadto – jako jedna z pierwszych 
firm w Polsce – spółka wdrożyła 
System Zarządzania Energią zgod-
ny z normą ISO 50001. W 2014 r. 
w koksowniach Grupy JSW wypro-
dukowano ok. 3,6 mln ton koksu. 
JSW KOKS S.A. zatrudnia obecnie 
około 2,5 tys. pracowników.

Piotr Sobierajski  
(Dziennik Zachodni)

jednej baterii koksowniczej to koszt 
rzędu 300 mln zł. – Gromadzimy 
fundusze na odbudowanie kolejnej 
baterii, bowiem dziś mamy dwie 
nowe baterie i dwie nieco zużyte. 
Produkujemy koks wysokiej jako-
ści i chcemy, by produkcja była 
jak największa, ale jednocześnie 
przyjazna dla środowiska. W latach 
2005–2008 zmodernizowaliśmy tak-
że oczyszczalnię ścieków – mówi 
Edward Strząbała, Dyrektor ds. Roz-
woju w JSW KOKS S.A.

Duże zmiany JSW KOKS S.A. za-
powiada też w Radlinie. Agencja 
Rozwoju Przemysłu i JSW KOKS 
S.A. podpisały 7 kwietnia br. list in-
tencyjny w sprawie budowy elek-
trociepłowni w Koksowni Radlin. 
Jednostka o mocy 30 MWe będzie 
opalana gazem koksowniczym, 
a jej koszt oszacowano na ok. 180 
mln zł. Eksploatacja elektrociepłow-
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Z propozycją podjęcia rokowań, 
w październiku ubiegłego roku wy-
stąpił Zarząd Spółki, mając na uwa-
dze liczne zmiany do zawartego 
w listopadzie 2007 r. ZUZP, wprowa-

dzone w drodze protokołów dodat-
kowych oraz zmiany jakie nastąpi-
ły zarówno na gruncie przepisów 
powszechnie obowiązującego pra-
wa jak i w samej Spółce.

W toku negocjacji wypracowa-
no jednolity tekst Zakładowego 
Układu Zbiorowego Pracy, zawie-
rający uporządkowane i uaktual-
nione zapisy. (J.M. J.F)

WzK „victoria” s.a.

Jednolity Tekst Zakładowego Układu Zbiorowego 
Pracy w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych 
„Victoria” S.A.
31 lipca 2015 r. w siedzibie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. 
Zarząd Spółki oraz przedstawiciele organizacji związkowych podpisali protokół do-
datkowy, wprowadzający tekst jednolity Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla 
pracowników Spółki.

Spółka dopełnia wymogów prawa
Od 19 do 21 sierpnia, dopeł-

niając wymogów prawnych, 
wynikających z ustawy Prawo 
ochrony środowiska dla zakła-
dów dużego ryzyka wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej, 
na terenie Koksowni Przyjaźń, zo-
stały przeprowadzone ćwiczenia 
sprawdzające Wewnętrzny plan 
operacyjno-ratowniczy Koksow-
ni. W ćwiczeniach uczestniczyły 

służby ratownicze Koksowni oraz 
grupa operacyjna i zastępy ratow-
nicze Państwowej Straży Pożarnej 
z Dąbrowy Górniczej.

Przeprowadzone ćwiczenia po-
twierdziły prawidłowe przygotowa-
nie Koksowni oraz służb ratowni-
czych do przeprowadzenia działań, 
w przypadku powstania poważnej 
awarii przemysłowej na terenie 
Koksowni Przyjaźń. WD
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Światowa technika
480 firm z całego świata wzięło udział 

w Targach Górnictwa, Przemysłu Ener-

getycznego i Hutniczego w Katowicach. 

Wystawiano najnowocześniejsze rozwią-

zania techniczne. Producenci urządzeń 

zaprezentowali się z jak najlepszej stro-

ny. Ekspozycje robiły na zwiedzających 

imponujące wrażenie.
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świat węgla i stali

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice 2015

Od 8 do 11 września br. w Katowicach odbyły się XXX 
jubileuszowe targi górnictwa, energetyki i branży hutni-
czej. Choć kryzys daje się odczuć w całej Europie, targi 
zgromadziły rekordową liczbę wystawców.

Targi oficjalnie otwierali Głów-
ny Geolog Kraju Sławomir 
Brodziński, Wojewoda Śląski 
Piotr Litwa, Marszałek Woje-

wództwa Śląskiego Wojciech Saługa, 
prezydent Katowic Marcin Krupa 
oraz prezes Polskiej Techniki Górni-
czej (organizatora targów) Marek 
Brzenczek, który podziękował wszyst-
kim wystawcom za zaufanie i stwier-
dził, że targi stały się jedną z najbar-
dziej prestiżowych ekspozycji techniki 
górniczej w Europie. Prezes PTG do-
dał także, iż na przekór trudnościom 
i problemom, z jakimi zmaga się pol-
skie górnictwo, rodzimi producenci 
kolejny raz potwierdzili swą konku-
rencyjność technologiczną i cenową 
prezentowanych urządzeń. 

Na terenie Spodka oraz Międzyna-
rodowego Centrum Kongresowego 

wystawiało się 480 firm z Europy, 
obu Ameryk, Azji i Australii. Para-
doksalnie im trudniej na rynkach, 
tym zainteresowanie katowickimi 
targami (według opinii organizato-
rów) jest coraz większe. Można było 
zobaczyć kombajny i różne maszy-
ny górnicze, transportery, ładowar-
ki, systemy sterujące procesami 
wydobycia, sprzęt ratowniczy, itp., 
itd. Polscy producenci przygotowali 
atrakcyjne prezentacje najnowocze-
śniejszych kombajnów, kompleksów 
ścianowych i dyspozytorni kopalnia-
nej. Na targach bardzo liczną grupę 
stanowili goście z Chin, które wyro-
sły w ciągu niespełna trzech dekad 
na światowego potentata gospodar-
czego w niemal każdej dziedzinie.

Wśród zagranicznych wystawców 
były debiutujące firmy z Belgii, Gre-

cji, Holandii i Francji. Z kolei przed-
stawiciele Chin i Ukrainy, którzy 
uczestniczyli już w poprzednich edy-
cjach największej górniczej ekspozy-
cji w Europie w charakterze zwiedza-
jących, obecnie szukają w Polsce 
nowych kontraktów handlowych, 
kontrahentów i kooperantów.

Targom towarzyszyły liczne sym-
pozja i panele dyskusyjne, na któ-
rych omawiano bieżącą sytuację 
gospodarczą i dyskutowano o przy-
szłości przemysłu węglowego w Pol-
sce i Europie. Zygmunt Łukaszczyk, 
prezes Katowickiego Holdingu Wę-
glowego, przypominał na jednej 
z sesji, iż węgiel kamienny jest dla 
Polski tanim i ekologicznym źródłem 
energii oraz gwarantem setek ty-
sięcy miejsc pracy, a na poparcie 
swych tez, podczas swego wystąpie-
nia przedstawiał konkretne wylicze-
nia ekonomiczne.

O tym, że świat nie odchodzi od 
węgla mówił również Janusz Ol-
szowski, prezes Górniczej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej. Według niego 
mimo obecnej dekoniunktury wę-
giel wróci do łask. Prezes Olszowski 
zaznaczył, że w ubiegłym roku glo-
balnie wyprodukowano ponad 8 
mld ton węgla, z czego Polska wy-
produkowała ok. 130 mln ton węgla 
kamiennego i brunatnego łącznie.

Prezes Wyższego Urzędu Górni-
czego Mirosław Koziura podkre-
ślał, że liczy na to, iż najlepsze pod 
względem bezpieczeństwa pracy 
rozwiązania, prezentowane w tym 
roku na targach wkrótce znajdą 
się w polskich kopalniach. Orga-
nizatorzy twierdzą, że ostateczny 
kształt tej międzynarodowej eks-
pozycji jest efektem analizy oferty 
branżowej blisko 20 tys. podmio-
tów gospodarczych. (JP)

Wystawcy dopisali!

Uroczystość otwarcia odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
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Jeszcze do niedawna pracownicy dyspozytorni wykonywali czynności 
służbowe w starym pomieszczeniu i na starym sprzęcie...

Coraz większe znaczenie tego po-
mieszczenia i pracy przebywają-
cych w nim osób oraz konieczność 
gromadzenia znacznej ilości infor-
macji, przyspieszyło decyzję o prze-
prowadzeniu remontu, który do-
prowadził do poprawy warunków 
pracy pracowników dyspozytorni. 
Analizę gromadzonych danych 
ułatwiają nowoczesne komputery, 
których systematycznie przybywa. 
Z pewnością nowa Dyspozytornia 
będzie sprawnie służyła w Przyjaźni 
przez kolejne lata.

Adam Nowak

koksowNia Przyjaźń

Nowa dyspozytornia w Przyjaźni
Czternastego września br. zostało oddane po kapitalnym 
remoncie pomieszczenie DYSPOZYTORNI PK2 w Koksow-
ni Przyjaźń.

Dyspozytornia jest centrum 
sterowania i nadzoru nad 
pracą całego Oddziału Pie-
cowni jak również miejscem 

przez które przepływają wszystkie 
ważne informacje przekazywane do 
Dyspozytora JSW KOKS S.A. i innych 
wydziałów. 

Historia „serca” Piecowni sięga 
wczesnych lat 90., kiedy istniały 
odrębne dwa Oddziały Piecowni tj. 

blok bat. 1–2 i bat. 3–4 oraz Wydział 
Sortowni i Wydział Węglowni.

Z upływem czasu Dyspozytor-
nia stała się punktem centralnym, 
w którym przecinają się ścieżki i koor-
dynuje się na bieżąco pracę techno-
logów, służb utrzymania ruchu oraz 
wszystkich firm zewnętrznych. Pierw-
sze (pierwotne, małe) pomieszczenie 
zostało rozbudowane i wyposażone 
w ramach środków własnych siłami 

Służb Utrzymania Ruchu i pracowni-
ków Oddziału Gospodarki Cieplnej 
i Remontów Ceramicznych pod kie-
rownictwem Antoniego Dumy i An-
toniego Szołtysika i służyło ponad 25 
lat. W ciągu całego okresu eksplo-
atacji przybywało sprzętu i infrastruk-
tury, dostawiano kolejne generacje 
komputerów.

Nowoczesna szafa rozdzielcza zajmuje niewiele 
miejsca.

...Obecnie dyspozytornia została gruntownie zmodernizowana. Zastosowano sysytemy informatyczne najnow-
szej generacji.
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 Grupa JSW planuje 
kolejne inwestycje 
energetyczne

Za kilka lat Jastrzębska Spółka 
Węglowa (JSW) ma szansę na pełną 
samowystarczalność energetyczną. 
Grupa powinna posiadać nadwyżki 
energii, które będzie mogła sprzeda-
wać do odbiorców zewnętrznych. 
Grupa planuje budowę dwóch sil-
ników gazowych w kopalni Budryk 
o łącznej mocy elektrycznej 8,0 MWe 
i cieplnej 8,4 MWt oraz dwóch blo-
ków ciepłowniczych w Radlinie 30 
MWe i Wałbrzychu 15 MWe.

Polskie koksownictwo produkując 
rocznie ok. 10 mln ton koksu wytwa-
rza prawie 4 mld metrów sześć. gazu 
koksowniczego. Mniej więcej połowa 
tego gazu zużywana jest na własne 
potrzeby koksowni, a prawie 2 mld 
m sześć. można wykorzystać ener-
getycznie. W Polsce mogą powstać 
jednostki opalane gazem koksowni-
czym o mocy ok. 300 MWe (...).

Energię z gazu koksowniczego już 
produkują koksownie Zdzieszowice, 
Przyjaźń oraz Częstochowa Nowa. 
Kolejne inwestycje w energetyczne 
wykorzystanie gazu koksowniczego 
przygotowywane są w grupie JSW. 
W grupie JSW planuje się budowę 
bloku o mocy 30 MWe w koksow-
ni Radlin i bloku o mocy 15 MWe 
w koksowni Victoria. Po zakończe-
niu tego programu inwestycyjnego 
grupa koksowa JSW będzie miała 
jednostki energetyczne opalane ga-
zem koksowniczym o mocy prawie 
160 MWe (...).

W grupie JSW do produkcji energii 
wykorzystuje się także metan ujmo-
wany kopalniach. W samej spółce 
eksploatowanych jest obecnie 5 sil-
ników gazowych na gaz z odmeta-
nowania o mocy łącznej elektrycz-
nej 9,8 MWe i cieplnej 10,4 MWt. 

W Spółce Energetycznej Jastrzębie 
(SEJ), wchodzącej w skład grupy 
JSW, eksploatowanych jest 10 ko-
lejnych silników gazowych na gaz 
z odmetanowania o mocy łącznej 
elektrycznej 33 MWe i cieplnej 36,6 
MWt, a w ZPC Żory eksploatowane 
są 3 silniki gazowe na gaz z odmeta-
nowania o mocy łącznej elektrycz-
nej 5,2 MWe i cieplnej 5,3 MWt.

Kopalnia Budryk sprzedaje gaz 
z odmetanowania firmie zewnętrz-
nej ZPC Żory, które dostarczają ener-
gię elektryczną oraz cieplną wypro-
dukowaną z tego gazu do kopalni. 
Kolejne tego typu inwestycje są rów-
nież planowane. W najbliższych la-
tach planuje się budowę dwóch sil-
ników gazowych w kopalni Budryk 
o łącznej mocy elektrycznej 8,0 MWe 
i cieplnej 8,4 MWt .

Obecnie w Elektrociepłowni Zo-
fiówka wchodzącej w skład SEJ trwa 
budowa bloku 80 MWe. W ramach 
realizacji projektu budowy bloku 
fluidalnego CFB do Elektrociepłow-
ni Zofiówka dostarczono i wprowa-
dzono na halę maszyn dwa ważne 
elementy: generator nowego turbo-
zespołu oraz kondensator (...).

 JSW: porozumienie 
z reprezentatywnymi 
organizacjami 
związkowymi

16 września Zarząd JSW oraz 
reprezentatywne organizacje 
związkowe działające w Spółce: 
Zakładowa Organizacja Koor-
dynacyjna NSZZ Solidarność 
JSW SA, Związek Zawodowy 
Kadra Pracowników JSW SA 
i Federacja Związku Zawodo-
wego Górników JSW SA podpi-
sały porozumienie, dotyczące 
ograniczenia części świadczeń 
pracowniczych. Porozumienie, 

dzięki ograniczeniu kosztów pra-
cy będzie miało istotny wpływ 
na poprawę płynności finanso-
wej JSW w okresie najbliższych 
trzech lat. Dzięki zawartej umo-
wie i porozumieniu z lutego 2015 r. 
koszty pracy w latach 2016–2018 
zmniejszą się o ok. 2 mld zł (...).

 UE potwierdziła cele 
klimatyczne. Korzystne 
zapisy dla Polski

Kraje UE potwierdziły w piątek 
cele redukcji emisji gazów cieplar-
nianych przed paryską konferen-
cją klimatyczną. Polsce udało się 
przeforsować zapisy o „neutralności 
węglowej”, które w długim terminie 
mogą się przełożyć na korzystniejsze 
dla nas rozwiązania.

„To, co udało się nam dziś osią-
gnąć, to ambitny mandat UE dla 
globalnego porozumienia klimatycz-
nego” – powiedziała na konferencji 
prasowej w Brukseli minister środo-
wiska sprawującego prezydencję 
Luksemburga Carole Dieschbourg.

Kraje unijne już wcześniej zgodziły 
się, że do 2030 roku dokonają reduk-
cji emisji gazów cieplarnianych o 40 
proc. w porównaniu do poziomu 
z 1990 roku. W mandacie negocja-
cyjnym na konferencję klimatyczną 
ministrowie środowiska podkreśli-
li też konieczność 50-procentowej 
redukcji emisji do 2050 roku oraz 
dążenia przez wszystkie strony do 
„neutralności węglowej” w drugiej 
połowie wieku.

Polsce szczególnie zależało na ta-
kim sformułowaniu, które zresztą po 
raz pierwszy pojawia się w unijnych 
dokumentach, bo oznacza ono 
odejście od mówienia o „dekarboni-
zacji” na rzecz podejścia biorącego 
pod uwagę, że gazy cieplarniane 
mogą być neutralizowane np. przez 
lasy (...).

o Nas i o braNży
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Dąbrowa Górnicza

 Zmiany 
na ul. Piłsudskiego

Trwa modernizacja fragmentu 
ul. Piłsudskiego, od skrzyżowania 
z ul. Morcinka do skrzyżowania 
z ul. Piecucha, w kierunku huty 
„Katowice”. W najbliższym czasie 
kierowcy muszą liczyć się z utrud-
nieniami w ruchu.

Na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Morcinka do skrzyżowania z ul. 
Kasprzaka, jezdnia została zwężo-
na. Za skrzyżowaniem ruch w obu 
kierunkach odbywa się jezdnią 
prowadzącą w stronę centrum. Na 
skrzyżowaniu z ul. Piecucha i Gwar-
dii Ludowej ruch ponownie zostaje 
kierowany na obie jezdnie, dlatego 
w celu wyeliminowania sytuacji 
kolizyjnych i poprawy bezpieczeń-
stwa, tymczasowo wprowadzono 
sygnalizację świetlną.

Zamknięty został wjazd w ul. Ty-
siąclecia, w stronę prowadzącą do 
ul. 11 Listopada i Kosmonautów. 
Na ul. III Powstania Śląskiego wpro-
wadzono ruch dwukierunkowy. 
W czasie prac zaleca się korzystanie 
z dróg równoległych – al. Zagłębia 
Dąbrowskiego oraz ul. 11 Listopada 
i Kasprzaka.

W ramach modernizacji wzmoc-
niona zostanie podbudowa drogi, 
wyrównana i ułożona nowa na-
wierzchnia z zastosowaniem masy 
asfaltobetonowej, zamontowane 
nowe krawężniki granitowe, wyre-
montowane istniejące wpusty ulicz-
ne wraz z przykanalikami oraz wy-
regulowane studnie kanalizacyjne. 
W ramach remontu nawierzchni 
chodników planuje się wydzielenie 
ścieżek rowerowych. Prace, których 
koszt wyniesie prawie 3 mln. 260 
tys. zł, powinny zakończyć się w po-
łowie października. Wykonawcą 
robót jest konsorcjum: Przedsiębior-
stwo Miejskie MZUM.pl S.A. i Drogo-
pol-ZW Katowice.

 Dębowe zawody
339 zawodników stanęło na starcie 

V Dębowego Maratonu Rolkowo-Ro-
werowego. W niedzielę nad Pogorią 
III odbyły się również wyścigi gokar-
tów dla najmłodszych. Zawodnicy 
jechali w parach, w których jedna 
osoba jechała na rowerze, a druga 
na rolkach, a także indywidualnie. 
Rolkarze ścigali się na dystansie 5,5 
km wokół jeziora. Startowali w kate-
goriach „Amator” i „Sport”. Na rowe-
rzystów czekała 30 km trasa, wyty-
czona w rejonie wszystkich Pogorii. 
Dzieci mogły spróbować swoich sił 
w wyścigu gokartów, wziąć udział 
w warsztatach rolkowych, szkoleniu 
z udzielania pierwszej pomocy i za-
jęciach plastycznych. Głównym or-
ganizatorem V Maratonu Rolkowo-
Rowerowego było Centrum Sportu 
i Rekreacji.

Zabrze

 Park im. kard. 
Augusta Hlonda

Imię kardynała Augusta Hlonda 
nadano parkowi usytuowanemu 
przy kościele Bożego Ciała w Koń-
czycach. Wnioskowała o to Rada 
Dzielnicy Kończyce, Komisja Rady 
Miasta zajmująca się nazewnic-
twem zaopiniowała propozycję 
pozytywnie, a Rada Miasta Za-
brze podjęła jednogłośnie stosow-
ną uchwałę. Park, który otrzymał 
imię pierwszego biskupa diecezji 
katowickiej, położony jest mię-
dzy ulicami Paderewskiego, Miłą 
i Olsztyńską.

Kardynał August Hlond w stycz-
niu 1926 r. został pierwszym bisku-
pem diecezji katowickiej, do której 
należą Kończyce. Pół roku później 
papież Pius XI mianował go pry-
masem Polski. W uzasadnieniu 
projektu uchwały zabrzańskiej RM 
o Kardynale napisano: „syn ziemi 
śląskiej, salezjanin, pierwszy biskup 
katowicki, prymas kościoła kato-

lickiego w Polsce. Jeden z najwy-
bitniejszych Polaków, prawdziwy 
przywódca duchowy Polski w la-
tach 1926–1948”.

Wałbrzych

 Ruszyły przygotowania 
do poszukiwania złotego 
pociągu

W Wałbrzychu ruszyło oczyszcza-
nie terenu, na którym ma być ukry-
ty niemiecki „złoty pociąg”, mogący 
kryć skarby i broń. Na razie teren 
jest oczyszczany ze śmieci i zarośli. 
Dopiero później będzie się tu mogło 
pojawić wojsko, które zbada miej-
sce potencjalnego znaleziska geo-
radarami.

Niezależnie od wojska, miejsce 
gdzie ma być ukryty „złoty pociąg” 
chciało zbadać Muzeum Wojska 
Polskiego. Zaprosiło do współpracy 
autorów programu historycznego 
„Było, nie minęło”, wyposażonych 
w georadar.

W muzeum tłumaczą, że chcieli 
na własną rękę zweryfikować, czy 
znalazcy podają prawdziwe infor-
macje i przedstawiają prawdziwe 
zdjęcie georadarowe. Ale ekipa 
muzeum i telewizji swoich badań na 
razie rozpocząć nie mogła. Powód? 
Banalny. Posiadacze georadaru nie 
zadbali wcześniej o odpowiednie 
zgody. Dopiero teraz pospiesznie 
o nie zabiegają.

W chwili zamykania bieżącego 
numeru MK ciągle porządkowano 
teren nad potencjalnym tunelem 
na 65 kilometrze trasy kolejowej 
Wrocław-Wałbrzych. To właśnie 
w tym miejscu wojsko ma przepro-
wadzić rozpoznanie georadarowe 
terenu, jako rzekomego miejsca 
ukrycia „złotego pociągu”. 65 kilo-
metr to wskazane przez Andreasa 
Richtera oraz Petera Kopra miejsce 
rzekomego wjazdu do wąwozu, 
w którym ukryty ma być nazistow-
ski pociąg.

inforMator
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po godzinach

Trzymaj się Aniu!
Przez kilka dekad witała nas swym charakterystycznym, 
radiowym, ciepłym głosem podczas codziennych audy-
cji Rozgłośni „FAMA”. Nawet informacje o bieżących wy-
nikach produkcji i prognozę pogody potrafiła przekazać 
w taki sposób, że zwracały na siebie uwagę. Epatowała 
magią głosu i magią radia... Ania Kochowicz była (i jest) 
w każdym calu profesjonalistką.

Niestety Anny Kochowicz już 
z nami nie ma... Nie, nic złe-
go jej się nie stało, bowiem 
teraz realizuje już tylko swo-

je prywatne pasje i spędza czas z ro-
dziną na zasłużonej emeryturze.

jaźni. Dyrektor Ryszard Nowak rów-
nie ciepło żegnał swą wieloletnią 
koleżankę. Byli szefowie wydziałów, 
znajomi z różnych jednostek organi-
zacyjnych, działacze związkowi.

Jednak ponad wszystkie tytuły 
i stanowiska Ankę żegnali przyja-
ciele, koledzy i koleżanki. Bo Ania 
dawała się lubić. I lubiliśmy ją za jej 
energię, profesjonalizm w przygoto-

W lipcu Anię żegnał w Koksow-
ni Przyjaźń tłum ludzi. Obecni byli 
przedstawiciele Zarządu JSW KOKS 
S.A. z prezesem Bogusławem Smół-
ką, który długo składał Pani Redak-
tor serdeczne życzenia. A że znali się 
od wielu lat to i mogli sobie porozma-
wiać zupełnie swobodnie. Stawili się 
także przedstawiciele dyrekcji Przy-
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Zawody Wędkarskie o Puchar Prezesa 
WZK „Victoria” S.A.
22 sierpnia br. Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi 
„DAR” przy Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych 
„VICTORIA” S.A. zorganizował zawody wędkarskie o Pu-
char Prezesa WZK „VICTORIA” S.A. Wędkarzom kibico-
wał Stanisław Stępak, Członek Zarządu ds. Produkcji. 

W zawodach uczestniczyli pra-
cownicy koksowni, spółki 
zależnej „epeKoKs”, emeryci 

oraz honorowi dawcy krwi. Głów-
nym sponsorem nagród rzeczowych, 
pucharów oraz pamiątkowych me-
dali był Zarząd WZK „VICTORIA” S.A. 

Główną nagrodę – Puchar Prezesa 
WZK „VICTORIA” S.A. zdobył Henryk 
Walentas wynikiem 3,8 kg złowio-
nych ryb. Drugie miejsce zajął Rafał 
Krajewski wynikiem 3,6 kg. Trzecie 
miejsce zajął Andrzej Jankowski wy-
nikiem 2,44 kg. Nagrodę pocieszenia 

za IV miejsce odebrał Piotr Jankowski 
– 2,4 kg. Nagrodę za największą zło-
wioną rybę odebrał Henryk Walen-
tas, którego złowiona ryba ważyła 
1,475 kg. Nagrodę za największą zło-
wioną rybę ufundowali właściciele 
sklepu zoologiczno-akwarystycznego 
„GEKON” w Wałbrzychu.

Wśród klubów honorowych daw-
ców krwi zawody wygrał Klub 
„DAR” przy Wałbrzyskich Zakładach 
Koksowniczych „VICTORIA” S.A. 
wynikiem 3,568 kg. Drugie miejsce 
zajął Klub HDK PCK przy Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wał-
brzychu wynikiem 1,407 kg. Wśród 
krwiodawców największą rybę zło-
wił z Klubu HDK „DAR” Jan Topolew-
ski – 1,408 kg. a z Klubu HDK PCK 
przy SM „Podzamcze” Kamil Żukow-
ski – 1,385 kg.

Na zakończenie zawodów pre-
zes Stanisław Stępak pogratulował 
wszystkim uczestnikom zawodów 
osiągniętych wyników. Wspólnie 
z Prezesem Klubu Januszem Grodz-
kim dokonali dekoracji pamiątkowy-
mi medalami oraz wręczyli puchary 
i nagrody rzeczowe. (J.G.)

waniu audycji, coroczne organizo-
wanie konkursów „Famy” z dziesiąt-
kami bardzo atrakcyjnych nagród, 
losowanych na żywo podczas po-
rannej audycji z okazji obchodów 
Dnia Koksownika, za jej relacje 
z pikników i imprez zakładowych.

Nic zatem dziwnego, że podczas 
pożegnalnego spotkania, które 

zorganizowała dla nas w Przyjaźni 
odebrała naręcze kwiatów i bar-
dzo, bardzo wiele prezentów. 

Mamy nadzieję, że teraz, będąc 
na emeryturze, Ania będzie mo-
gła poświęcić się swoim pasjom, 
najbliższym i nie zapomni o swych 
kolegach i koleżankach z pracy. 
Wszystkiego najlepszego! (mp)




