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Szanowni Państwo – 
Pracownicy JSW KOKS S.A.
Zmiany personalne w składzie 

Zarządu JSW KOKS S.A. wpły-
nęły na zintensyfikowanie prac 
związanych ze sprawami spo-
łecznymi, które są od czerwca 
br. na bieżąco omawiane w na-
szej Spółce. Wiele z nich, to 
sprawy konieczne do szybkiego 
uregulowania w celu sformali-
zowania obecnego stanu Spółki. 
Duża część problemów do roz-
wiązania jest uwarunkowana 
terminami, które niejako wy-
muszają nasze wspólne, szybkie 
działanie.

cd. na str. 2

Zarząd JSW KOKS S.A. podpisał 
5 września br. list intencyjny z Fir-
mą Produkcyjno-Handlowo-Usłu-
gową GROS oraz zabrzańskim 
Biurem Projektów „Koksoprojekt”.

List intencyjny dotyczy planów 
budowy na terenie Koksowni 
Dębieńsko instalacji do odzysku 
surowców ze słonych żużli do 

produkcji wtórnej oraz odpadów 
z przerobu metali nieżelaznych 
zwłaszcza aluminium, z jedno-
czesną utylizacją gazów poreak-
cyjnych na złożu katalitycznym 
oraz uzyskiem i wykorzystaniem 
ciepła procesowego.
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Dialog społeczny  
w JSW KOKS S.A.

Wszystkie te sprawy mają wpływ na Państwa wa-
runki pracy, a więc są przedmiotem dużego zaintere-
sowania i zarazem obowiązkiem Zarządu Spółki do ich 
sukcesywnego załatwiania i informowania o przebiegu 
tych prac. Stąd też w kolejnych tekstach (str. 4–5) posta-
ramy się przybliżyć co się aktualnie dzieje w sprawach 
społecznych i pracowniczych w JSW KOKS S.A. Mamy 
nadzieję, że odpowiedzą na znaczną część nurtujących 
Państwa pytań. Zarząd JSW KOKS S.A.

W dniach 27–28 września w JSW KOKS S.A. prze-
prowadzony został przez auditorów Polskiego Rejestru 
Statków S.A. audit nadzoru.

Audit obejmował:
– System Zarządzania Energią,
– System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Audit został przeprowadzony na zgodność z aktual-
nymi na dzień audytu wymaganiami norm odniesie-
nia tj. ISO 50001:2011 i ISO/IEC 27001:2013 w zakresie 
działalności określonej jako: „Produkcja i sprzedaż kok-
su, smoły surowej, benzolu surowego, gazu koksowni-

czego, siarki, siarczanu amonu oraz energii elektrycz-
nej i pary wodnej”.

W audicie brał udział zespół 3 auditorów wg Planu 
Auditu NC-1942/P17 sporządzonego do obowiązującej 
umowy o certyfikację i nadzór nad systemem zarządza-
nia. Program auditu obejmował Siedzibę Spółki JSW 
KOKS S.A. Koksownię Przyjaźń i Koksownię Dębieńsko.

Uzyskana ocena spełnienia wymagań jest pozytyw-
na. Odnotowane przez auditorów obserwacje stano-
wią wartość dodaną ZSZ i służyć będą do doskonale-
nia we wskazanych obszarach. Zdzisław Klimek

 dok. ze str. 1

 dok. na str. 4–5
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W planowanym przedsięwzięciu 
Koksownia Dębieńsko, wchodząca 
w skład JSW KOKS S.A., udostępni 
inwestorom swój teren wraz z infra-
strukturą techniczną, na którym ma 
powstać nowoczesna, chroniona 
patentami proekologiczna instala-
cja do przetwarzania słonych żużli 
aluminiowych (IPSŻAL). BP „Kok-
soprojekt” wspólnie z firmą GROS 
mają zaprojektować i wybudować 
instalację „pod klucz”.

Nowy zakład, który ma praco-
wać docelowo w ruchu ciągłym na 
trzy zmiany, zgodnie z listem inten-
cyjnym będzie wykorzystywał za-
soby infrastrukturalne i ludzkie JSW 
KOKS S.A.

W pierwszym etapie planowanej 
inwestycji przewiduje się zatrudnie-
nie kilkudziesięciu pracowników, 
a docelowo stan załogi ma zwięk-
szyć się nawet do kilkuset osób.

W skład instalacji IPSŻAL ma 
wchodzić węzeł przerobu suchego, 
węzeł przerobu mokrego, węzeł 
krystalizacji soli oraz węzeł gazo-
wy. Podczas procesu przerabiania 
słonych żużli aluminiowych insta-
lacja pozwoli na uzyskanie złomu 
stalowego, aluminium metaliczne-
go, tlenków aluminium będących 
półproduktem dla cementowni gli-
nowych oraz mieszanek soli (NACl, 
KCl) w całości odbieranych przez 
huty aluminium.

Jak podkreślają strony listu in-
tencyjnego, inwestycja będzie cał-
kowicie przyjazna dla środowiska 
naturalnego i spełni wymagania 
Najlepszych Dostępnych Technik 
(BAT). Oznacza to, iż podczas pro-
dukcji zostaną spełnione najbar-
dziej ostre normy ochrony środo-
wiska obowiązujące w Polsce i Unii 
Europejskiej. Nowy zakład, który 
ma powstać na terenie Koksowni 
Dębieńsko będzie odzyskiwał cen-
ne surowce metodą bezodpadową 
i bezemisyjną. (jp)

– Jak ocenia pan wykonanie pla-
nów produkcyjnych w bieżącym 
roku?

Mariusz Soszyński: Nasze koksow-
nie realizują 100 procent, a nawet 
więcej założonego planu produkcji. 
Obserwujemy uważnie rynki między-
narodowe i postępujący w ostatnich 
miesiącach wzrost cen węgla kokso-
wego. Agencje analityczne progno-
zują już od jakiegoś czasu wzrost ko-
niunktury w branży koksowniczej.

– Ale sytuacja gospodarcza w kra-
jach Unii Europejskiej i na rynku 
globalnym wciąż jest daleka od bo-
omu jaki panował na rynku węgla 
i koksu jeszcze kilka lat temu.

M.S.: Analitycy rynkowi przewidu-
ją, że ceny koksu sprzed kilku lat ra-
czej się prędko nie powtórzą. Ale nie 
zmienia to faktu, że od kilku miesięcy 
odnotowuje się systematyczny wzrost 
cen koksu na rynkach. Ekonomiści 
mówią też o wzroście produkcji stali, 
co dodatkowo wzmogłoby zapotrze-
bowanie na nasz produkt. Dla produ-
centów koksu są to dobre wiadomo-
ści. Przypomnę aktualne prognozy 
World Steel Association, która prze-
widuje, że w bieżącym i przyszłym 
roku należy się spodziewać systema-
tycznego, choć niewielkiego wzrostu 
produkcji stali. W Unii Europejskiej 
w ubiegłym roku wyprodukowano 
ponad 153 mln ton stali. W 2016 roku 
produkcja stali ma osiągnąć poziom 
154,8 mln ton, a w 2017 roku 156,9 
mln ton. Polska liczy na możliwość 
udziału naszych firm w realizacji 
rozwoju przemysłu stalowego w In-
diach,  które przewidują kilkukrotny 
wzrost produkcji stali. Ministerstwo 
Stali Indii oznajmiło, iż aby zaspoko-
ić lokalny popyt, w 2030 roku Indie 
będą musiały produkować ok. 300 

mln ton stali rocznie. Plany te oma-
wiano na posiedzeniu tamtejszego 
Komitetu Konsultacyjnego Minister-
stwa Stali. Jednak największy wpływ 
na globalne ceny mają Chiny, które 
wytwarzają prawie połowę świato-
wej produkcji stali.

– Niedawno podpisywał pan z pre-
zesem Adamczykiem list intencyjny 
dotyczący budowy na terenie Kok-
sowni Dębieńsko nowoczesnej in-
stalacji do odzysku surowców. Jakie 
z tego tytułu JSW KOKS będzie miała 
korzyści?

M.S.: Bardzo uważnie analizujemy 
sytuację w Dębieńsku. Mamy ciągle 
na uwadze stan techniczny instala-
cji, uwarunkowania formalno-praw-
ne, obowiązujące przepisy środowi-
skowe. Dlatego też zdecydowaliśmy 
się podpisać list intencyjny z ze-
wnętrznym inwestorem, który dekla-
ruje, zatrudnienie w nowym przed-
sięwzięciu naszych pracowników. 
Inwestor chce docelowo zatrudnić 
tam nawet kilkuset pracowników, 
w tym tych zatrudnionych obecnie 
w Koksowni Dębieńsko. Zarząd na 
tym nie poprzestanie, bowiem my-
ślimy o innych rozwiązaniach.

– Dziękuję za rozmowę.
Notował: Jerzy Pikuła

Szansa dla Dębieńska

rOzMOWA

 dok. ze str. 1 Wszyscy liczą na ożywienie 
koniunktury

Rozmowa z Mariuszem Soszyńskim, członkiem Zarządu ds. Produkcji i Techniki
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Kalendarium wydarzeń

Dialog społeczny w JSW KOKS S.A.

nASze SprAWy

Od czasu pełnego ukonstytuowania się nowego Za-
rządu JSW KOKS S.A., tj. od 1 czerwca 2016 r. prowa-
dzone są intensywne rozmowy ze stroną społeczną.

14 czerwca 2016 r. – odbyło się spotkanie Zarządu 
JSW KOKS S.A. z organizacjami związkowymi działają-
cymi w Spółce oraz Radą pracowników, podczas które-
go ustalono najważniejsze obszary wspólnej pracy.

29 lipca 2016 r. i 12 sierpnia 2016 r. – odbyły się spo-
tkania Zastępcy Prezesa JSW S.A. ds. Pracy i Polityki 
Społecznej Artura Wojtkowa, z organizacjami związ-
kowymi. JSW KOKS S.A. reprezentowała Członek Za-
rządu JSW KOKS S.A. ds. Ekonomicznych Iwona Gaj-
dzik-Szot.

5 sierpnia 2016 r. – odbyły się spotkania w sprawie 
koncepcji zmiany struktury organizacyjnej JSW KOKS 
S.A. oraz spotkanie Pełnomocnika Zarządu JSW KOKS 
S.A. ds. Społeczno-Pracowniczych z organizacjami 
związkowymi działającymi w Spółce.

17 sierpnia 2016 r. – odbyło się spotkanie Pełnomoc-
nika Zarządu JSW KOKS S.A. ds. Społeczno-Pracow-
niczych z organizacjami związkowymi działającymi 
w Spółce.

25 sierpnia 2016 r. – odbyło się spotkanie ws. kon-
cepcji zmiany struktury organizacyjnej JSW KOKS 
S.A. oraz polityki płacowej, spotkanie z Radą Pra-

Rozmowy toczą się na temat sytu-
acji wszystkich grup pracowniczych 
Spółki, tj. tych, których miejsca pra-
cy znajdują się w koksowniach: 
Przyjaźń, Radlin, Dębieńsko, Jadwi-
ga, a także siedzibie Spółki.

dla pracowników JSW KOKS S.A. 
W związku z powyższym toczą się 
rozmowy na temat zawarcia no-
wego Zakładowego Układu Zbio-
rowego Pracy dla pracowników 
JSW KOKS S.A.

Ważnym tematem spotkań po-
zostaje sytuacja pracowników 
JSW KOKS S.A. w zakresie obo-
wiązującego Układu Zbiorowego 
Pracy. 30 listopada 2016 r. upły-
wa okres wypowiedzenia ZUZP 

Co się dzieje z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy?

cowników JSW KOKS S.A. oraz spotkanie Pełnomoc-
nika Zarządu JSW KOKS S.A. ds. Społeczno-Pracow-
niczych z organizacjami związkowymi działającymi 
w Spółce.

6 września 2016 r. – odbyło się spotkanie robocze 
ws. wypracowania projektu porozumienia ws. ZUZP 
oraz spotkanie Pełnomocnika Zarządu JSW KOKS S.A. 
ds. Społeczno-Pracowniczych, z organizacjami związ-
kowymi działającymi w Spółce.

13 września 2016 r. – odbyło się spotkanie robocze 
ws. wypracowania projektu porozumienia ws. ZUZP 
z organizacjami związkowymi działającymi w Spółce.

19 września 2016 r. – odbyło się spotkanie robocze 
ws. wypracowania projektu porozumienia ws. ZUZP 
z organizacjami związkowymi działającymi w Spółce.

26 września 2016 r. – odbyło się spotkanie Prezesa 
Zarządu JSW KOKS S.A. dotyczące projektu porozu-
mienia ws. ZUZP.

3 października 2016 r. – odbyło się spotkanie Peł-
nomocnika Zarządu JSW KOKS S.A. ds. Społeczno-
Pracowniczych dotyczące projektu porozumienia ws. 
ZUZP.

11 października 2016 r. – odbyło się spotkanie Pre-
zesa Zarządu JSW KOKS S.A. dotyczące projektu poro-
zumienia ws. ZUZP.
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nASze SprAWy

Parlamentarzyści zwiedzali Koksownię Przyjaźń
We wrześniu br. Koksownię Przyjaźń odwiedziła grupa 
parlamentarzystów. W Przyjaźni gościli posłowie Ewa 
Malik, Waldemar Andzel, Jacek Osuch, Robert Warwas 
oraz senator Arkadiusz Grabowski. 

Parlamentarzyści spotkali się 
najpierw z Zarządem JSW 
KOKS S.A. po czym przez kilka 

godzin zwiedzali zakład. Koksownię 
Przyjaźń odwiedziła dwukrotnie po-
słanka Ewa Malik, której terminy 
spotkań i obowiązki sejmowe unie-
możliwiły wcześniejszy przyjazd.

Podczas spotkania z członkami Za-
rządu przedstawiciele Sejmu i Sena-
tu pytali o problemy, z którymi bo-
rykają się polscy producenci koksu, 
wielkość zatrudnienia w Koksowni 
Przyjaźń oraz plany inwestycyjne 
spółki. Bieżącą sytuację firmy oraz 

aktualne tendencje na rynku koksu 
obszernie wyjaśniał prezes Zarządu 
JSW KOKS S.A. – Janusz Adam-
czyk.

Po roboczym spotkaniu goście 
udali się na teren zakładu. Oprowa-
dzani byli przez członków Zarządu: 
ds. Produkcji i Techniki Mariusza 
Soszyńskiego, ds. Ekonomicznych – 
Iwonę Gajdzik-Szot, dyrektora Kok-
sowni Przyjaźń – Mirosława Tukaja 
i Głównego Energetyka Leszka Le-
wandowskiego.

Podczas wizyty parlamentarzyści 
byli świadkami procesu wypycha-

nia koksu z baterii nr 5, po czym 
udali się na Wydział Energetyczny, 
gdzie pokazano im nowoczesne in-
stalacje pracujące w zakładowej 
elektrociepłowni i najnowszym 
bloku energetycznym o mocy 71 
MWe. Ostatnim punktem wizyty 
było zwiedzanie Wydziału Produk-
cji Węglopochodnych.

Największe wrażenie na parla-
mentarzystach wywarło zautomaty-
zowanie procesów produkcyjnych 
na poszczególnych wydziałach 
Koksowni. Goście nie ukrywali, że 
biorąc pod uwagę ogromną po-
wierzchnię Koksowni, wielkość ba-
terii, bloków energetycznych oraz 
węglopochodnych byli zaskoczeni 
wysokim stopniem zautomatyzo-
wania procesów technologicznych.

JP

W rozmowach, jako reprezentan-
ci pracowników uczestniczą przed-
stawiciele wszystkich organizacji 
związkowych działających w Spół-
ce, a także Członek Rady Nadzorczej 
z wyboru załogi Tomasz Chorwat. 
Należy tu podkreślić zaangażowa-
nie strony społecznej w rozmowy.

Do tej pory, na przestrzeni ubiegłe-
go i bieżącego roku udało się wy-
pracować wspólne zapisy dotyczą-
ce spraw organizacji pracy w JSW 
KOKS S.A.

JSW KOKS S.A. zaproponowała 
organizacjom związkowym porozu-
mienie, w którym:

1. zostanie określony harmono-
gram z terminami uzgodnień po-
szczególnych świadczeń, które mają 
przysługiwać wszystkim pracowni-
kom JSW KOKS S.A.,

2. zostanie określony graniczny 
okres wdrożenia nowego ZUZP,

3. zaproponowano rozwiązania 
pozwalające utrzymać warunki 
płacy pracowników Spółki, jakie 
obowiązują na podstawie aktual-

nych umów o pracę, po 30 listopa-
da 2016 r., do momentu wdrożenia 
nowego ZUZP,

4. zaproponowano rozwiązania 
pozwalające stopniowo wyrówny-
wać świadczenia w obrębie całej 
Spółki i określono je w czasie,

5. zabezpieczono działanie zgod-
nie z interesem ekonomicznym Spół-
ki, w przedłużającej się trudnej sytu-
acji rynkowej,

6. respektowane są zapisy Pakietu 
Gwarancji Socjalnych dla pracowni-
ków Kombinatu Koksochemicznego 
„Zabrze” S.A. z 18 maja 2011 r.,

7. zaproponowano rozwiązania 
w zakresie gwarancji zatrudnienia 
dla pracowników nieobjętych Pa-
kietem Gwarancji Socjalnych dla 
pracowników Kombinatu Koksoche-
micznego „Zabrze” S.A. z 18 maja 
2011 r.

Strony rozmów już uzgadniają roz-
wiązania w zakresie jednolitego ka-
talogu świadczeń pracowniczych, 
jakie miałyby znaleźć się w doce-
lowym Układzie. Są to uzgodnienia 

niełatwe, ze względu na fakt, że 
w nowym ZUZP należy pogodzić 
w sposób jednolity uprawnienia 
różnych grup pracowniczych, jed-
nocześnie pamiętając o interesie 
ekonomicznym Spółki. Z drugiej stro-
ny wiadomo już, że w obecnej prze-
dłużającej się niekorzystnej sytuacji 
rynkowej nie jest możliwe jednorazo-
we zaspokojenie wszystkich żądań, 
ponieważ wiążą się one z ponosze-
niem wysokich kosztów przez Spółkę 
– w tej sytuacji konieczne jest znale-
zienie kompromisowego rozwiąza-
nia, pozwalającego kontynuować 
prowadzone prace.

Porozumienie w tej sprawie win-
no zostać jak najszybciej zawarte, 
aby umożliwić systematyczną pra-
cę, wg jasnych, uzgodnionych za-
sad i osiągniecie efektów w postaci 
stworzenia nowego ZUZP w uzgod-
nionym czasie.

Łukasz Borecki 
Pełnomocnik Zarządu  

JSW KOKS S.A.  
ds. Społeczno-Pracowniczych
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Jubileusz Koksowni „Victoria”
Po raz pierwszy od 30. lat zabytkowy parowóz wjechał 
na teren „Victorii”. Pociąg „Złota Victoria” wzbudził duże 
zainteresowanie wśród wszystkich odwiedzających za-
kład z okazji jubileuszu 130-lecia Wałbrzyskich Zakła-
dów Koksowniczych. 

Jubileuszowym seminarium na-
ukowym rozpoczęły się w czerw-
cu obchody 130-lecia istnienia 
Wałbrzyskich Zakładów Kok-

sowniczych „Victoria” w Wałbrzy-
chu. Kolejną uroczystością był 
Dzień Koksownika, nad którym 
honorowy patronat objął minister 
energii Krzysztof Tchórzewski. Za 
nami podróż zabytkowym składem 
tj. przejazd pociągu specjalnego 
z zabytkowymi wagonami osobo-
wymi prowadzonymi przez loko-
motywę parową TKt 48-18 z kolek-
cji Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa 
na Śląsku.

15 sierpnia pracownicy Koksow-
ni wraz z rodzinami udali się w po-
dróż pociągiem „Złota Victoria”. 
Podróż zabytkowym składem, któ-
ry ciągnął parowóz dał możliwość 
przeniesienia się wszystkim w cza-
sie i posmakowania początków ko-
lei. Starsi uczestnicy przypomnieli 
sobie jak przed laty jeździli pocią-
gami. Młodsi – spróbowali „inne-
go” typu środka transportu. Jedno 
i drugie pokolenie spędziło wolny, 
świąteczny czas w niekonwencjo-
nalny sposób. Z okien pociągu 
można było podziwiać koksownię 

„Victoria” ulokowaną wśród zielo-
nych wzgórz. Wszystkim zaintere-
sowanym umożliwiliśmy zwiedza-
nie Zakładu wraz z opiekunem/
przewodnikiem, który wzbogacał 
wycieczkę prelekcjami na temat 
przeszłości i współczesnego funk-

nia Zakładu najciekawszym eta-
pem wycieczki było wypychanie 
koksu. Starsze pokolenie zainte-
resowane było naszą najnowszą 
technologią i Oddziałem Węglo-
pochodnych. W tym dniu Zakład 
odwiedziło 300 osób, w tym 18-

WzK victOriA S.A.

osobowa grupa „retronautów” – 
grupa biorąca udział w Festiwa-
lu Zabytków Techniki Tajemnic 
Dolnego Śląska. Ich aparaty foto-
graficzne zrobiły największą ilość 
zdjęć zabytkowej części „Victorii”. 
Miłym akcentem tego dnia były 
niekończące się słowa uznania 
w dążeniu „Victorii” do doskonało-
ści od byłego Kierownika Węglo-
pochodnych Zakładu Nr 2 – Stani-
sława Kaczmarka.

[WP-B]

cjonowania firmy, jej potencjale 
i solidarności z otoczeniem. Naj-
młodszy uczestnik naszego święta 
– Kajetan Przydryga – jeszcze nie 
skończył 3 miesięcy – był boha-
terem wydarzenia. Pokochali go 
wszyscy, a on dzielnie znosił ręce 
wszystkich cioci i wujków. Najstar-
szy gość podróżujący z nami koń-
czy w tym roku 80 lat i to z jego 
oczu lśniło najwięcej łez wzruszeń 
oraz podziwu dla „Victorii”. Dla 
młodszych uczestników zwiedza-
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Wszystko zgodnie z harmonogramem
Na budowie obejmującej modernizację benzolowni wraz 
z obiektami towarzyszącymi prowadzonej w Koksowni 
Radlin na Oddziale Węglopochodnych trwają intensyw-
ne prace przy poszczególnych instalacjach.

Na dzień dzisiejszy najbar-
dziej okazale prezentuje się 
węzeł kolumny odpędowej 
benzolu z zintegrowanym 

rozdzielaczem benzol-woda separa-
torowa. Instalacja jest już orurowa-
na, trwają próby szczelności. Ale 
i na pozostałych instalacjach widać 
postępy. Zakończono montaż oruro-
wania dekantera, zabudowano ru-
rociągi gazu przy nowej chłodnicy 
wstępnej, montowane są podesty 
na nowej płuczce benzolu. Chłodnie 
wentylatorowe z pompownią „wy-
chodzą z ziemi”.

Generalny Realizator Inwestycji 
– Biuro Projektów Koksoprojekt Sp. 
z o.o. ma pełne ręce roboty oraz 
sporo technicznych problemów do 
rozwiązania, związanych szczegól-
nie z istniejącą w Koksowni Radlin 
podziemną infrastrukturą starych in-
stalacji. Do tego należy dołożyć wa-
runki pogodowe, ponieważ w ostat-
nich dniach aura wykonawców 
inwestycji nie rozpieszcza. Ale BP 
Koksoprojekt to sprawdzona firma 
w budowach „pod klucz” realizowa-
nych w branży koksowniczej, dlate-
go JSW KOKS przewiduje terminowe 

wybudowanie i uruchomienie ben-
zolowni oraz pozostałych nowych 
instalacji Węglopochodnych.

Przypomnijmy – dotychczas GRI 
zakończył opracowywanie doku-
mentacji projektowej, która została 
zweryfikowana i zaakceptowana 
przez służby JSW KOKS. Na placu 
budowy zostały wykonane prace 
ziemne wraz z palowaniem i wybu-
rzenia, związane z przygotowaniem 
terenu pod budowę fundamentów. 
W ponad 65% wykonano funda-
menty pod urządzenia i aparaty 
wszystkich realizowanych obiektów. 
Z podstawowych urządzeń i apara-
tów zakończono montaż odstojnika 
zmechanizowanego (dekantera) 
V=210 m3, zbiornika oleju płuczko-
wego, w trakcie montażu znajdu-
ją się płuczka benzolu, chłodnica 
wstępna gazu F=4000 m2.

Na plac budowy latem dostarczo-
ne zostało podstawowe urządzenie 
instalacji modernizowanej radlińskiej 
benzolowni – potężna 29-metrowa 
zintegrowana kolumna odpędowa 
o wadze 35 ton, którą wykonała 
wyspecjalizowana w budowie tego 
typu aparatów czeska firma ZVU 

 Engineering a.s. Hradec Kralowe. Ta 
sama firma wykonała również tego 
typu kolumnę w ramach moderniza-
cji instalacji benzolowni dla Koksow-
ni Przyjaźń. Planowo są realizowane 
dostawy urządzeń wykonywanych 
u producentów w całości takie jak 
chłodnice spiralne, wymienniki cie-
pła i agregaty pompowe.

Zadanie jako główni podwyko-
nawcy GRI – B.P. Koksoprojekt Sp. 
z o.o. realizują firmy: POM Krapko-
wice Sp. z o.o., COMAX Sp. z o.o. 
Katowice GEO-KOMP Sp. z o.o. 
z Krakowa, REMTECH Sp. z o.o. 
z Januszkowic. Na budowie pracu-
je codziennie ok. 100 osób oraz ok. 
60 pracowników na zmianach po-
południowych i w soboty. Należy 
spodziewać się dalszej intensyfikacji 
prac, gdyż przeszkalane są kolejne 
brygady podwykonawców.

Aktualnie wszystkie realizowane 
prace przebiegają zgodnie z zało-
żonym harmonogramem realizacji, 
gwarantującym terminowe zakoń-
czenie zadania inwestycyjnego.

(JP)

KOKSOWniA rADlin – inWeStycJe

Modernizacja benzolowni w Koksowni Radlin
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JSW S.A.

JSW – plan naprawczy spółki
Tuż po podpisaniu porozumienia z obligatariuszami, Za-
rząd JSW S.A. przedstawił podczas konferencji prasowej 
główne założenia planu działań optymalizujących na 
lata 2016–2025, które będą realizowane przez jastrzębską 
spółkę w celu poprawy wyniku finansowego Grupy Kapi-
tałowej JSW i osiągnięcia długofalowej rentowności.

Działania naprawcze są 
konsultowane na bieżąco 
ze stroną społeczną. Do 
Jastrzębia przyjechali – 

aby spotkać się z zarządem spółki 
i związkowcami – minister energii 
Krzysztof Tchórzewski i sekretarz 
stanu, pełnomocnik rządu ds. re-
strukturyzacji górnictwa węgla ka-
miennego Grzegorz Tobiszowski.

– Jesteśmy zdeterminowani, by 
realizować założony plan restruk-
turyzacji JSW S.A. Dzięki temu bę-
dzie mogła ona dalej rozwijać się 
i zwiększać swoją konkurencyjność 
na rynku – powiedział podczas wi-
zyty w Jastrzębiu minister Krzysztof 
Tchórzewski. 

Sprawą która niepokoi związ-
ki zawodowe jest kwestia kopal-
ni Krupiński. Podczas spotkań ze 
związkowcami podtrzymana zosta-
ła decyzja o przeniesieniu kopalni 

cjalnych zagwarantowanych przez 
rząd tak, jak w przypadku Ruchu 
Jas-Mos. 

– Mam bardzo dobrą informację 
dla samorządów Suszca i okolicz-
nych gmin. Jest pomysł na zago-
spodarowanie terenów po kopalni 
Krupiński, może za wcześnie jeszcze 

Krupiński do Spółki Restrukturyza-
cji Kopalń. Zarząd JSW gwarantuje 
pracę wszystkim górnikom Krupiń-
skiego w innych kopalniach spółki. 
Ci, którzy dobrowolnie będą chcieli 
odejść, mogą skorzystać z osłon so-

na szczegóły, ale jest plan stwo-
rzenia tam nowych miejsc pracy 
o innym charakterze – zapewnił 
wiceminister energii Grzegorz Tobi-
szowski. 

Zarząd JSW zamierza zmienić 
strukturę produktową Grupy JSW. 
– Dążymy do tego aby zwiększyć 
produkcję węgli koksowych z 70 
procent w 2016 roku do prawie 85 
procent w 2025 roku, przy jedno-
czesnym ograniczeniu produkcji 
węgla do celów energetycznych. 
Będziemy inwestować w produk-
cję węgli koksowych najwyższej 
jakości, gdyż węgiel typu hard 
osiąga wyższe ceny na świato-
wych rynkach. Przyjęty przez Za-
rząd firmy program ma zapewnić 
stabilne prowadzenie działalno-
ści w kolejnych latach – oznajmił 
prezes JSW S.A. Tomasz Gawlik. 
– Zależy nam na osiągnięciu dłu-
gofalowej rentowności spółki, do-

Minister Krzysztof Tchórzewski zapewnił o determinacji rządu w celu ratowania JSW.

Prezes JSW S.A. Tomasz Gawlik przedstawia plan naprawczy jastrzębskiej spółki.
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Kolejny remont na finiszu
Nie minęły dwa lata od pierwszego zadania jakiego 
podjęła się spółka NIWA w naszej firmie, a obecnie re-
alizuje już trzecie trudne przedsięwzięcie. Każde z nich 
jest inne i bardzo ciekawe pod względem technicznym 
i innowacyjnym.

Ale po kolei. Zaczęło się od re-
montu komina w Koksowni 
Radlin. Skala trudności była 

bardzo duża, jednak zaproponowa-
na technologia wykonywania prac 
przy użyciu rusztowania od pozio-
mu „zero” do wysokości 120 metrów 
okazała się bardzo skuteczna. Ro-
boty podjęto 25 sierpnia 2014 r i już 
w połowie grudnia remont ukończo-
no. Wykonane prace polegały na 
wzmocnieniu betonowego płaszcza 
komina siatką kompozytową i iniek-
cją ciśnieniową oraz malowaniu.

Rok później kolejna realizacja 
miała miejsce w Koksowni Przy-
jaźń. Wieża mokrego gaszenia kok-
su, która zbudowana jest głównie 
z drewna, miała według założeń 
funkcjonować przez ok. 25 lat. Nie 
wytrzymała jednak nawet poło-
wy tego okresu, ponieważ drewno 
przegniło. Szukano odpowiedzi na 

pytanie, dlaczego drewno nie wy-
trzymało zakładanego okresu pra-
cy? Stwierdzono, że przyczyną jest 
nieprawidłowy gatunek drewna 
sosnowego, metoda impregnacji 
drewna i zastosowane gwoździe.

Remont rozpoczęła firma wyko-
nująca tę inwestycję w ramach zo-
bowiązań gwarancyjnych. Nieste-
ty nie poradziła ona sobie ze skalą 
trudności. Po pomoc po raz kolejny 
skierowaliśmy się do sprawdzonego 
partnera, który podjął wyzwanie 
i praktycznie po dwóch miesiącach 
w Przyjaźni stała nowa drewniana 
część wieży mokrego gaszenia kok-
su baterii nr 5.

W bieżącym roku ogłoszono kon-
kurs ofert na wykonanie naprawy 
powłok antykorozyjnych konstruk-
cji stacji przesypowych nr 6 i 24 
oraz łączącej stacje nośnicy węgla 
wraz ze słupami podporowymi 

w Koksowni Przyjaźń. Po raz kolejny 
spółka zaoferowała najkorzystniej-
szą propozycję. Została wybrana ze 
względu na innowacyjną techno-
logię naprawy, termin gwarancji 
i przede wszystkim czas wykona-
nia prac naprawczych. Wszyscy 
oferenci przedstawili propozycję 
wykonania w oparciu o inwenta-
ryzację wymienionych obiektów. 
Inwentaryzację przeprowadziła Po-
litechnika Wrocławska – Zakład 
Konstrukcji Betonowych. Naprawa 
powłok antykorozyjnych jest skut-
kiem wykonawstwa zastępczego, 
co wynika z Umowy z GRI. Prace 
rozpoczęto we wrześniu br. i są re-
alizowane terminowo.

Kazimierz Zając
Dział Obsługi Gwarancji

Specjalista ds. Obsługi Gwarancji

datnich wynikach finansowych, 
terminowej spłacie zadłużenia 
i inwestycjach gwarantujących 
bezpieczną przyszłość .

Plan naprawczy JSW zakłada 
również działania oszczędnościowe 
w różnych obszarach funkcjono-
wania Grupy zmierzające do obni-
żenia łącznych kosztów działalno-
ści o około 1,6 mld złotych do roku 
2025 i to bez uwzględnienia efek-
tów porozumień ze stroną społecz-
ną zawartych w lutym i wrześniu 
2015 roku.

Pierwszego października br. na-
stąpiło formalne przekazanie części 
Ruchu Jas-Mos do Spółki Restruktu-

ryzacji Kopalń. Pozostała w JSW 
część kopalni od tej pory nazywa 
się Ruch Jastrzębie. Przekazanie 
Jas-Mos-u do SRK to jeden z klu-
czowych elementów realizowane-
go przez zarząd spółki programu 
restrukturyzacji na lata 2016–2025.

Z zakładem do SRK przeszło ok. 
1600 pracowników, którzy skorzy-
stali z instrumentów osłonowych 
zawartych w Ustawie o funkcjo-
nowaniu górnictwa węgla ka-
miennego. Większość (ok. 1200 
osób), to pracownicy, którzy sko-
rzystali z urlopów górniczych. 
Pozostali mieli prawo do urlopów 
dla pracowników zakładu prze-

róbki węgla oraz do odpraw jed-
norazowych.

JSW zawarła też z Agencją Roz-
woju Przemysłu SA oraz Towarzy-
stwem Finansowym Silesia Sp. 
z o.o. umowę dotyczącą sprzeda-
ży wszystkich posiadanych przez 
JSW akcji Wałbrzyskich Zakładów 
Koksowniczych Victoria SA. Umo-
wa dotyczyła sprzedaży 92,8413 
proc. akcji WZK Victoria przez JSW 
na rzecz inwestorów. Łączna cena 
sprzedaży akcji WZK Victoria wy-
niosła 350 mln złotych. Cała kwota 
z tytułu sprzedaży akcji WZK Victo-
ria została już zapłacona. 

Jerzy Pikuła
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Strażackie ćwiczenia
Na terenie Koksowni Radlin przeprowadzone zostały ćwi-
czenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej z Jednostek 
Ratowniczo-Gaśniczych w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl.

Ćwiczenia na terenie Kok-
sowni Radlin odbyły się 
z inicjatywy Komendy Po-
wiatowej Państwowej Stra-

ży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim 
przy udziale Biura Ochrony Prze-
ciwpożarowej i Bezpieczeństwa 
Gazowego w JSW KOKS S.A., które 
reprezentował Szef Biura – Komen-
dant Zakładowej Straży Pożarnej 
– Włodzimierz Dróżdż, Dyrekcji 
Koksowni Radlin i Zarządu Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Koksowni 
Radlin.

opis procesu technologicznego 
Koksowni Radlin, ze szczególnym 
naciskiem i zwróceniem uwagi na 
zagrożenia pożarowe wynikające 
z parametrów fizykochemicznych 
surowców i produktów występu-
jących w procesie. Przeprowa-
dzona prelekcja ujmowała rów-
nież techniczne i organizacyjne 
aspekty zabezpieczenia zakładu 
przed pożarem lub innymi miej-
scowymi zagrożeniami. Ten blok 
ćwiczeń zamykały pytania i dys-
kusja na tematy przedstawione 
w prezentacji.

Ostatniego dnia po ćwiczeniach 
Państwowa Straż Pożarna prze-
prowadziła inspekcję gotowości 
operacyjnej OSP w Koksowni Ra-
dlin, której wynikiem była naj-
wyższa, czyli bardzo dobra ocena 
jednostki. 

(JK)

KOKSOWniA rADlin

Na tle punktów załadunkowych siarki i benzolu 
– omawianie działania instalacji KRAiC.

Kapitan Krzysztof Ograbek omawia scenariusze 
zdarzeń pożarowych.

W Koksowni Przyjaźń zamontowano dla pra-
cowników nowe stojaki na rowery. Pojawiły 
się one przy wejściu środkowym obiektu 004 
(łaźnia i szatnia centralna) oraz przy wejściu 
do stołówki na obiekcie 005.

Pamiątkowe zdjęcie na tle strażnicy po zakoń-
czeniu ćwiczeń.

Trzydniowe ćwiczenia dały stra-
żakom z Jednostek Ratowniczo-
Gaśniczych tutejszego powiatu 
możliwość zapoznania się z roz-
mieszczeniem obiektów i instala-
cji, jak również z zastosowanymi 
instalacjami zabezpieczającymi 
na poszczególnych etapach pro-
dukcji oraz drogami pożarowymi 
i siecią zaopatrzenia wodnego.

Całość ćwiczeń podzielono na 
dwa etapy. Pierwszy etap stano-
wiły zajęcia teoretyczne przepro-
wadzone przez Jana Kulczyckie-
go – Mistrza Zakładu ds. Produkcji 
i Technologii. Obejmuowały one 

W drugiej części ćwiczeń straża-
cy w terenie zapoznali się z proce-
sem produkcji, gdzie pokazywano 
im kompletne systemy zastosowa-
nych w koksowni zabezpieczeń. 
Na roboczo dowódcy JRG Ryduł-
towy kpt. Krzysztof Ograbek i JRG 
Wodzisław Śl. bryg. Jacek Filas 
omawiali ze swymi podwładnymi 
różne możliwe scenariusze zdarzeń 
pożarowych. Wyjaśnień udzielali 
na miejscu przedstawiciele JSW 
KOKS S.A., Oddziału Ratownictwa 
Technicznego i OSP w Koksowni 
Radlin.

Nowe stojaki

Bezpieczeństwo
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System oceny zgodności dla wyrobów  
wprowadzanych do stosowania
Dział Planowania i Rozwoju Technicznego podległy Dy-
rektorowi ds. Rozwoju prowadzi wszystkie sprawy wy-
nikające z ustawy o systemie oceny zgodności opartej 
o tzw. Unijne Dyrektywy Globalnego Podejścia. 

Na podstawie powyższych ak-
tów prawnych opracowano 
i wdrożono do stosowania Za-
rządzeniem nr 24/14 Prezesa 

Zarządu z dnia 15 września 2014 r. in-
strukcję pt. System oceny zgodności 
dla wyrobów stosowanych i wpro-
wadzanych do stosowania w JSW 
KOKS S.A.

Powyższą instrukcją powołana zo-
stała Zakładowa Komisja ds. Systemu 
Oceny Zgodności, której przewodni-
czącym jest Dyrektor ds. Technicz-
nych. Komisja ta ma charakter stały 
i jej zadaniem jest całościowe prowa-
dzenie spraw dotyczących systemu 
oceny zgodności wyrobów, w tym 
maszyn i innych urządzeń technicz-
nych, instalacji użytkowanych pod-
czas pracy, a także sprzętu do tym-
czasowej pracy na wysokości.

Instrukcja nakłada określone obo-
wiązki na kierowników jednostek 
organizacyjnych, którzy są odpowie-
dzialni za utrzymanie właściwego 
stanu technicznego maszyn i innych 
urządzeń technicznych. Kierownicy 
jednostek organizacyjnych odpowie-
dzialnych za emitowanie zamówień 
i sporządzanie projektów umów na 
dostawy, roboty i usługi, w zakresie 
przypisanych zadań zobowiązani są 
do umieszczania w umowach zawie-
ranych z wykonawcami zewnętrz-
nymi klauzuli o zgodności maszyn 
i innych urządzeń technicznych, czy 
realizowanej usługi z obowiązują-
cymi normami, standardami w za-
kresie jakości, środowiska, a także 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wa-
runkiem odbioru zleconego zadania 
inwestycyjnego, remontu innowacyj-
nego czy odtworzeniowego powinno 
być dostarczenie przez wykonawcę 
stosownych deklaracji zgodności 
i dokumentów certyfikujących, po-
twierdzających, że usługa oraz zabu-
dowane maszyny i inne urządzenia 
techniczne spełniają wymogi określo-
nych norm i są zgodne z określonymi 
standardami.

W celu bieżącego monitoringu 
dokumentacji wymaganej ustawą 
o systemie oceny zgodności, Kierow-
nik Działu Odbioru gromadzi dekla-
racje zgodności wyrobów, otrzymane 
w ramach realizowanych zakupów, 
natomiast Kierownik Działu Planowa-
nia i Postępu Technicznego groma-
dzi deklaracje zgodności i certyfikaty 
otrzymane od jednostek organiza-
cyjnych odpowiedzialnych za pro-
wadzenie zadań inwestycyjnych, re-
montowych czy odtworzeniowych.

Archiwizacja w wersji elektronicz-
nej prowadzona jest na stronie intra-
netowej Spółki – w zakładce „DEKLA-
RACJE ZGODNOŚCI” odpowiednio: 
„ZAKUPY” „USŁUGI”.

Zakładowa Komisja ds. Systemu 
Oceny Zgodności zgodnie z harmo-
nogramem przedsięwzięć organiza-
cyjno-technicznych stanowiącym 
Załącznik do Polecenia Służbowego 
Nr 23/14 Prezesa Zarządu JSW KOKS 
S.A. z dnia 8 października 2014 r. 
w sprawie systemu oceny zgodności 
dla wyrobów stosowanych i wpro-

wadzanych do stosowania w JSW 
KOKS S.A., dokonała weryfikacji 
maszyn i urządzeń stosowanych 
w poszczególnych Koksowniach pod 
kątem spełniania wymagań mini-
malnych dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy.

Sporządzono spisy inwentarzowe 
eksploatowanych maszyn i urządzeń 
oraz wykazy stosowanych maszyn 
i urządzeń, w stosunku do których 
istniała konieczność przeprowadze-
nia oceny zgodności pod kątem 
spełnienia wymagań minimalnych, 
zgodnie z wymogami wynikającymi 
z Rozporządzenia Ministra Gospodar-
ki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
30 października 2002 r. w sprawie mi-
nimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w za-
kresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy.

Dyrektorzy Koksowni powołali ze-
społy robocze, zadaniem których 
było skompletowanie dokumentów 
posiadanych dla poddawanych 
ocenie maszyn i urządzeń. Zespoły 
w składzie: kierownik jednostki or-
ganizacyjnej (wydziału/oddziału), 
przedstawiciel BHP, SIP, dozór tech-
niczny utrzymania ruchu elektrycz-
nego i mechanicznego, dokonały 
fizycznej oceny zgodności maszyn 
i urządzeń. Na powyższą okoliczność 
dla ocenianych maszyn i urządzeń 
zostały sporządzone karty maszyn 
i tzw. listy kontrolne.

Procedury oceny zgodności zosta-
ły wszczęte w stosunku do maszyn 
i urządzeń eksploatowanych w Kok-
sowniach Radlin, Dębieńsko, Jadwi-
ga. W Koksowni Przyjaźń procedury 
oceny zgodności pod kątem spełnie-
nia wymagań minimalnych przepro-
wadzono zgodnie z wymogiem usta-
wowym w latach 2003–2004.

JSW KOKS S.A.

Jakość i technologia
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JSW KOKS S.A.

Na bazie zgromadzonych doku-
mentów i dokonanej oceny zgodności 
w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higie-
ny pracy w zakresie użytkowania 
maszyn przez pracowników podczas 
pracy, Komisja podejmowała decy-
zje w zakresie sporządzenia deklaracji 
zgodności dla ocenianych maszyn 
i urządzeń.

W wyniku prac Komisji dotychczas 
wystawiono łącznie 538 deklaracji 
zgodności. Szczegółowy wykaz wy-
danych deklaracji zgodności przed-
stawia tabela 1.

Zakładowa Komisja ds. Systemu 
Oceny Zgodności przeprowadziła 
również ocenę zgodności na zasa-
dach określonych w Rozporządze-
niu Ministra Gospodarki z dnia 21 
października 2008 r. w sprawie za-
sadniczych wymagań dla maszyn, 
w stosunku do maszyn i urządzeń 
stanowiących wyposażenie wsad-
nicy nr 1 oraz ubijarki węgla bate-
rii koksowniczej Koksowni Radlin, 
pod kątem spełnienia wymagań 

zasadniczych, po dokonanych na 
tych maszynach modernizacjach.

Stan archiwizacji dokumentów 
„Deklaracje Zgodności” sporządzonej 
przez Dział Planowania i Rozwoju 
Technicznego na dzień 20 września 
2016 r. przedstawiono w tabeli 2. 

Archiwizacja prowadzona jest 
przez wyznaczonych pracowników 
na bieżąco.

Od dnia 20 kwietnia 2016 r. obo-
wiązuje nowa ustawa o systemach 

Tabela 1. Wykaz wydanych deklaracji zgodności.

Oddział
Węglowni

Oddział
Piecosortowni

Oddział
Węglopochodnych Pozostałe Razem

Koksownia 
Dębieńsko

DK 1
18

DK 2
8

DK 3
111

Kotłownia z wyposaż.
1* 138

Koksownia Radlin RK 1
56

RK 2
2*

RK 3
146

OPR
1

MR
5

KRA
5 215

Koksownia Jadwiga JK 1
81

JK 2
32

JK 3
64

OPJ
6 183

Koksownia Przyjaźń PK
79

PW
28

EM
59

UR
122

ZA
4 292

Tabela 2. Stan archiwizacji dokumentów „Deklaracje Zgodności”. 

DZ. – Wym. 
Minimalne

DZ.
Inwestycje DZ. Poremont. DZ.

Inne DZ. Wynalaz. Razem

Koksownia 
Przyjaźń 292 9674 4064 994 18 15042

Koksownia 
Dębieńsko 138 286 31 240 0 695

Koksownia Radlin 221 11 177 0 1 410

Koksownia 
Jadwiga 183 228 23 24 1 459

Razem 834 10199 4295 1258 20 16606

oceny zgodności i nadzoru rynku 
z dnia 13 kwietnia 2016 r. (Dz.U. 
2016, poz. 542).

W zakresie systemu oceny zgod-
ności funkcjonującego w JSW KOKS 
S.A. wszelkich informacji udziela 
Krzysztof Nowicki – Specjalista ds. 
Systemu Oceny Zgodności i Wyna-
lazczości pełniący funkcję sekreta-
rza Zakładowej Komisji ds. systemu 
oceny zgodności.

Krzysztof Nowicki
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Poza gospodarzami udział 
w imprezie wzięli goście 
z Czech – TJ Slavia Hradec 
Kralove oraz z Republiki Fe-

deralnej Niemiec – Netzhoppers KW
-Bestensee. Dzięki dwóm wygranym 
spotkaniom Niemcy triumfowali 
w całym turnieju. Wałbrzyszanie 
przegrali z zachodnimi sąsiadami 
1:3 zajmując drugie miejsce. Tym 
samym drugi rok z rzędu najwyższe 
trofeum wałbrzyskiego turnieju wę-
druje do siatkarzy gości – rok temu 
wygrał Jastrzębski Węgiel, w tym 
roku Netzhoppers KW-Bestensee.

W związku z okrągłą rocznicą 
sportu w Wałbrzychu podczas Tur-
nieju o Puchar Prezesa WZK „Vic-
toria” S.A. obchodzono jubileusz 
70-lecia wałbrzyskiego sportu. Na 

uroczystości pojawili się istotni dla 
życia klubu i miasta oraz historii wał-
brzyskiego sportu notable, na czele 
z prezydentem Wałbrzycha Roma-
nem Szełemejem oraz prezesami 
koksowni Victoria Andrzejem Wa-
rzechą i Stanisławem Stępakiem. 
Z ramienia Dolnośląskiego Związku 
Piłki Siatkowej obecny był Ryszard 
Dietrich, znany sędzia międzynaro-
dowy z Wrocławia i prezes TS Victo-
rii PWSZ Henryk Walentas. Podczas 
wałbrzysko-victoryjnego święta siat-
kówki wyróżniono osoby łączące hi-
storię Chełmca z Victorią. Odznacze-
niami uhonorowano m.in. Janusz 
Ignaczak, Włodzimierz Perliceusz, 
Jan Zwierko, Andrzej Warzecha, 
Stanisław Stępak, Janusz Kapka, 
Ryszard Krasiński, Tadeusz Żabski, 

Mieczysław Kurzawiński, Jacek 
Kurzawiński, Waldemar Szczepa-
nowski, Marek Fudała, Zdzisław 
Warcaba, Adam Kmoch, Krzysztof 
Ignaczak, Bogusław Mienculewicz, 
Bogusław Baranowski, Dariusz Ra-
tajczak, Krzysztof Janczak, Łukasz 
Kruk, Ryszard Kruk, Jacek Jankow-
ski, Mariusz Podolak, Adam Kurek, 
Sławomir Zieliński, Zbigniew Kali-
szewski, Kazimierz Kwiatek.

[WP-B]

SpOrt

Puchar jedzie do Niemiec
Tegoroczna edycja Turnieju o Puchar Prezesa Wałbrzy-
skich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. w Wał-
brzychu miała międzynarodową obsadę. 

Międzynarodowy Turniej o Puchar Prezesa Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „VICTORIA” S.A.

Malbork zdobyty
Związek Zawodowy Inżynierów i Techników przy JSW KOKS 
S.A. z siedzibą w Koksowni Przyjaźń zorganizował wyciecz-
kę autokarową do Malborka i na pola Grunwaldu. 

W drodze do Malborka od-
wiedziliśmy miejscowość 
Piątek, w której znajduje się 

geometryczny środek Polski, udoku-
mentowany specjalnym obeliskiem 
usytuowanym na rynku.

Głównym celem pierwszego dnia 
wycieczki było zwiedzanie z prze-
wodnikiem zamku krzyżackiego 
w Malborku które trwało ponad 
4 godziny. W drodze na zamek spo-
tkaliśmy Burmistrza Malborka (na 
zdjęciu), który był mile zaskoczony, 
że przyjechaliśmy aż z Dąbrowy 

Górniczej. Wieczorem wróciliśmy 
na zamek, by obejrzeć widowisko 
plenerowe (światła i dźwięk) o hi-
storii zamku i miasta na przestrzeni 
600 lat.

Następnego dnia pojechaliśmy 
zwiedzić miejsce i muzeum zwią-
zane ze zwycięską bitwą wojsk 
polskich z wojskami zakonu krzy-
żackiego pod Grunwaldem. Prze-
wodnik w interesujący sposób 
zapoznał nas z historią tamtych 
czasów i przebiegiem bitwy. Przed-
stawił również ciekawe wyniki 

poszukiwań i badań archeolo-
gicznych prowadzonych na tych 
terenach. Wycieczka się udała, 
pogoda dopisała, a uczestnicy byli 
bardzo zadowoleni ze zwiedzenia 
rejonów Polski, których dotychczas 
nie znali.

Zdzisław Klimek
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Włoskie wakacje naszych pociech!
Po pełnej słońca Hiszpanii, urokliwej Chorwacji przyszedł 
czas na malownicze Włochy, piaszczystą plażę i ciepłą 
wodę u wybrzeża Adriatyku. 

Cattolica, miasto w regionie 
Emilia-Romania w pro-
wincji Rimini, zachwyciła 
uczestników kolonii organi-

zowanej przez Spółkę. Trzygwiazd-
kowy hotel K2 położony zaledwie 
250 metrów od pięknej szerokiej 
plaży, zakwaterowanie w pokojach 
3–5 osobowych z pełnym węzłem 
sanitarnym, Wi-Fi, klimatyzacją 
i balkonem był bardzo dobrą bazą 
wypadową dla naszych dzieci.
Było ciekawie

Organizator, Biuro Podróży „Ad-
riatyk Tour” z Katowic wraz z wy-
kwalifikowaną kadrą wychowaw-
czą, dbał o to by nie było nudno. 
Częste kąpiele w ciepłym i bardzo 
słonym morzu pod okiem ratowni-
ka dodawały ochłody w te gorące 
dni, gdyż temperatura rzadko wy-
nosiła poniżej 30° Celsjusza. Boisko 
do siatkówki umożliwiało czynny 
wypoczynek, a prywatna plaża 
wyposażona w leżaki i parasole 
chroniące przed upałem pozwa-
lała na chwilę oddechu po cięż-
kim roku szkolnym i nabranie sił 
przed nowymi edukacyjnymi wy-
zwaniami. Wieczory również były 
ciekawe – zwiedzanie okolicy, 

mola i przede wszystkim lodziarni, 
w których serwowano najlepsze 
włoskie lody. Gry, zabawy a tak-
że wszelkie konkursy integrowały 
dzieci, które już po kilku dniach 
czuły się jak jedna wielka „koksow-
nicza” rodzina. Wieczorny pokaz 
tańczących fontann i sztucznych 
ogni zapierał dech. Rejs statkiem 
po wodach Adriatyku pozwolił 
choć na chwilę poczuć się jak wilk 
morski i wyruszyć ku nowej przy-
godzie, szukając delfinów w głębi 
morskich fal.
Apetyty dopisywały

Wyżywienie było zróżnicowane 
i dopasowane do potrzeb dzieci, 
tak by każdy mógł znaleźć to co 
lubi. Śniadania serwowano w for-
mie szwedzkiego bufetu, w skład 
którego wchodziły pieczywo, dwa 
rodzaje wędlin i sera żółtego, dwa 
rodzaje jogurtów, musli i mleko 
a także różne rodzaje słodkich wy-
pieków. Nasze pociechy mogły 
obficie raczyć się sokami, herbatą 
i czekoladą do picia. Obiady i kola-
cje składały się z przystawek, ma-
karonów (codziennie innych), dań 
głównych oraz deserów – w formie 
ciast, lodów, tortów i owoców doj-

rzewających pod włoskim słoń-
cem. Dostęp do wody mineralnej 
był nieograniczony.
Były i pamiątki

Każdy z uczestników otrzymał na-
grodę w formie dyplomu, nagrodę 
rzeczową, pamiątkowe zdjęcie gru-
powe wszystkich uczestników oraz 
czapeczkę i opaskę. 
A na koniec było najlepsze

W ostatnim dniu pobytu dzieci 
zwiedziły Mirabilandię – ogromny 
Park Rozrywki, w którym każdy 
spośród 40 różnych atrakcji znalazł 
coś dla siebie. Dzieci same wybie-
rały, co je interesuje i na co akurat 
miały ochotę.
A teraz liczby

W wypoczynku organizowanym 
przez Spółkę wzięło udział 80 dzieci 
w wieku 7–16 lat: I turnus 43 oso-
by, II turnus 37 osób.

Natomiast kolejnych 95 dzieci (do 
31.08.2016 r.) skorzystało z dofinan-
sowania do kolonii i obozów orga-
nizowanych przez organizatorów 
zewnętrznych. Spółka JSW KOKS 
S.A. zapewniła pracownikom dofi-
nansowanie wypoczynku dzieci.
Pracownicy też wypoczywają

Do 31 sierpnia 2016 r. z dofinan-
sowania do „wczasów pod gruszą” 
skorzystało już 2158 pracowników.

Magdalena Stiller 
Kierownik Działu Socjalnego

SprAWy SOcJAlne
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Krzyżówka z hasłem
Poziomo: 1 – Fiat 126p, 5 – znak interpunkcyjny, 

8 – tarcza Zeusa, 9 – najstarszy w rodzinie, 10 – je-
den ze sposobów ucieczki z więzienia, 11 – ssak 
z rodziny żyrafowatych, 12 – republika w Afryce, 
14 – stosowanie przemocy, gwałtu, 16 – zjawi-
sko świetlne polegające na zmianie barwy nieba 
o wschodzie lub o zachodzie słońca, 17 – używany 
w miotaczach płomieni, pociskach lub jako bezpo-
średnia broń ogniowa na polu walki, 19 – Primera, 
Almera lub Micra, 21 – ... milczą, dusza śpiewa, 
22 – potocznie o przełożonym, 25 – amator żab, 28 
– zapalenie migdałów, 29 – Troja, 30 – utwór lirycz-
ny o tematyce żałobnej, 32 – świadome, pośred-
nie nawiązanie do czegoś, 34 – obóz pracy przy-
musowej w byłym ZSRR, 35 – nauka o kwasach, 
zasadach..., 36 – polecenie w wojsku, 37 – pokaz, 
parada, 38 – budowla w ogródku działkowym, 39 
– „pojazd” czarownicy.

Pionowo: 1 – pomnik, obelisk, 2 – nadmorski ku-
rort, 3 – bohaterstwo, 4 – Frank, nieżyjący już ame-
rykański piosenkarz, 5 – najważniejszy na statku, 6 
– rodzaj odznaczenia, 7 – uśmierza ból i obniża go-
rączkę, 13 – spoiwo, 15 – śpiewał m.in. o chłopca-
ch-radarowcach, 18 – najdłuższa rzeka Francji, 20 
– XIX-wieczny dramatopisarz i moralista norweski, 
autor „Dzikiej Kaczki”, 23 – nieobecność, 24 – epi-
lepsja, 26 – wodospad na granicy amerykańsko-
kanadyjskiej, 27 – imię Szymborskiej, 28 – wyraz 
utworzony z przestawienia głosek lub sylab innego 
wyrazu, 31 – „Myszka” lub do włosów, 33 – niejed-
no w wigilijnym barszczu.

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru
Prawidłowe hasło brzmiało „Koksownia Jadwiga”. Spośród nadesłanych licznie kuponów konkursowych wyloso-
wano w Redakcji trzech szczęśliwców: Zenon Rożek – Koksownia „Dębieńsko”, Ewa Bialik – Dział Gospodarowania 
Nieruchomościami, Przemysław Soczówka – Koksownia Przyjaźń. W celu odebrania nagród prosimy skontakto-
wać się z Redakcją Magazynu Koksowniczego, dzwoniąc pod numer (32) 757 51 32 lub (32) 757 54 13.

Litery z pól numerowanych w dolnym rogu od 1 do 9 
utworzą rozwiązanie. Rozwiązania na wyciętym kuponie 
konkursowym prosimy wrzucać do skrzynek z napisem 
„Magazyn Koksowniczy” rozmieszczonych na terenie po-
szczególnych koksowni do 21 listopada. Na zwycięzców 
czekają nagrody.



Tegoroczne Dożynki w Dąbrowie Górniczej rozpoczęły się mszą św. w Bazylice pw. NMP Anielskiej. Po mszy barwny korowód dożynkowy 
udał się do Parku Hallera. Tam odbyły się oficjalne uroczystości, krojenie chleba oraz występy artystyczne zespołów dziecięcych i Kół 
Gospodyń Wiejskich. JSW KOKS S.A. reprezentowali Członkowie Zarządu: Iwona Gajdzik-Szot oraz Mariusz Soszyński.

We wrześniu i październiku Koksownię Przyjaźń odwiedzali  parlamentarzyści. JSW KOKS S.A. gościła posłów: Ewę Malik, Waldemara 
Andzela, Jacka Osucha, Roberta Warwasa oraz senatora Arkadiusza Grabowskiego.


