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sprawy społecZNe

Trwają rozmowy Zarządu JSW KOKS S.A. ze Związkami 
Zawodowymi w sprawie polityki płacowej na 2015 r.
W poprzednim numerze informowaliśmy o trwających roz-
mowach w sprawie polityki płacowej na 2015 r. Podczas 
spotkania ze związkami zawodowymi 20 października 
2014 r. Prezes JSW KOKS S.A. omówił sytuację ekonomicz-
ną Spółki oraz przedstawił możliwości Zarządu w zakresie 
przyszłorocznej polityki płacowej. 

Obecnie na możliwości te nie-
korzystnie wpływa ogólna 
sytuacja w branży górniczej 
i trudna sytuacja w Grupie 

Kapitałowej JSW. Koszty osobowe 
JSW KOKS S.A. muszą być plano-
wane z wyjątkową ostrożnością, tak 
aby ich wysokość nie przekroczyła 
granicznego poziomu, zagrażającego 
bezpieczeństwu finansowemu Spółki.

Zgodnie z przedstawioną organi-
zacjom związkowym propozycją, 
w 2015 r. Zarząd JSW KOKS S.A.:
1. zamierza utrzymać jednostkowy 

koszt osobowy z 2014 r., w ramach 
obowiązujących pracowników sta-
wek miesięcznego wynagrodzenia 
za pracę,

2. dopuszcza konsultacje z organiza-
cjami związkowymi puli przezna-
czonej na indywidualne przeszere-
gowania dokonywane na wniosek 
przełożonych lub przeznaczonych 
na usuwanie rażących dyspropor-
cji płacowych w niektórych gru-
pach pracowniczych,

3. nie przewiduje systemowego, 
zbiorowego podwyższenia stawek 
miesięcznego wynagrodzenia za 
pracę.

Ponadto, Zarząd Spółki jest gotów 
przeznaczyć środki na wypłacenie pre-
mii na zasadach zgodnych z uzgod-
nionym Regulaminem Premiowania 
Pracowników JSW KOKS S.A.

W celu mobilizacji załogi do re-
alizacji celów oszczędnościowych 
i produkcyjnych, a w konsekwencji 
umożliwienia wypłat premii na ja-
snych i sprawiedliwych zasadach 
konieczne jest jednak zatwierdzenie 
Regulaminu Premiowania Pracowni-
ków JSW KOKS S.A., który obowiązy-
wałby w całej Spółce.

W zakresie Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych Zarząd Spół-
ki zaproponował zmiany mające na 
celu korzystniejsze dla Pracowników 
wydatkowanie środków Funduszu, tj.:
1. utrzymanie w 2015 r. wysokości do-

datkowego odpisu na ZFŚS,
2. wprowadzenie zmian do Regulami-

nu ZFŚS:
a) zapewnienie wszystkim Pracow-

nikom JSW KOKS S.A. większej 
dostępności środków z Zakła-
dowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych poprzez wyłączenie 
z działalności socjalnej usług, 
z których korzystają jedynie mało 

liczne grupy. Likwidacji uległoby 
dofinansowanie wycieczek dla 
pracowników (w tym organizo-
wanych przez związki zawodo-
we, kluby, koła), ze względu na 
korzystanie z nich wyłącznie wą-
skich grup pracowników.

b) uregulowanie zasad przyznawa-
nia zapomóg – rozszerzenie za-
kresu ich przyznawania osobom 
w najtrudniejszej sytuacji życio-
wej oraz sprecyzowanie górnej 
granicy progu dochodowego 
kwalifikującego do otrzymania 
pomocy finansowej,

c) zatwierdzenie założeń Prelimina-
rza ZFŚS oraz Regulaminu przed 
zawarciem porozumienia w spra-
wie dodatkowego odpisu na 
ZFŚS.

Ponadto strony rozmów podjęły te-
mat wysokości dodatków: wigilijnego 
oraz z tytułu Dnia Koksownika.

Zarząd podkreśla, że do wypraco-
wania racjonalnej polityki płacowej 
na 2015 r. niezbędne jest, aby obie 
strony rozmów wzięły pod uwagę 
zarówno potrzeby Pracowników, jak 
i bieżące uwarunkowania ekono-
miczne rynku i sytuację ekonomiczną 
Spółki. Jedynie w ten sposób jest moż-
liwe osiągnięcie uzasadnionego eko-
nomicznie i sprawiedliwego społecz-
nie porozumienia, na co liczy Zarząd 
JSW KOKS S.A.

O dalszym toku rozmów poinformu-
jemy w kolejnych numerach MK.

Zarząd JSW KOKS S.A.

Komunikat w sprawie wyborów do Rady Pracowników
Zarząd JSW KOKS S.A., w związku z nieprawidło-

wościami w procedurze zgłaszania kandydatów na 
członków Rady Pracowników, podjął decyzję o prze-
rwaniu procedury wyborczej i odwołaniu procedury 
głosowania w wyborach członków Rady Pracowni-
ków JSW KOKS S.A. III kadencji w dniu 24 listopada 
2014 r.

Procedura wyborów do Rady Pracowników zosta-
nie wszczęta od nowa, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracow-
ników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. 
z 2006 r. Nr 79, poz. 550 z późn. zm.).
Członek Zarządu JSW KOKS S.A. ds. Produkcji i Techniki

Bogusław Smółka
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rocZNIce

Święto Niepodległości
W całym kraju uroczyście obchodzono 11 listopada 96. 
rocznicę odzyskania niepodległości. W tysiącach miast 
i gmin odbyły się lokalne uroczystości i imprezy towarzy-
szące. Nie obyło się bez pochodów, koncertów i występów 
artystycznych oraz parad wojskowych i pokazów sprzę-
tu wojskowego. W Zabrzu w uroczystościach miejskich 
udział wzięła delegacja JSW KOKS S.A. Spółkę reprezen-
towali Monika Łepkowska, Jan Dytko i Irena Przybysz.

Obchody narodowego 
święta rozpoczęły się 
apelem na Placu War-
szawskim. Po części 

oficjalnej z wystąpieniami przed-
stawicieli władz, prezentacjami 
sztandarów i wywieszeniu flagi ode-
granae zostało patriotyczne widowi-
sko teatralne w wykonaniu młodych 
aktorów z pracowni teatralnej Mło-
dzieżowego Domu Kultury nr 2, któ-
rzy zaprezentowali etiudę „Krąg” po-
chodzącą z cyklu „Szkicownik Polski”.

Po zakończeniu przedstawienia, 
wszyscy uczestnicy zgromadzenia 
przemaszerowali ulicami Zabrza do 
kościoła świętej Anny, w którym 
odprawiono uroczystą mszę świętą 
w intencji Ojczyzny.

Nabożeństwo uświetnił występ Za-
brzańskiego Chóru Młodzieżowego 
„Resonans con tutti” pod dyrekcją 
Waldemara Gałązki. Po mszy świętej 
przed krzyżem na kościelnym placu 
delegacje złożyły wieńce i kwiaty.

Skąd się wzięła data 11 listopada 
jako oficjalne święto?

Na przełomie października i listo-
pada 1918 roku sytuacja między-
narodowa była dla Polski wyjątko-
wo korzystna. W chwili wybuchu 
I wojny światowej Polacy nawet nie 
przypuszczali, że w momencie jej za-
kończenia państwa zaborcze będą 
tak bardzo osłabione, że pojawi się 
szansa na odzyskanie niepodległo-
ści po 123 latach niewoli.

W okresie międzywojennym trwa-
ły ostre polityczne dyskusje, którą 
datę przyjąć za oficjalne święto pań-
stwowe. Ówczesna lewica optowała 
za datą utworzenia Tymczasowego 
Rządu Republiki Polskiej Ignacego 
Daszyńskiego, który to rząd działał 
przed przybyciem Józefa Piłsudskie-
go na wyzwolonych terenach. Ale 
jak wiadomo rząd Daszyńskiego na 
wiadomość o powrocie Piłsudskiego 
z Magdeburga oddał mu się całko-
wicie do dyspozycji. I właśnie dlate-
go z punktu widzenia zwolenników 
Marszałka kluczowym momentem 
historii było przybycie Piłsudskiego 
do Warszawy.

Przypomnijmy zatem – w 1937 roku 
Sejm RP uznał, że Święto Niepodle-
głości obchodzone będzie właśnie 
11 listopada „jako rocznica odzyska-
nia przez naród polski niepodległego 
bytu państwowego i jako dzień po 
wsze czasy związany z wielkim imie-
niem Józefa Piłsudskiego, zwycięskie-
go wodza narodu w walkach o wol-
ność ojczyzny”.

Tak brzmiał oficjalny dokument, 
który nawiązywał do wydarzenia 
z 11 listopada 1918 roku, kiedy to 
Rada Regencyjna przekazała Józe-
fowi Piłsudskiemu władzę wojskową 
i naczelne dowództwo podległych 
jej wojsk polskich. Tego samego dnia 
Niemcy podpisały zawieszenie bro-
ni kończące I wojnę światową. Po 
ponad wieku niewoli Polacy zaczęli 
oddychać niepodległością.

Po roku 1945 władze komunistycz-
ne świętem państwowym uczyniły 
dzień 22 lipca. W okresie PRL Świę-
to Niepodległości zostało zakazane. 
Jakiekolwiek próby kultywowania 
obchodów dnia 11 listopada groziły 
represjami ze strony władz. Dopiero 
Sejm wybrany w wyborach czerwco-
wych 1989 roku ponownie przywrócił 
sejmową ustawą datę 11 listopada 
jako Święto Niepodległości. (mp)Wieniec w imieniu JSW KOKS S.A. składają Jan Dytko, Monika Łepkowska i Irena Przybysz.
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Koszty pracy w JSW

jsw s.a.

Zarządy SiG i JZR podpisały porozumienie
26 listopada 2014 r. zarządy dwóch spółek z grupy JSW 
Szkolenie i Górnictwo oraz Jastrzębskich Zakładów Re-
montowych podpisały porozumienie.

SiG deklaruje w nim „prioryte-
towe potraktowanie pracow-
ników części górniczej JZR 
wyrażających chęć podjęcia 

pracy w JSW SiG z uwagi na ich 
kompetencje i doświadczenie, o ile 
uzyskają oni rekomendację Prezesa 
Zarządu JZR”.

Porozumienie zostało podpisa-
ne w związku z prowadzonym 
w Jastrzębskich Zakładach Re-
montowych procesem zwolnień 
grupowych wynikających z faktu 
wygaszania działalności górniczej.

Aktualnie JZR Sp. z o.o., której 
podstawową działalnością są re-
monty i produkcja urządzeń gór-
niczych, prowadzi również pion 
usługowej działalności górniczej 
na rzecz JSW S.A. Skoncentrowanie 
działalności tej spółki wyłącznie na 
usługach remontowych i produkcji 
urządzeń górniczych pozwoli na 

lepszą organizację pracy, uprosz-
czenie systemu płacowego oraz sil-
niejszą koncentrację na działalności 
kluczowej z punktu widzenia Grupy 
Kapitałowej.

Z kolei w spółce JSW Szkolenie 
i Górnictwo wciąż przybywa po-

dań o pracę. Aktualnie jest ich już 
7895. Pracę podjęło 731 osób. JSW 
SiG nadal poszukuje do pracy kom-
bajnistów ścianowych, górników 
sekcyjnych i hydraulików.

Zarząd SiG zaprasza do składania 
podań o pracę, które można skła-
dać drogą elektroniczną poprzez 
aplikację „KANDYDAT” na stronie 
internetowej JSW SiG lub osobiście 
w siedzibie spółki. 

(KJB)

Każdego miesiąca Jastrzębska Spółka Węglowa przeznacza na wyna-
grodzenia średnio 220 mln złotych. Ponadto ponosi koszty roczne zwią-
zane z wypłatą:
– 14. pensji – około 255 mln zł
– węglem deputatowym dla pracowników – 186 mln zł
– węglem deputatowym dla emerytów – 65 mln zł
– pomocami szkolnymi – 3,9 mln zł
– biletami z Karty Górnika – 3,1 mln zł
– premią bhp i zadaniową – 108 mln zł
– dopłatami do chorobowego – 14,3 mln zł
– korzystniejszego wyliczenia urlopu – 24,1 mln.

Oprócz tego przeznacza około 40 mln złotych na fundusz socjalny. 

Dbamy o środowisko
Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. 
wchodzące w skład Grupy Kapitałowej JSW S.A. podpi-
sało pod koniec września br. z Kompanią Węglową S.A. 
umowę warunkową nabycia 100% Udziałów w „Zakła-
dzie Odsalania Dębieńsko” Sp. z o.o. Spełnienie warun-
ków zawieszających i przejęcie 100% udziałów planowa-
ne jest do końca roku 2014.

Zakup „Zakładu Odsalania Dę-
bieńsko” Sp. z o.o. jest kolejnym 
etapem realizacji strategii systemo-
wego podejścia przez JSW S.A. do 
problematyki gospodarki wodno-

ściekowej w kopalniach węgla ka-
miennego tak, aby zminimalizować 
negatywne oddziaływanie kopalń 
na środowisko naturalne. „Zakład 
Odsalania Dębieńsko” Sp. z o.o. 

zbudowany został w celu odsalania 
wód dołowych KWK „Dębieńsko” 
oraz KWK „Budryk”. Możliwe jest też 
objęcie procesem odsalania innych 
kopalń.

PGWiR S.A. planuje rozwój Zakła-
du Odsalania Dębieńsko, a w szcze-
gólności modernizację i rozbudowę 
instalacji odwróconej osmozy tak, 
aby zdolność Zakładu do utylizacji 
wód dołowych była dostosowana 
do ilości wód pochodzących z od-
wadniania kopalń, oddziaływują-
cych na wody rzeki Bierawki. (TS)
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KoKsowNIcTwo 2014

Inteligentna koksownia 
Coroczne konferencje organizowane przez Instytut Che-
micznej Przeróbki Węgla w Zabrzu i Oddział Karboche-
mii Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu 
Hutniczego dopracowały się rangi forum dyskusyjnego 
o strategicznych problemach przemysłu koksowniczego 
w naszym kraju. Cieszą się dużym i rosnącym zaintere-
sowaniem kadry kierowniczej trzech sektorów przemysłu 
ciężkiego. Nad obradami „Koksownictwa 2014”, które 
odbyło się w dniach 1–3 bm. w Wiśle honorowy patronat 
objęli wicepremier i minister gospodarki Janusz Piecho-
ciński oraz wojewoda śląski Piotr Litwa.

Miała też ta konferencja 
szczególny charakter, 
gdyż podsumowano na 
niej pięcioletnią realiza-

cję projektu „Inteligentna koksownia 
spełniająca wymagania najlepszej 
dostępnej techniki” w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, lata 2007–2013. Prio-
rytet 1 „Badania i rozwój nowocze-
snych technologii”, Działanie 1.1 
„Wsparcie badań naukowych dla 
budowy gospodarki opartej na wie-
dzy”. Budżet projektu w wysokości 
59 mln 650 tysięcy złotych składa 
się w 85 procentach ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego i w 15 procentach z kra-
jowych środków publicznych.

W zorganizowanej już po raz 19 
konferencji branżowej uczestniczyło 
bardzo liczne grono menedżerów 
i specjalistów, przedstawicieli świata 
nauki, zaplecza badawczo-rozwojo-
wego z kraju i zagranicy: Niemiec, 
Czech, Ukrainy, działaczy i członków 
SITPH, których bardzo serdecznie po-
witał dr inż. Aleksander Sobolewski, 
dyrektor Instytutu Chemicznej Prze-
róbki Węgla i prezes Oddziału Kar-
bochemii SITPH.

Podkreślił znaczenie obrad w tak 
znakomitym gronie dla określania 
kierunków rozwoju koksownictwa, 

jego innowacyjności i zachowa-
nia pozycji rynkowej. Następnie 
przedstawił program trzech konfe-
rencyjnych dni, z których pierwszy 
poświęcony został strategicznym 
problemom koksownictwa, a refe-
raty plenarne podsumowaniu Pro-

jektu „Inteligentna Koksownia...”. 
Natomiast kolejne dwa sesjom – 
„Właściwości i przygotowanie wsa-
du”, „Eksploatacja baterii koksow-
niczych”, „Zagospodarowanie gazu 
koksowniczego i ochrona środowi-
ska”, a także posterom.

Dr inż. Aleksander Sobolewski 
jako kierownik projektu „Inteligent-
na Koksownia...” przypomniał, że 
jego realizacja przez ICHPW zakoń-
czona zostanie 31 grudnia 2014 
roku. Przesłankami do jego podjęcia 
w 2008 roku była sytuacja polskiego 

koksownictwa, w tym: bogate zaso-
by geologiczne węgli koksowych 
w Polsce, pierwsze miejsce w UE 
w produkcji koksu i pierwsze miej-
sce w jego eksporcie w świecie, ni-
ski wiek baterii koksowniczych oraz 
zaawansowana realizacja wielolet-
nich programów w koksowniach, 
a jednocześnie brak rozwiniętych 
systemów zarządzania technologicz-
nego opartego na monitorowaniu 
i programowaniu jakości produktu, 
niska innowacyjność, słabe wy-
korzystanie osiągnięć naukowych 
z zakresu technologii koksownictwa, 
brak kompleksowego monitoringu 
oddziaływania na środowisko.

Dla zapewnienia wysokiego po-
ziomu naukowego badań i mery-
torycznego wsparcia kierownika 
projektu powołana została Rada 
Konsultacyjna w skład której we-
szli wybitni przedstawiciele nauki 
i praktyki przemysłowej na czele 
z prof. dr hab. inż. Aleksandrem Kar-
czem z Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. Zespół odbiorowy sta-
nowili menedżerowie, specjaliści, 
technolodzy o dużym doświadcze-
niu i osiągnięciach ze wszystkich 
koksowni, którym przewodniczył 
Andrzej Warzecha – prezes Wał-

brzyskich Zakładów Koksowniczych 
„Victoria” S.A. Jego zadaniem było 
prowadzenie okresowych meryto-
rycznych odbiorów realizowanych 
prac badawczych i ocena postępu 

cd na str. 10

Uczestników Konferencji witał Dyrektor ICHPW 
Aleksander Sobolewski
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W imieniu Polskiego Kok-
su S.A. wyróżnienie 
odebrała Grażyna Bula 
Wiceprezes Zarządu ds. 

Ekonomicznych.
Tegoroczna edycja Konkursu 

„Ekolaury PIE” odbyła się pod Ho-
norowym Patronatem Ministra Śro-
dowiska, Ministerstwa Gospodarki, 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz Regionalnego Związku Rewi-
zyjnego Spółdzielczości Mieszkanio-
wej. Celem konkursu jest nagro-
dzenie najefektywniejszych działań 
i prac podejmowanych na rzecz 
ochrony środowiska zrealizowa-
nych przez przedsiębiorstwa, samo-

rządy i organizacje proekologiczne 
na terenie całego kraju.

Takim projektem niewątpliwie 
jest wybudowany przez Polski Koks 
S.A. Zakład Produkcji Kompozyto-
wych Paliw Stałych, zlokalizowany 
w gminie Suszec na terenie JSW 
S.A. KWK Krupiński. Kapituła Kon-
kursu „Ekolaury PIE 2014” dostrze-
gła i wyróżniła producenta paliwa 
VARMO, które dzięki nowoczesnej 
metodzie produkcji oraz spalania 
pozwala na niemal całkowitą re-
dukcję najbardziej szkodliwych 
toksyn i popiołu emitowanych do 
atmosfery.

Opracowanie i wdrożenie tech-
nologii produkcji kompozytowych, 

proekologicznych paliw stałych no-
wej generacji zostało zainicjowane 
w 2010 roku porozumieniem, w ra-
mach którego rozpoczęto program 
badawczo-rozwojowy „Czyste po-
wietrze dla Śląska”.

(MD)

polsKI KoKs s.a.

Varmo home – paliwa dla domu
W trakcie uroczystej Gali Laureatów i Wyróżnionych – 
XIII edycji Konkursu „Ekolaury PIE 2014”, która odbyła 
się 29 października 2014 r. w Kinoteatrze „Rialto” w Ka-
towicach, Polski Koks S.A. właściciel Zakładu Produkcji 
Kompozytowych Paliw Stałych, w którym produkowany 
jest VARMO HOME został wyróżniony w kategorii OCHRO-
NA POWIETRZA. 

Wyróżnienie w XIII edycji konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii” w kategorii ochrona powietrza



8 9

fotoreportaż fotoreportaż

Magazyn KoKsowniczyMagazyn KoKsowniczy

Ciągły rozwój
Koksownictwo zaliczane jest do 
najnowocześniejszych gałęzi prze-
mysłu ciężkiego w Polsce. Branża 
inwestuje w nowoczesne techno-
logie i urządzenia. Najlepiej wi-
dać to na przykładzie inwestycji 

prowadzonych w koksowniach 
Grupy Kapitałowej 

JSW
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prac w realizacji projektu w ścisłej 
współpracy z Radą Konsultacyjną.

Podjęto 15 tematów badawczych 
poczynając od mechanizmów fizy-
ko-chemicznych procesów konwersji 
węgla, poprzez efektywne procesy 
i operacje jednostkowe, optymalne 
systemy technologiczne, po bezpie-
czeństwo środowiskowe i zintegro-
wane sterowanie i kontrolę.

W efekcie uzyskano 11 produktów 
stanowiących ofertę rynkową Insty-
tutu Chemicznej Przeróbki Węgla dla 
koksowni, z której można skorzystać 
po uzyskaniu licencji lub na zasadzie 
usługi czy sprzedaży urządzenia.

Jak zaakcentował dyrektor Alek-
sander Sobolewski bardzo ważną 
rolę w osiągnięciu sukcesu spełniły 
współpracujące w tym dziele pod-
mioty gospodarcze: JSW KOKS S.A., 
ArcelorMittal, Koksownia Częstocho-
wa Nowa, JSW S.A., Kompania Wę-
glowa, Hph.

Pierwszy referat poświęcony stra-
tegicznym problemom koksownic-
twa przedstawiła Marta Jarno – kie-
rownik biura analiz rynku Polskiego 
Koksu S.A. Jego współautorem był 
prezes Wacław Będkowski. Prezen-
tacja dotyczyła „Rynku koksu i wę-
gla koksowego w świecie”, którego 
sytuacja jest konsekwencją kondycji 
przemysłu stalowego, a także uwa-
runkowań makroekonomicznych. 
W Europie, a zwłaszcza Unii Europej-
skiej ma miejsce strukturalna nad-
podaż mocy produkcyjnych stali 
w wysokości 20–30 procent w sto-
sunku do popytu. Trudno też ocze-
kiwać, że zapotrzebowanie na stal 
w UE wróci do stanu sprzed kryzy-
su tj. roku 2008. Stan unijnej gospo-
darki w okresie najbliższych lat ma 
być stabilny a średnia konsumpcja 
stali może wzrosnąć do około 3 pro-
cent. Niższa produkcja stali oznacza 
mniejszy popyt na surowce do jej 
wytwarzania, w tym tak podstawo-
wy jak koks. W tej sytuacji pewną 
nadzieję na poprawę niezależni pro-
ducenci koksu mogą wiązać z wyłą-

czeniem baterii koksowniczych we 
Włoszech i Hiszpanii oraz zaawan-
sowanym wiekiem baterii w innych 
europejskich krajach. Choć mamy 
też przykład uruchomienia nowej 
baterii w HKM w Niemczech.

W zaistniałej sytuacji europejskim 
producentom stali mimo zapowiedzi 
nie udaje się podnieść cen wyro-
bów, co rzutuje na ceny węgla kok-
sowego i koksu. Zwłaszcza przy silnej 
konkurencji węgli koksowych z Au-
stralii, Stanów Zjednoczonych. Sytu-
ację tę dodatkowo komplikuje fakt 
powrotu na rynek dostawców kok-
su z Chin, gdyż zniesione zostały cła 
i licencje eksportowe. W tym roku 
nastąpił trzykrotny wzrost eksportu 
koksu z Chin co znacząco w skali 
globalnej odmieniło stronę poda-
żową handlu tym paliwem. Te do-
datkowe 3 mln ton na rynku i niskie 
ceny sprawiły, że koks chiński zaczął 
skutecznie wypierać koks innych 
producentów z rynków azjatyckich 
i południowoamerykańskiego. Ryn-
ki te były rynkami uzupełniającymi, 
na których Polski Koks lokował nad-
wyżki paliwa.

Brak prognoz szybkiego i znaczą-
cego wzrostu produkcji i niepew-
ność na rynku sprawia, że kontrakty 
zawierane są na coraz krótsze okre-
sy i rośnie udział dostaw spotowych 
w wolumenie transakcji handlo-
wych.

Według prognoz wzrosty zapo-
trzebowania na stal, a co się z tym 
wiąże na koks i węgiel koksowy 
będą głównie udziałem państw 
azjatyckich i południowoamerykań-
skich. Europa pozostanie regionem 
o względnie stabilnym popycie na 
stal i koks.

Prezes JSW KOKS Edward Szlęk 
przedstawił „Podstawowe warunki 
konkurencyjności koksowni na wol-
nym rynku”. Najpierw scharaktery-
zował odmienne uwarunkowania 
w działalności koksowni funkcjonu-
jących w ciągach technologicznych 
tzw. zintegrowanych, których głów-
nym zadaniem jest dostarczanie pa-

liwa dla własnych hut, a następnie 
koksowni niezależnych sprzedają-
cych koks na wolnym rynku oraz 
ich wpływ na kondycję ekonomicz-
ną zakładów.

Pogarszanie się sytuacji rynkowej, 
narastający kryzys, jako pierwsze 
odczuwają koksownie niezależne, 
gdyż huty zintegrowane zmuszone 
do ograniczenia produkcji stali, naj-
pierw ograniczają zakup koksu na 
rynku, aż do całkowitego wstrzyma-
nia włącznie, a dopiero gdy to nie 
wystarczy, ograniczają produkcję 
koksu we własnych koksowniach. 
Odwrotna sytuacja występuje 
w warunkach ożywienia koniunktu-
ry. Koksownie niezależne korzystają 
z tego ożywienia koniunktury jako 
ostatnie, gdyż w tej sytuacji huty 
zintegrowane najpierw podnoszą 
własną produkcję do poziomu nomi-
nalnego, a dopiero gdy nie są w sta-
nie pokryć zapotrzebowania na koks 
produkcją własną – wracają na 
rynek w poszukiwaniu dostaw uzu-
pełniających. Zmusza to koksownie 
niezależne do częstych korekt pozio-
mu produkcji, a każde zmniejszenie 
produkcji pogarsza ich rentowność.

Koksownie w Polsce są niezależne 
stąd szczególna ich wrażliwość na 
wahania koniunktury gospodarczej, 
presji jakościowej, cenowej i koszto-
wej. Zachowanie konkurencyjności 
w sytuacji nadpodaży koksu na ryn-
ku, gdy odbiorcy stawiają wysokie 
wymagania jest niezwykle trudne.

Prezes Edward Szlęk przedstawił 

dok. ze str. 6

Podczas Konferencji z referatem wystąpił Pre-
zes JSW KOKS S.A. Edward Szlęk.



11MagaZyN KoKsowNIcZy

KoKsowNIcTwo 2014

najbardziej istotne aspekty kon-
kurencyjności wpływające na sy-
tuację koksowni i przedsięwzięcia 
prowadzące do osiągnięcia „punktu 
zerowego”, kładąc akcent na wy-
korzystanie węglopochodnych. Po-
wołał się m.in. na bardzo odległe 
w czasie doświadczenia koksowni 
„Jadwiga” obchodzącej 130 lat dzia-
łalności. Zaprezentował optymalną 
konfigurację techniczno-kosztową, 
która może zapewnić przetrwanie 
koksowni w czasie dekoniunktury 
i uzyskanie jak największej marży 
w czasie koniunktury.

Prezes Koksowni Częstochowa 
Nowa Tadeusz Wenecki i szef pro-
dukcji Piotr Szecówka we wspólnym 
opracowaniu przedstawili „Budowę 
nowoczesnej instalacji gazu kok-
sowniczego” w zakładzie należącym 
do Grupy ZARMEN. Jest to kolejne 
przedsięwzięcie inwestycyjne mo-
dernizowanej, przejętej od ISD Huta 
Częstochowa koksowni, której nowy 
właściciel dał nowe życie. Wcześniej 
przekazano tu do użytku nowocze-
sną baterię, w której zastosowano 
niektóre rozwiązania projektu „Inte-
ligentna koksownia...”.

Tadeusz Wenecki podkreślił rolę 
właściciela, który inwestuje w kok-
sownie w trudnych czasach. Kolejna 
inwestycja ma na celu podniesienie 
poziomu efektywności technologicz-
nej i ekonomicznej. Budowę instala-
cji oczyszczania gazu koksownicze-
go rozpoczęto w grudniu ubiegłego 
roku. Wykorzystano w niej znaną 
metodę absorbcji amoniakalnej, ale 
i wiele innowacyjnych rozwiązań 
służących poprawie efektywności. 
Nowa linia technologiczna jest zin-
tegrowana ze zmodernizowaną 
instalacją oczyszczania wód proce-
sowych i przygotowania wody do 
gaszenia koksu.

Gaz koksowniczy po końcowym 
oczyszczaniu będzie spełniał warun-
ki do stosowania w wysokowydaj-
nych urządzeniach energetycznych. 
Uruchomienie instalacji nastąpi w II 
połowie przyszłego roku.

Dr inż. Zygmunt Stompel (ICHPW) 
scharakteryzował „Stan aktualny 
i perspektywy europejskiego przemy-
słu smołowego”, którego głównym 
problemem jest zanik hutnictwa alu-
minium w Unii Europejskiej z uwagi 
na energochłonność i oddziaływanie 
na naturalne środowisko.

Koncerny aluminiowe przeno-
szą produkcję do rejonów o niskich 
kosztach. Udział Europy w global-
nym przetwórstwie smoły zmniej-
szył się z 50 do 13 procent w prze-
dziale czasowym 1975–2014. 
Zdolności przerobowe zmalały z 8 
mln ton do 4,7 mln ton w Europie. 
W Polsce, która jest największym 
producentem smoły w UE prze-
twórstwo przestało istnieć. W UE 
pozostało zaledwie pięć zakładów 
przetwórstwa smoły.

Zdaniem referującego rozwiąza-
niem problemu może być ukierun-
kowanie przetwórstwa na produkcję 
sadzy stosowanej w przemyśle opo-
niarskich lub koksu pakowego dla 
przemysłu elektrodowego.

Krzysztof Kwaśniewski z Akade-
mii Górniczo-Hutniczej, Grzegorz 
Jakubina i Ludwik Kosyrczyk z In-
stytutu Chemicznej Przeróbki Węgla 
zaprezentowali referat „Obniżenie 

kosztów eksploatacyjnych koksow-
ni poprzez zastosowanie nowych 
procedur diagnostycznych dla ba-
terii” przedstawiając de facto efekty 
prac badawczych projektu „Inteli-
gentna koksownia...” nad systemem 
monitorowania BATMON – Battery 
Monitoring. 

Podsumowania sesji plenarnej do-
konał dr inż. Aleksander Sobolewski 
stwierdzając, że przez prawie 5 lat 
inżynierowie z Instytutu Chemicznej 
Przeróbki Węgla w Zabrzu wspólnie 
z kadrą inżynierską koksowni i spół-
ek węglowych realizowali zadania 
objęte programem badawczo-ro-
zwojowym pt. „Inteligentna koksow-
nia spełniająca wymagania naj-
lepszej, dostępnej techniki”. Środki 
finansowe z UE przekazane w formie 
wsparcia finansowego projektów 
Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka stały się niepo-
wtarzalną szansą dla zrealizowania 
kompleksowego programu badaw-
czego ukierunkowanego na opraco-
wanie nowych narzędzi i procedur 
dla podniesienia efektywności pro-
dukcji koksu oraz zminimalizowania 
jej negatywnego oddziaływania na 
środowisko.

Relacja: Edward Szwagierczak

W obradach uczestniczyli również przedstawiciele Grupy JSW: wiceprezesi Bogusław Smółka – JSW 
KOKS S.A. (pierwszy z lewej) oraz Grzegorz Czornik – JSW S.A. (trzeci z lewej).
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 JSW nie rezygnuje 
z budowy bloku  
w EC Zofiówka

Z powody trudnej sytuacji na 
rynku węgla koksowego zarząd Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej (JSW) 
postanowił ograniczyć inwestycje 
do „niezbędnego minimum”. Po-
mimo tego JSW nie zrezygnowała 
z budowy bloku 80 MWe w Elektro-
ciepłowni Zofiówka.

– Nic się nie zmieniło, jak na razie 
wszystkie plany i terminy dotyczą-
ce bloku w EC Zofiówka są obowią-
zujące – mówi wnp.pl Katarzyna 
Jabłońska-Bajer, rzeczniczka JSW. 
Jak dodaje, prace zmierzające do 
realizacji tej inwestycji rozpoczęto 
już kilka miesięcy temu. Zakończo-
no już wyburzanie starych obiek-
tów, w miejscu których powstanie 
blok. Trwa przygotowanie gruntu, 
m.in. wbijane są pale do utwardze-
nia gruntu, gdzie znajdzie się funda-
ment bloku.

Blok w EC Zofiówka ma mieć moc 
elektryczną ok. 80 MW i moc ciepl-
ną ok. 110 MW. Będzie opalany wę-
glem kamiennym, paliwami nisko-
kalorycznymi (muły, miały i szlamy 
węglowe), a także biomasą oraz 
metanem ujmowanym w kopal-
niach JSW.

Założono stosowanie 5 mieszanek 
paliwowych różniących się między 
sobą udziałem poszczególnych pa-
liw: od 100 do 73 proc. węgla ka-
miennego, od 0 do 20 proc. nisko-
kalorycznego paliwa węglowego, 
od 0 do 10 proc. biomasy. Każda 
z mieszanek zakłada maksymal-
ny udział metanu na poziomie 9,2 
proc.

– Zaletą planowanej jednostki 
ma być duże wykorzystanie pali-
wa niskokalorycznego, czyli mu-
łów węglowych – mówił wcześniej 
wnp.pl Tomasz Gawlik, prezes 

Spółki Energetycznej Jastrzębie 
(SEJ), wchodzącej w skład grupy 
kapitałowej Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej (JSW).

Szacuje się, że rocznie w nowym 
bloku będzie spalanych ok. 170 tys. 
ton paliw niskokalorycznych. Kalo-
ryczność tego paliwa określa się na 
ok. 4,5–10 MJ/kg, wilgotność na 
20–30 proc. a zawartość popiołu na 
ok. 50–60 proc.

– Nowa jednostka będzie spełnia-
ła wszystkie wymogi dyrektywy 
IED, która zacznie obowiązywać 
od początku 2016 r. – podkreślał 
w wypowiedzi dla wnp.pl Michał 
Więcek, prezes Energoinstalu, czy-
li generalnego wykonawcy bloku. 
Jak wskazywał, dodatkowo bardzo 
ważnym parametrem jest gwaran-
towana sprawność bloku, która 
w maksymalnym wariancie wyno-
si 92,09 proc. oraz dyspozycyjność 
na poziomie 92 proc.

Ograniczenie emisji tlenków siar-
ki nastąpi przez zastosowanie od-
siarczania metodą suchą, redukcja 
emisji tlenków azotu zostanie uzy-
skana przez obniżenie temperatury 
spalania, zastosowanie recyrkula-
cji spalin i instalację SNCR. Odpy-
lanie gazów będzie prowadzone 
w wysokosprawnym filtrze worko-
wym.

Sercem bloku jest kocioł fluidalny 
ze złożem cyrkulacyjnym (CFB) pro-
dukujący parę o temperaturze 522 
stopni Celsjusza przy ciśnieniu 122 
barów w ilości 275 ton na godzinę. 
Kocioł zostanie wyprodukowany 
w fabrykach Energoinstal. Projek-
towany blok charakteryzuje się ni-
ską emisją: tlenku azotu w ilości 195 
mg/Nm3 (dopuszczalna norma to 
200), tlenki siarki 150 mg/Nm3 (do-
puszczalna norma 200 dla węgla 
i 300 dla biomasy) i pyłu 10 mg/
Nm3 (zgodnie z normą). Wartość in-
westycji to 507 mln zł netto a koszt 
1 MW mocy zainstalowanej to 6,34 
mln zł. Planowany termin oddania 
bloku do eksploatacji to czwarty 
kwartał 2016 r.

 Kto zostanie nowym 
prezesem KW?  
Może Łukaszczyk,  
a może ktoś inny?

26 listopada zostanie ogłoszony 
konkurs na prezesa Kompanii Wę-
glowej, a rozmowy z kandydatami 
mają się odbyć 12 grudnia – do-
wiedział się portal wnp.pl. Jak się 
dowiedzieliśmy nieoficjalnie – kon-
kurs na nowego prezesa zarządu 
Kompanii Węglowej ma zostać 
ogłoszony 26 listopada, natomiast 
rozmowy z kandydatami miałyby 
się odbyć 12 grudnia.

Kto może zostać nowym prezesem 
Kompanii Węglowej?

– Różne typowania pojawiają 
się na giełdzie nazwisk – przyzna-
je w rozmowie z portalem wnp.pl 
Wacław Czerkawski, wiceprzewod-
niczący Związku Zawodowego Gór-
ników w Polsce. – Chodzi o to, żeby 
była to osoba potrafiąca nawiązać 
nić porozumienia ze związkami za-
wodowymi, a przy tym mająca sil-
ne oparcie w rządzie. Te elementy 
będą kluczowe, a same personalia 
są mniej ważne. Być może najwyż-
szy czas na konsolidację w branży. 
A przy łączeniu Kompanii Węglo-
wej z Katowickim Holdingiem Wę-
glowym szefem takiego podmiotu 
mógłby zostać Zygmunt Łukasz-
czyk. Wymienia się także między 
innymi Jerzego Podsiadło, prezesa 
Węglokoksu. (...)

W komunikacie wystosowanym 
po odwołaniu prezesa Tarasa, Rada 
Nadzorcza KW podała, że dokonała 
wnikliwej analizy działań zarządu 
za okres ostatnich sześciu miesięcy. 
(...) W wyniku analizy rada nad-
zorcza stwierdziła nieskuteczność 
dotychczasowych działań zarządu 
w zakresie restrukturyzacji spółki. 
(...)

o Nas I o braNży
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 Rodziny czekają na 
Szlachetną Paczkę

Zbliża się Boże Narodzenie, a to do-
bry moment, żeby pomóc potrzebują-
cym. Można to zrobić w ramach akcji 
Szlachetna Paczka. Potrzeby rodzi-
ny oczekujące pomocy mają różne, 
m.in. meble, ubrania dla dzieci, żyw-
ność, sprzęt AGD czy opał. Na stro-
nie akcji www.szlachetnapacz-
ka.pl znajduje się opis sytuacji 
rodzin – z Dąbrowy jest ich w tej 
chwili kilkanaście – i lista tego, 
czego najbardziej im brakuje. Po 
wybraniu którejś z nich, prezent moż-
na przygotować indywidualnie albo 
ze znajomymi czy sąsiadami. 13 i 14 
grudnia odbędzie się finał projektu. 
Wtedy też do potrzebujących trafią 
upragnione rzeczy.

Szlachetna Paczka w Polsce odby-
wa się po raz czternasty, w Dąbrowie 
ma piątą odsłonę. W zeszłym roku 
pomoc otrzymało 17 684 rodzin, które 
borykają się z biedą, chorobami czy 
niepełnosprawnością. Od początku 
trwania projektu, Szlachetna Paczka 
objęła prawie 70 000 rodzin.

 Porozmawiaj o budżecie
Wkrótce poznamy wyniki głosowa-

nia w ramach II edycji Dąbrowskie-
go Budżetu Partycypacyjnego. Zbliża 
się również czas, żeby porozmawiać 
o jego wadach i zaletach, a także 
o rozwiązaniach, jakie można zasto-
sować w przyszłym roku.

– Korzystając z doświadczenia 
osób, które uczestniczyły w nim bez-
pośrednio, postaramy się wspólnie 
wyciągnąć wnioski, które pozwolą 
nam przygotować się do kolejnej 
edycji. Już dziś wiemy, że ponad 
21 tys. mieszkańców podczas gło-
sowania zdecydowało o zadaniach 
do realizacji w swoich dzielnicach. 
Oficjalne wyniki opublikowane zo-
staną 5 grudnia – mówi Marcin 
Dziubek z Biura Organizacji Poza-

rządowych i Aktywności Obywa-
telskiej. Spotkanie poświęcone zasa-
dom, które powinny obowiązywać 
w III edycji odbędzie się 9 grudnia 
o godz. 16.30 w sali nr 2 Urzędu Miej-
skiego. Wezmą w nim udział eks-
perci i partnerzy z Pracowni Badań 
i Innowacji Społecznych STOCZNIA 
oraz Instytutu Spraw Publicznych. 
Udział w spotkaniu należy potwier-
dzić elektronicznie na adres ngo.
dabrowagornicza@gmail.com lub 
telefonicznie – 32 295 96 38.

Podziału miasta na dzielnice, 
w których zgłaszane są projekty, ich 
granic i liczby dotyczy interneto-
wa ankieta opublikowana na stro-
nie twojadabrowa.pl. Uwagi na ten 
temat można przekazywać również 
do Biura Organizacji Pozarządowych 
i Aktywności Obywatelskiej pod nu-
merami 32 295 96 38 i 32 295 67 41.

Zabrze

 Konkurs na dotacje 
w dziedzinie kultury 
fizycznej w 2015 roku

Prezydent Miasta Zabrze na pod-
stawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z 23 maja 
2013 r.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego 
o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) ogła-
sza otwarty konkurs ofert na zadania 
publiczne Miasta Zabrze w dziedzinie 
kultury fizycznej w 2015 roku.

Oferty należy złożyć w terminie 21 
dni od dnia ogłoszenia (do 15 grud-
nia 2014 roku).

 Dzień Pracownika 
Socjalnego

21 listopada br. w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Zabrzu odbyło się spotkanie 
z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. 
Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-

Szulik złożyła życzenia pracownikom 
socjalnym, dziękując im za ich pracę 
i zaangażowanie: – Praca wykony-
wana przez Państwa jest niezwykle 
trudna, ale bardzo potrzebna. Wyma-
ga ona ogromnej wiedzy, doświad-
czenia oraz wrażliwości i tolerancji. 
Dziękuję za Wasze zaangażowanie, za 
wszelką pomoc i ciepło, którym dzieli-
cie się z podopiecznymi.

Podczas uroczystości zostały wrę-
czone również nagrody oraz awanse 
zawodowe.

Wałbrzych

 Wałbrzych dla Borysławia
Z Wałbrzycha wyjechał na Ukra-

inę transport darów wałbrzyszan 
dla partnerskiego miasta Borysław. 
Wiesław Basa koordynator zbiór-
ki wylicza, że w ciągu kilu tygodni 
udało się w Wałbrzychu zgromadzić 
dary o wartości ok. 75 000 zł. Wszyst-
kie są nowe – zaznacza Basa. – są to 
głównie odzież męska, damska, dzie-
cięca, artykuły szkolne, artykuły me-
dyczne, żywność, środki higieniczne.

 Wielkie otwarcie Starej 
Kopalni

Po 3 latach rewitalizacji, 9 listo-
pada br. otwarto Centrum Nauki 
i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzy-
chu. Centrum powstało w oparciu 
o dawną kopalnię Julia uważaną 
ze jeden z najcenniejszych zabyt-
ków kultury technicznej na świecie. 
9 listopada na uroczystym otwarciu 
pojawił się wielotysięczny tłum zwie-
dzających i wielu honorowych gości 
z wicepremierem Tomaszem Siemo-
niakiem, ministrem kultury i dzie-
dzictwa narodowego Małgorzatą 
Omilanowską i jej poprzednikiem na 
tym stanowisku, europarlamentarzy-
stą Bogdanem Zdrojewskim.

W dniu otwarcia przewidziano wie-
le atrakcji, kilka koncertów w tym 
TSA, świetne pokazy trialowe, wy-
stawy znakomitej grafiki i warsztaty 
ceramiczne. 

INforMaTor
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Mocny fundament Victorii
W telewizyjnych relacjach z siatkarskich meczów na-
szego zespołu jest coraz więcej. 29 listopada kamery 
TVP Sport przyjechały do Wałbrzycha, by pokazać 
kolejny mecz victoryjnych siatkarzy w I lidze.

Wyniki i gra naszej druży-
ny napawają optymi-
zmem i coraz większymi 
oczekiwaniami. Przede 

wszystkim dlatego, że gramy wido-
wiskowo. Wygrywamy mecze i pla-
sujemy się w czołówce tabeli I ligi. 
Jest to dopiero półmetek I rundy, 
ale już można stwierdzić, że z grupy 
beniaminków I ligi TS Victoria PWSZ 
radzi sobie najlepiej. We wszystkich 
dotychczasowych meczach zdoby-
wała punkty. Jeżeli nie wygrywała 
spotkań, to przegrywając je, zdoby-
wała punkt za wygranie przynaj-
mniej dwóch setów. Znawcy I ligi 
twierdzą, ze stabilizacja drużyn na 
tym szczeblu następuje dopiero 
na półmetku rozgrywek. Stąd też 
mamy nadzieję, że wałbrzyszanie 
będą się prezentować jeszcze sku-
teczniej w drugiej części I rundy.

Po awansie w wałbrzyskiej dru-
żynie zaszły zmiany kadrowe. Były 
one potrzebne – owocują dobrymi 

wynikami. Jako jedyny z czterech 
beniaminków (beniaminek – okre-
ślenie używane w sporcie, ozna-
cza zespół klubu sportowego, który 
awansował do danej ligi z niższe-
go szczebla rozgrywek i gra w niej 
pierwszy sezon po takim awansie) 
wałbrzyszanie są w najlepszej „4”. 
Dorównują wynikami drużynom, 
które od lat grały w I lidze. Obecna 
Victoria PWSZ to mieszanka rutyny 
(Maciej Fijałek, Łukasz Karpiewski, 
Adrian Mihułka, Maciej Krzywiec-
ki) z bardzo młodymi zawodnikami, 
którzy nadają ton występom na za-
pleczu Plus Ligi (Łukasz Kaczmarek, 
Bartłomiej Krulicki, Bartosz Filipiak, 
Sebastian Zieliński).

Prezes klubu, Henryk Walentas, 
długoletni pracownik WZK Victoria 
S.A., wyznaczył zespołowi za cel se-
zonu 2014/15 utrzymanie się w I li-
dze w najlepszej „8” drużyn.

– Długo czekaliśmy na I ligę, więc 
musimy się nią nacieszyć. Mamy 

dobry zespół, świetnego trenera, 
dobrą filozofię gry, a co najważniej-
sze mamy znakomitych kibiców, 
którym winni jesteśmy dobrego wy-
niku i fantastycznego widowiska. 
Po tych pierwszych tygodniach wi-
dać, że postawiony przed zawodni-
kami cel jest realny do wykonania. 
Zaczynam się nawet zastanawiać, 
czy nie sprecyzować go jeszcze bar-
dziej i założyć zajęcie miejsca w naj-
lepszej „4” tabeli – dodaje. Na uwa-
gę zasługuje również fakt, że trzy 
drużyny młodzieżowe Victorii PWSZ 
są na czołowych pozycjach w dol-
nośląskiej rywalizacji.

Victoria PWSZ wzoruje się w swo-
jej działalności na Jastrzębskim 
Węglu. Ma to dać nie tylko dobry 
wynik w rywalizacji ligowej, ale 
również zamanifestować ogromną 
więź ze środowiskiem lokalnym. 
Popularyzuje siatkówkę, poszerza 
szkolenie dzieci i młodzieży. Dzięki 
wzajemnej współpracy z Gminą 
Wałbrzych oraz Polskim Związkiem 
Piłki Siatkowej powstał w Wałbrzy-
chu Siatkarski Ośrodek Szkolny. 
Obecnie tworzy się struktura sieci 
szkółek siatkarskich na terenie po-
wiatu wałbrzyskiego, która ma być 
rozszerzona o obszar Aglomeracji 
Wałbrzyskiej, tj. stowarzyszenia 
dwudziestu kilku gmin z terenu Dol-
nego Śląska.

Długo Wałbrzych czekał na powrót 
na siatkarskie salony w Polsce. Długie 
czternaście lat. Teraz już – kiedy na 
nich jest – należy pozostać na zawsze 
w gronie najlepszych. Przeżywali 
zawodnicy i kibice, przeżywali rów-
nież działacze i przyjaciele siatkówki 
sezony przegranych batalii. Dzisiaj 
jednak powrót wałbrzyskiej siatków-
ki na wysoki szczebel ligowy ma so-
lidne podstawy. Kolejne zwycięstwa 
Victorii PWSZ Wałbrzych będą siat-
karski fundament wzmacniać.

(HW, WP–B, BS)
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Medale dla honorowych dawców krwi z Przyjaźni

Koksownicy z Klubu Honorowych Dawców Krwi dzia-
łającego przy JSW KOKS S.A. w Dąbrowie Górniczej 
w Koksowni Przyjaźń otrzymali za swoją wieloletnią 
społecznikowską działalność medale resortowe Mini-
sterstwa Zdrowia. 

Wręczenia odznaczeń 
dokonał Prezes Stowa-
rzyszenia Honorowych 
Dawców Krwi Rzeczypo-

spolitej Polskiej – Tomasz Ogrodnik. 
Medale otrzymali: Wilhelm Bajer, 
Wojciech Bodnar, Wiesław Ciak, Ar-
tur Giza, Henryk Giza, Ryszard Kaź-
mierczyk, Mirosław Kurek, Stanisław 
Makuch, Robert Muszyński, Mariusz 
Ochał, Mirosław Ziaja, Zbigniew Po-
piołek, Władysław Bulga, Andrzej 
Włochowicz, Jacek Łuczak.

Oddając własną krew, dobro-
wolnie i bezinteresownie, czynimy 
gest o wysokiej wartości moral-
nej i obywatelskiej. To dar życia. 
Niech dawcy krwi, którym należy 
się wdzięczność wszystkich, będą 
coraz liczniejsi we wszystkich czę-
ściach świata.

Korzystając z okazji na łamach 
Magazynu Koksowniczego chciał-
bym gorąco podziekować i zło-

żyć wyrazy uznania za społeczną 
działalność i ratowanie ludzkiego 
życia. Wszyscy bowiem wiemy, że 
krew jest najcenniejszym darem. 

W imieniu własnym składam jesz-
cze raz serdeczne podziękowania 
wszystkim członkom klubu odzna-
czonym przez Ministerstwo Zdrowia.

Prezes Klubu H.D.K .
Tadeusz Gołaś .

Zasłużony dla Zdrowia Narodu

po godZINach

Dwudziestego ósmego czerwca 
br. członkowie Klubu SHDK przy 
WZK „VICTORIA” uczestniczy-
li w ogólnopolskiej spartakiadzie 
w strzelaniu. Zawody odbyły się 
w Dusznikach Zdroju – Jamrozo-
wej Polanie. Drużyna w składzie: 
Zdzisław Ensminger, Dariusz Mi-
chalski, Andrzej Tyborski zajęła 
III miejsce zdobywając okazały 
puchar. Z kolei drużyna w składzie 
Marian Trzoński, Kazimierz Marci-

Ogólnopolska Spartakiada Strzelecka

Krwiodawcy mają dobre oko!

niak, Daniel Sowa zajęła oficjalne 
IV miejsce i także odebrała puchar 
za udział w zawodach. (JG)

Na zdjęciu grupa honorowych dawców krwi z Klubu H.D.K. przy JSW KOKS S.A. w Dąbrowie Góniczej.




