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WZK „VIctorIa” S.a.

Informacja dotycząca wykupu akcji pracowniczych 
WZK „Victoria” S.A.

1. Czy na chwilę obecną pewnym 
jest, że Wałbrzyskie Zakłady Kok-
sownicze „Victoria” S.A. (dalej: WZK 
„Victoria” S.A.) będą nabywały od 
osób uprawnionych akcje zgodnie 
z zapisami porozumienia z dnia 17 
kwietnia 2014 r. zawartego pomię-
dzy Jastrzębską Spółką Węglową 
S.A. (dalej: JSW S.A.), a organiza-
cjami związkowymi działającymi 
przy Wałbrzyskich Zakładach Kok-
sowniczych „Victoria” S.A. (dalej: 
Porozumienie)?

Jak wynika z samych zapisów 
Porozumienia jego wejście w życie, 
a tym samym i realizacja, jest uza-
leżniona od uzyskania niezbędnych 
zgód korporacyjnych organów JSW 
S.A. i WZK „Victoria” S.A. Koniecz-
nym jest również uzyskanie zgody 
Ministerstwa Skarbu Państwa na ob-
niżenie kapitału zakładowego WZK 
„Victoria” S.A. (warunek umowy pry-
watyzacyjnej WZK „Victoria” S.A.).

Zarówno MSP, jak i organy korpo-
racyjne wskazanych spółek dekla-
rują, że podejmą wszelkie niezbęd-
ne działania, by wymagane zgody 
zostały uzyskane i to w najszybszym 
możliwym terminie.

Nie można jednak na chwilę 
obecną założyć, że nie zajdą nie-
przewidziane okoliczności, które 
spowodują brak możliwości pod-
jęcia przez wskazywane podmio-
ty i organy wymaganych zgód. 
W Porozumieniu zaznaczono jed-
nak, że w przypadku braku uzy-
skania wymaganych zgód JSW 
S.A. niezwłocznie przystąpi do 
negocjacji ze związkami zawodo-

Pytania i odpowiedzi

Zarząd Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. (dalej: WZK „Victoria” S.A.) w ślad za komu-
nikatem o podpisaniu w dniu 17 kwietnia 2014 r. porozumienia pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową S.A. 
(dalej: JSW S.A.), a organizacjami związkowymi działającymi przy WZK „Victoria” S.A., dotyczącego wykupu 
akcji WZK „Victoria” S.A. od osób uprawnionych, informuje, iż JSW S.A. w chwili obecnej oczekuje na otrzyma-
nie od Skarbu Państwa pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na obniżenie kapitału zakładowego WZK 
„Victoria” S.A.

Uzyskanie zgody warunkuje podjęcie dalszych działań, zmierzających do realizacji zapisów powyższego po-
rozumienia, w tym w szczególności zwołania Walnego Zgromadzenia WZK „Victoria” S.A., które upoważni Za-
rząd WZK „Victoria” S.A. do nabywania akcji od osób uprawnionych.

W świetle powyższego przewiduje się, że rozpoczęcie w stosunku do osób uprawnionych procedury związanej 
z kierowaniem ofert nabycia akcji nastąpi do września bieżącego roku.

Zarząd WZK „Victoria” S.A.

Prezentujemy odpowiedzi udzielone przez Służby WZK „Vic-
toria” S.A. na najczęściej zadawane pytania dotyczące 
wykupu akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych.
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WZK „VIctorIa” S.a.

wymi innego sposobu nabycia 
akcji WZK „Victoria” S.A. od osób 
uprawnionych.

2. Do kogo zostanie skierowana 
oferta nabycia akcji WZK „Victo-
ria” S.A. zgodnie z zapisami Poro-
zumienia?

Oferta nabycia akcji WZK „Vic-
toria” S.A. (zgodnie z treścią § 2 
Porozumienia) zostanie skierowa-
na do osób, które jako uprawnie-
ni pracownicy, nabyły od Skarbu 
Państwa akcje WZK „Victoria” S.A., 
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 
30 sierpnia 1996 r. o komercjaliza-
cji i prywatyzacji.

3. Nabyłem akcje Wałbrzyskich 
Zakładów Koksowniczych „Vic-
toria” S.A. od Skarbu Państwa, 
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 
30 sierpnia 1996 r. o komercjali-
zacji i prywatyzacji, nie pracuję 
obecnie w WZK „Victoria” S.A., nie 
przeszedłem na rentę/emeryturę 
z WZK „Victoria” S.A., czy oferta 
wykupu akcji zostanie skierowa-
na także do mnie?

Tak. Oferta wykupu akcji przez 
WZK „Victoria” S.A. zostanie skie-
rowana do wszystkich osób (bę-
dących akcjonariuszami WZK 
„Victoria” S.A.), które figurują na 
liście uprawnionych pracowni-
ków do nieodpłatnego nabycia 
akcji WZK „Victoria” S.A. i są stro-
ną umowy nabycia akcji WZK 
„Victoria” S.A. od Skarbu Państwa 
(na podstawie ustawy z dnia 30 
sierpnia 1996 r. o komercjalizacji 
i prywatyzacji).

Skierowanie oferty do określo-
nej osoby nie jest uzależnione od 
tego, czy jest ona obecnie pra-
cownikiem WZK „Victoria” S.A., 
czy też przeszła na rentę/emery-
turę z WZK „Victoria” S.A. Istotne 
jest, czy osoba ta figuruje na liście 
uprawnionych pracowników i za-
warła umowę nabycia akcji od 
Skarbu Państwa.

4. Czy oferta nabycia akcji bę-
dzie skierowana także do spadko-
bierców?

Nie. Zgodnie z zapisami Porozu-
mienia oferta nabycia akcji zosta-
nie skierowana jedynie do osób 
uprawnionych, które nabyły nie-
odpłatnie akcje WZK „Victoria” S.A. 
od Ministra Skarbu Państwa. Ofer-
ta nie będzie skierowana do spad-
kobierców uprawnionych pracow-
ników.

5. W jaki sposób zostanie skiero-
wana do mnie oferta?

Do wszystkich osób, od których 
zgodnie z zapisami Porozumienia 
WZK „Victoria” S.A. będzie upraw-
niona do nabycia akcji, zostaną 
przesłane pisemne oferty z poda-
niem możliwych wariantów do wy-
boru. W skierowanym piśmie zosta-
ną podane szczegółowe informacje 
o tym, w jaki sposób i w jakim termi-
nie należy powiadomić WZK „Victo-
ria” S.A. o przyjęciu oferty i wyborze 
określonego wariantu.

6. Jakie będą możliwe warianty 
przyjęcia oferty zbycia akcji WZK 
„Victoria” S.A.?

Porozumienie przewiduje 2 wa-
rianty wykupu akcji – każda zain-
teresowana skorzystaniem z oferty 
osoba uprawniona będzie samo-
dzielnie dokonywać wyboru jed-
nego z poniższych wariantów:
a) wariant pierwszy: zakup akcji wg 

ceny równej wartości księgowej 
ustalonej na dzień 31.12.2012 r., 
tj. 863,67 zł za 1 akcję i płatność 
w okresie 5 lat w równych rocz-
nych ratach;

b) wariant drugi: zakup akcji wg 
wartości 700 zł za 1 akcję i płat-
ność w okresie 3 lat w równych 
rocznych ratach.
7. Kiedy będę musiał zadecydo-

wać o tym, który wariant wybie-
ram?

Decyzja o tym, który wariant 
zostaje wybrany będzie musiała 
zostać podjęta w momencie przy-
jęcia oferty.

Informacje o tym, jakie działania 
należy podjąć aby przyjąć ofer-
tę w określonym wariancie, będą 
szczegółowo wskazane w ofercie, 

tj. opisane w piśmie kierowanym 
do osoby uprawnionej.

8. Kiedy mogę spodziewać się 
otrzymania oferty?

Zanim zostaną przesłane oferty, 
konieczne jest uzyskanie zgody 
Ministerstwa Skarbu Państwa na 
obniżenie kapitału zakładowego 
WZK „Victoria” S.A. W następnej 
kolejności koniecznym będzie 
zwołanie Walnego Zgromadze-
nia, które musi udzielić Zarządo-
wi WZK „Victoria” S.A. zgody na 
nabywanie akcji własnych od 
akcjonariuszy.

Powyższe czynności, uwzględnia-
jąc w szczególności terminy zwią-
zane ze zwoływaniem Walnego 
Zgromadzenia, wymagają czasu. 
Na chwilę obecną przewiduje się, 
że kierowanie ofert do osób upraw-
nionych nastąpi do września bieżą-
cego roku.

9. W zapisach Porozumienia 
wskazano, że realizacja pierwszej 
raty w każdym wariancie winna 
nastąpić w pierwszej połowie roku 
2014 r., a kolejnych rat nastąpi do 
końca czerwca każdego kolejne-
go roku. W związku z wiadomym 
już przesunięciem terminu zapłaty 
pierwszej raty, czy nastąpi rów-
nież przesunięcie wypłat rat z ko-
lejnych lat?

Na chwilę obecną nie przewiduje 
się, by w kolejnych latach wskaza-
ny w Porozumieniu termin płatności 
rat był zagrożony. Przesunięcie płat-
ności pierwszej raty spowodowane 
było koniecznością negocjacji treści 
Porozumienia, uzyskania wyma-
ganych zgód, podjęcia decyzji co 
do źródeł finansowania z którego 
będzie realizowana wypłata ceny 
nabycia akcji. W kolejnych latach 
będzie następować jedynie tech-
niczna realizacja wypłat.

Zapłaty, które mają być realizo-
wane w kolejnych latach powinny 
zatem następować zgodnie z za-
pisami Porozumienia, tj. do końca 
czerwca każdego kolejnego roku.

inf. wł.
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To już 130 lat

W 2014 roku Koksownia Jadwiga obchodzi jubileusz 130-
lecia swej działalności. Należy do najstarszych zakładów 
koksowniczych w Polsce i w świecie. Prezentujemy drugą 
część ciekawego referatu poświęconego historii Jadwigi, 
napisanego na podstawie monografii Adama Frużyńskie-
go „Koksownia Jadwiga w Zabrzu 1884–2014”.

W 1929 roku Koksownia 
Jadwiga dostarczała 
dziennie 540 ton koksu, 
27 t smoły, 11 t benzolu, 

10 t siarczanu amonu, 330 kg nafta-
lenu i 300 tys. m3 gazu koksownicze-
go. Ponieważ trzy najstarsze baterie 
były mocno wyeksploatowane, 
Ernest i Konrad Borsigowie podjęli 
decyzję o generalnej przebudowie 
przedsiębiorstwa. Powstał właściwie 
nowy zakład, ulokowany w miejscu 
zajmowanym do tej pory przez skła-
dowisko koksu. Koksownia otrzyma-
ła nowoczesną baterię systemu Stilla, 
posiadającą indywidualne podłuż-
ne regeneratory, pięciostopniowe 
doprowadzenie powietrza oraz dol-
ne opalanie. Nowa bateria posiada-
ła 56 komór, w których przerabiano 
950 t węgla na dobę i produkowano 
800 t koksu. Czas koksowania wy-
nosił 22,4 godziny. Wynika z tego, 
że na dobę wypychano 60 komór. 
Po uruchomieniu baterii Stilla dalsza 
eksploatacja starych baterii okazała 
się nieekonomiczna. W związku z po-
wyższym dotychczas eksploatowane 
cztery baterie zatrzymano w 1929 
i 1930 roku. Wielki kryzys gospodar-
czy w latach trzydziestych, oprócz 
zmian własnościowych, bankruc-
twa koncernu Borsigów, likwidacji 
Huty Borsiga, spowodował drastycz-
ne ograniczenie produkcji Koksowni 
Jadwiga, która w tym czasie należa-
ła już do koncernu Scheringa. I tak 
w 1930 roku wyprodukowano 110,5 
tys. ton koksu, w 1932 roku 79,6 tys. 

ton. A w 1934 osiągnięto najniższy 
poziom produkcji wynoszący 59 tys. 
ton. Wynika z tego, ze dobowo pro-
dukowano około 160 t koksu. Tylko 
to, że obok koksu w koksowni produ-
kowano produkty węglopochodne 
uratowało zarówno koksownię, jak 
i kopalnię węgla przed likwidacją.

Do czasu wybuchu II wojny świa-
towej, ze względu na mały wzrost 
zapotrzebowania na koks odłożono 
plany inwestycyjne na lepsze cza-
sy, bazując na istniejącym poten-
cjale produkcyjnym ok. 750 t koksu 
na dobę.

W czasie II wojny światowej, ze 
względu na zapotrzebowanie na 
produkty koksowni, a szczególnie 
produkty węglopochodne, koksow-
nia pracowała wykorzystując pełne 
moce produkcyjne. Do niezbędnego 
minimum ograniczono inwestycje, 
remonty i modernizacje, co dopro-
wadziło do znacznego zdekapita-
lizowania przedsiębiorstwa. Aby 
uniknąć bombardowania koksowni 
obok utworzono obóz jeńców alianc-
kich, którzy wykorzystywani byli do 
pracy w koksowni.

Po wkroczeniu w dniach 24–28 
stycznia 1945 roku do Zabrza Ar-
mii Radzieckiej Koksownia Jadwi-
ga była nietknięta przez działania 
wojenne. Nowe wojskowe kierow-
nictwo zakładu doprowadziło do 
wstrzymania opalania obsadzo-
nych węglem komór koksowni-
czych, a to doprowadziło do ich 
zniszczenia. Zakład wstrzymał pro-

dukcję koksu i węglopochodnych 
28 stycznia 1945 roku.

Ogromne zapotrzebowanie na 
koks, niezbędny dla przemysłu hut-
niczego spowodowało, że projekt 
odbudowy Koksowni Jadwiga zo-
stał włączony do przygotowanego 
3-letniego planu odnowy gospodarki 
(1947–49). Aby stworzyć odpowied-
nie zaplecze techniczne wzniesiono 

dużą halę magazynową, w której 
zainstalowano obrabiarki różnych 
typów. Za dokumentację technicz-
ną, wykorzystywaną w czasie bu-
dowy służyły rysunki, wykonane 
kredą na biurku dyrektora. Rekon-
strukcją zakładu kierował ówczesny 
dyrektor koksowni inż. Jan Zawisza, 
jedyny człowiek posiadający wtedy 
wyższe wykształcenie.

Trwające trzy lata prace zakoń-
czyły się 18.09.1948 roku, kiedy roz-
palono po raz pierwszy palniki w od-
budowanej baterii, rozpoczynając 
w ten sposób proces rozgrzewania. 
Koksownia została uroczyście uru-
chomiona 4 grudnia 1948 roku, 
kiedy to wypchnięto pierwszy koks. 
Odbudowana bateria Stilla posiada-
ła 56 komór i zdolność produkcyjną 
264 tys. ton koksu na rok.

Bateria typu Still, wóz przelotowy, wóz gaśniczy. 
3 czerwca 1931 r. Borsigwerk Versuchsanstalt.

Koksownia Jadwiga wczoraj, dziś i jutro (cz. 2)
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Kolejnym etapem rozbudowy 
Koksowni Jadwiga było wybudo-
wanie w ramach planu 6-letniego 
28-komorowej baterii Otto. Nowa 
bateria, szósta w historii zakładu, 
wybudowana została w osi istnieją-
cej baterii Stilla. W pierwszym roku 
działalności bateria Otto dostarczyła 
139 tys. ton koksu, a w 1955 roku 171 
tys. ton. W tym czasie w Koksowni 
Jadwiga wytwarzano głównie koks 
hutniczy – 312 tys. ton i opałowy – 
121 tys. ton.

Znaczną cześć produkcji (40%) 
kierowano na eksport. Stan zatrud-
nienia wynosił 650 pracowników, 
w tym 190 umysłowych. W 1953 
roku Koksownia Jadwiga jako pierw-
sza w przemyśle koksochemicznym 
osiągnęła 3,5% rentowność.

W 1965 roku rozpoczęły się prace 
projektowe związane z modernizacją 
Koksowni Jadwiga. Prace moderni-
zacyjne rozpoczęto w 1967 roku od 
wyburzenia baterii systemu Stilla. Na 
jej miejscu, w latach 1968–1969 po-
stawiono baterię typu JA-65 przygo-
towaną do wsadu ubijanego, posia-
dającą boczne opalanie. W 1970 roku 
produkcja koksu w Koksowni Jadwi-
ga osiągnęła poziom 460 tys. ton.

W latach 1970–1975 nadszedł 
bardzo trudny czas dla Koksowni 

Jadwiga. W wyniku prowadzenia 
eksploatacji węgla z filaru ochron-
nego zakładu przez KWK ”Pstrow-
ski”, mimo wcześniejszego zabez-
pieczenia obiektów, po wybraniu 
pokładów węgla teren osiadł od 
752 do 1239 mm. To spowodowało 
poważne uszkodzenia budynków 
i instalacji technicznych. Dopiero 
zaprzestanie działalności górniczej 
pod koksownią uspokoiło sytuację 
i umożliwiło dalszą eksploatację za-
kładu przy zachowaniu ciągłego 
monitorowania terenów, które pro-
wadzi się do dnia dzisiejszego.

01.01.1980 roku Koksownia Jadwi-
ga weszła w skład Kombinatu Kok-
sochemicznego „Zabrze”. W 1984 r. 
KK „Zabrze” przygotował perspekty-
wiczny plan modernizacji Koksowni 
Jadwiga. Został on zaakceptowany 
przez władze Zabrza. Modernizacja 
miała obejmować budowę nowej 
baterii wyposażonej w instalację do 
odsiarczania gazu koksowniczego, 
w miejsce dwóch dotychczas eks-
ploatowanych baterii Otto i JA-65.

Realizując przygotowany plan 
remontowo-modernizacyjny KK 
„Zabrze” zdecydował o wyłączeniu 
z eksploatacji z dniem 15.01.1988 r. 
w Koksowni Jadwiga 28-komorowej 
baterii „Otto” po 34-letniej nieprzerwa-

nej pracy. Nie zważając jednak na 
realizowany przez KK „Zabrze” pro-
gram modernizacji ówczesna Miej-
ska Rada Narodowa na sesji w dniu 
30.06.1989 roku podjęła uchwałę, 
w której ustalono, że ostateczny ter-
min likwidacji jedynej baterii w Kok-
sowni Jadwiga mija 31.12.1990 
roku. W tej samej uchwale znalazł 
się zapis, że Rada nie wyraża zgody 
na budowę nowej baterii. Początek 
lat 90. XX wieku to dramatyczna 
walka załogi o dalsze istnienie kok-
sowni. Tylko dzięki ogromnej deter-
minacji załogi koksowni oraz podję-
ciu przez Zarząd KK „Zabrze” szeroko 
zakrojonego planu przedsięwzięć 
proekologicznych udało się zakład 
uratować.

Baterię oraz instalacje technolo-
giczne wyposażono we wszystkie 
znane na świecie urządzenia ogra-
niczające emisję zanieczyszczeń 
do otoczenia. W latach 1999–2004 
częściowo przebudowano sortow-
nię, zmodernizowano wieżę gasze-
nia, zamknięto obieg chłodzenia 
końcowego gazu, przeprowadzono 
remont kapitalny zbiornika gazu 
i chłodni kominowej. Przedstawiłem 
tylko niewielki wycinek zrealizowa-
nych w tym czasie działań proekolo-
gicznych. Po przeprowadzeniu tych 
i innych prac zakład uzyskał zgodę 
władz miejskich i wojewódzkich na 
dalszą pracę. W 2003 roku Koksow-
nia Jadwiga została skreślona z listy 
zakładów najbardziej uciążliwych 
dla środowiska województwa ślą-
skiego.

Ponieważ nie udało się zbudować 
nowej baterii w 2004 roku, Zarząd 
KK „Zabrze” powrócił do projektu 
wykonania remontu jedynej pracu-
jącej w Koksowni Jadwiga baterii 
JA-65. Przygotowanie dokumentacji 
zlecono IChPW w Zabrzu. Zadanie to 
zrealizował Zakład Koksownictwa 
i Ochrony Środowiska.

Wybrano trudny i skomplikowany 
technicznie remont baterii systemem 
potokowym. Pozwalał on jednak na 
odbudowanie masywu ceramicz-

Odbudowa Koksowni Jadwiga – widok ogólny, fot. A. Bogusz, 1947 r.
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nego bez przerywania produkcji, 
a tym samym bez utraty dotych-
czasowych rynków zbytu. W czasie 
trwania remontu spadek produkcji 
koksu nie przekraczał 20%.

Dodatkową trudnością w trakcie 
realizacji remontu był fakt, że bate-
ria była pochylona w dwóch płasz-
czyznach i tak musiała być odbu-
dowana, ponieważ zestaw maszyn 
piecowych musiał obsłużyć zarówno 
nową, jak i starą część baterii. Ostat-
nie gniazdo remontowe oddano do 
eksploatacji w październiku 2005 roku 
i tym samym bateria osiągnęła pełną 
zdolność produkcyjną tj. 280 tys. ton 
koksu na rok. Na uwagę zasługuje 
fakt, że remont baterii zrealizowany 
został przez spółkę córkę KK „Zabrze” 
– PPHU „REM-BUD”. W czasie 10 lat, 
które minęły od zakończenia remontu 
bateria pracuje bez zastrzeżeń.

W 2004 roku rozpoczęto także bu-
dowę nowatorskiej chemiczno-biolo-
gicznej oczyszczalni ścieków, która 
została uruchomiona 25.05.2005 r. 
Zastąpiła ona starą wyeksploato-
waną oczyszczalnię ścieków, przy-
czyniając się jednocześnie do zna-
czącego poprawienia jakości wody 
stosowanej do gaszenia koksu.

Ponadto w latach 2005–2008 kon-
tynuowano proces inwestycyjno-

remontowy zmierzający do unowo-
cześnienia procesu produkcyjnego. 
Wykonano między innymi stanowi-
ska do hermetycznego załadunku 
smoły i benzolu, wymieniono na 
baterii odbieralniki gazu wraz z od-
cinkiem przewodu ssącego, wdro-
żono monitoring na benzolowni, 
wyremontowano płuczki benzolowe 
połączone z wymianą wypełnie-
nia. W międzyczasie w 2006 roku 
Koksownia Jadwiga uzyskała po-
zwolenie zintegrowane jako swoisty 
certyfikat spełnienia unijnych norm 
w dziedzinie ochrony środowiska.

W lipcu 2011 roku Skarb Państwa 
przekazał 85% akcji KK „Zabrze” S.A. 
Jastrzębskiej Spółce Węglowej, naj-
większemu w Polsce producentowi 
węgla koksowego. Tym samym roz-
począł się intensywny proces kon-
solidacji Koksowni Przyjaźń i Kombi-
natu zwieńczony zarejestrowaniem 
w dniu 02.01.2014 r. nowego pod-
miotu gospodarczego pod nazwą 
JSW KOKS S.A.

W roku jubileuszowym otwiera 
się tym samym nowy rozdział w hi-
storii Koksowni Jadwiga. Stała się 
ona elementem dużej grupy kapi-
tałowej o silnej pozycji rynkowej. 
Nowa organizacja nawiązuje do 
struktury Koncernu Borsig-Kok-
swerke, który w okresie międzywo-

jennym połączył producentów wę-
gla i koksu na Górnym i Dolnym 
Śląsku. W niedługim bowiem cza-
sie w skład JSW KOKS S.A. wejdą 
również Wałbrzyskie Zakłady Kok-
sownicze „Victoria” S.A.

Wraz z powstaniem JSW KOKS 
S.A. Załoga Koksowni Jadwiga liczy 
na dalszy rozwój zakładu, związany 
z modernizacją węglowni, sortowni 
i węglopochodnych. W fazie końco-
wej jest budowa nowoczesnej ma-
szyny wsadowo-wypychowej, która 
aktualnie jest na etapie prób funk-
cjonalnych poszczególnych mecha-
nizmów. W fazie przygotowania są 
założenia do zaprojektowania no-
watorskiej technologii odsiarczania 
spalin z opalania baterii. W fazie 
uzgodnień ze spółką „TERMA-DOM” 
właścicielem sąsiadującej z koksow-
nią kotłowni jest wspólne wykorzy-
stanie gazu nadmiarowego do pro-
dukcji energii elektrycznej i ciepła. 
Jak Państwo widzicie plany te są 
bardzo ambitne, ale zdajemy sobie 
sprawę, że staną się one realne tyl-
ko wtedy, gdy koksownia będzie 
produkowała koks, który jest sprze-
dawalny na rynku, a koszt wytwo-
rzenia zagwarantuje dodatni wynik 
finansowy.

Zbigniew Sobala
Dyrektor Koksowni Jadwiga
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Letnia kanikuła
Sezon wakacyjny w pełni. Pracownicy na-
szych koksowni wypoczywają na urlopach, 
lecz nie zmienia to faktu, że ciągłość produk-
cji musi być zachowana. Plany produkcyjne 
i remontowe realizowane są na bieżąco.
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KaleJdoSKoP

Wspaniały kolega, sumienny pracownik
 26 marca br. pożegnaliśmy Remigiusza Kaźmierczaka. Re-
migiusz Kaźmierczak był pierwszym Głównym Energetykiem 
Koksowni Przyjaźń.

Pod jego kierownictwem two-
rzone były podstawy gospodarki 
energetycznej Koksowni począwszy 
od założeń projektowych, procesu 
projektowania, budowy i rozruchu 
technologicznego. Jego wiedza, 
doświadczenie i silna osobowość 
umożliwiły stworzenie rozwinię-
tej w pełni skojarzonej gospodarki 
energetycznej Koksowni.

Był i pozostanie dla nas niedości-
gnionym wzorem człowieka kon-
sekwentnie dążącego do realizacji 
zamierzonego celu. Jego metody 
działania i wizje wywarły znaczący 
wpływ na pozycję gospodarki ener-
getycznej Koksowni Przyjaźń.

Mimo, że od wielu lat był na eme-
ryturze i nie uczestniczył czynnie 
w naszej pracy zawodowej, utrzy-
mywaliśmy z nim kontakt. W trak-
cie spotkań interesował się naszy-
mi planami zawodowymi chętnie 
dzieląc się swym doświadczeniem 
i wiedzą.

Mam zaszczyt zaliczać się jak wie-
lu moich kolegów i współpracowni-
ków do wychowanków Pana Remi-
giusza Kazimierczaka.

Będzie nam go brakowało, ale 
pozostanie zawsze w naszej pamię-
ci jako człowiek, szef i pracownik 
Koksowni Przyjaźń, który wywarł 
istotny wpływ na obraz naszej Kok-
sowni.

Leszek Lewandowski
Główny Energetyk

XXV lat ZZIT
W Serocku 12–13 czerwca br. odbył się Nadzwyczajny Zjazd 
Delegatów Związku Zawodowego Inżynierów i Techników 
z okazji obchodów jubileuszu 25 rocznicy powstania Związku.

Z Okręgu Śląskiego w zjeź-
dzie wzięło udział 11 de-
legatów, w tym dwoje 
przedstawicieli Międzyza-

kładowej Organizacji Związkowej 
ZZIT przy JSW KOKS S.A.: Grażyna 
Grzesikowska i Zdzisław Klimek. 
Wśród zaproszonych gości był 
przewodniczący Forum Związków 
Zawodowych Tadeusz Chwałka. 
Gorąco witano Stanisława Stawo-
wego członka Komitetu Założy-
cielskiego ZZIT.

Pierwsza część zjazdu miała 
uroczysty charakter, wypełniony 
przemówieniami, gratulacjami 
i wspomnieniami z całego okresu 
działalności Związku. W drugiej 
części zjazdu dyskutowano i prze-
głosowano zmiany w statucie.

Należy wspomnieć, że w historii 
ZZIT swój ślad zaznaczył nasz kolega 
Remigiusz Kaźmierczak zatrudniony 
na stanowisku Głównego Energety-

ka w dawnych Zakładach Koksow-
niczych „Przyjaźń”. Był On w skła-
dzie Zarządu Krajowego przez trzy 
pierwsze kadencje, w tym w latach 
1993–1997 pełnił funkcję Wiceprze-
wodniczącego Zarządu Krajowego. 
Remigiusza Kaźmierczaka pożegna-
liśmy 26 marca 2014 r. (GG)
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roZMoWa MIeSIąca

Wiem już co to „kapa” i „nogi”!
Rozmowa z Przemysławem Saletą
W czerwcowym numerze Magazynu Koksowniczego zamie-
ściliśmy fotoreportaż z planu zdjęciowego serii dokumental-
nej realizowanej przez kanał filmowy National Geographic 
Channel. Ekipa NG przez kilka dni gościła w KWK Pniówek 
oraz w Koksowni Przyjaźń. Jak informowaliśmy – być może 
już we wrześniu – zobaczymy efekt w postaci filmu dokumen-
talnego wyemitowanego przez stację NGC. Widzów w tajniki 
pracy górnika i koksownika będzie wprowadzał utytułowany 
mistrz sportów walki Przemysław Saleta.

Magazyn Koksowniczy: – Panie 
Przemku, przez kilka dni gościł pan 
w kopalni i koksowni należących do 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. 
Co było celem tej wizyty?

Przemysław Saleta: – Ekipa produ-
cencka National Geographic zapyta-
ła mnie, czy nie zechciałbym wziąć 
udziału w ich projekcie poświęconym 
prezentacji trudnych i ciężkich zawo-
dów. Seria filmowa na razie widnieje 
pod roboczym tytułem „Przemek Sa-
leta – najcięższe zadania” i zostanie 
przedstawiona widzom, z tego co 
wiem, być może już we wrześniu. 
Scenariusz zapowiada się ciekawie, 
przedstawiam na planie filmowym 
pracę ludzi, którzy wykonują na-
prawdę ciężkie zadania. Wyrazi-
łem zgodę, ustaliliśmy terminy i tak 
znalazłem się pod ziemią w kopalni 
Pniówek i w Koksowni Przyjaźń. Oj, 
powiem szczerze, nie było mi lekko...

MK: – Proszę zatem podzielić się 
swymi wrażeniami z pobytu pod 
ziemią i na stropach baterii kok-
sowniczych?

PS: – Przekonałem się na własnej 
skórze i mam nadzieję, że widzowie 
również podzielą potem moją opinię, 
że praca górnika i koksownika zali-
cza się do grupy najcięższych zawo-
dów, które wymagają ogromnego 
wysiłku i zachowania ostrożności 
ze względu na niebezpieczeństwa 
związane z tymi zawodami. Podczas 
wizyty w kopalni zaliczyłem wizytę 

w przodku, nosiłem bardzo ciężkie 
elementy obudowy chodnikowej, 
było też trochę wiercenia, od gór-
ników dowiedziałem się (mówi ze 
śmiechem – przyp. redakcji) co to są 
„kapa” i „nogi”. Praca górników jest 
bardzo ciężka. Już sam zjazd pod 
ziemię może niektórych przyprawić 
o zawrót głowy, a przebywanie przez 
kilka godzin na kopalnianym przod-
ku to robota dla twardzieli. Dlatego 
mówię – szacunek górnikom.

MK: – No a praca w Koksowni Przy-
jaźń? Było lżej, łatwiej, bezpieczniej?

PS: – Tego nie można tak prosto 
porównać. Zarówno w kopalni jak 
i koksowni wiele czynności i proce-
sów technologicznych jest zauto-
matyzowanych, ale i tak nie wyeli-
minują one obecności i fizycznego 
trudu człowieka. Powtórzę po raz 
kolejny – w obydwu zakładach wy-
stępuje bardzo wiele zagrożeń, na 
które pracownicy stale muszą zwra-
cać uwagę i mieć się na baczności. 
W kopalni pod ziemią jest bardzo 
ciepło, ale w koksowni na stropie 
baterii jest bardzo, bardzo gorąco. 
W Przyjaźni musiałem m.in. podnosić 
i opuszczać zawory gazowe. Musia-
łem kręcić bardzo dużą korbą. Nor-
malnie tę pracę wykonuje czterech 
silnych facetów, którzy po dwudzie-
stu ruchach się zmieniają. Ja nie 
jestem słabym mężczyzną, ale gdy 
sam machnąłem kilkadziesiąt obro-
tów, stwierdziłem, że ci faceci muszą 

mieć naprawdę wielką krzepę. Poza 
tym na baterii czułem się jak w pie-
karniku. Na dworze ciepło, a tu jak 
w tropikach. Gdy jeszcze otworzy się 
specjalne wzierniki, przez które wi-
dać w komorze baterii rozżarzony do 
ponad 1200 °C koks, to nawet przez 
specjalne rękawice, ubranie ochron-
ne i buty czuć ten wielki żar. Pot leje 
się z człowieka strumieniami.

MK: – Gdyby trzeba było wybrać 
– praca górnika czy koksownika, 
na co zdecydowałby się Przemek 
Saleta?

PS: – Jedna i druga robota ma 
swoje plusy i minusy. Teoretycznie 
zmiana na kopalni trwa tylko 6 go-
dzin, ale to robota pod ziemią. Zmę-
czyć może już nawet samo dojście na 
przodek. To nie jest tak, że się wsiada 
do windy i po zjeździe już zaczyna-
my pracować. Najpierw ponad 20 
minut tłuczemy się kolejką, a potem 
2–3 kilometry trzeba jeszcze maszero-
wać w niezbyt przyjemnych warun-
kach... Chyba wybrałbym pracę na 
koksowni. Koksownikom też ciężko, 
ale przynajmniej widzą niebo i sło-
neczko. Korzystając zatem z okazji 
pozdrawiam serdecznie wszystkich 
górników i koksowników, i życzę 
wam bezpiecznej pracy oraz dużo 
zdrowia.

Dziękujemy za rozmowę:
Tomasz Siemieniec, Jerzy Pikuła



12 MagaZyn KoKSoWnIcZy

 Zagórowski, JSW: USA 
nie będą eksportowały 
taniego gazu do UE

– Jeżeli mówimy o energetycz-
nych połączeniach międzynarodo-
wych i tworzeniu wspólnego rynku 
energii w Unii Europejskiej to musi-
my pamiętać, że gdzieś ta sieć musi 
być podłączona do jakiegoś źródła 
wytwórczego. To mogą być np. źró-
dła opalane węglem – przypomina 
Jarosław Zagórowski, Prezes Zarzą-
du Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Jego zdaniem celem energety-
ki w Polsce powinna być poprawa 
sprawności istniejących instalacji 
węglowych i budowa nowych źró-
deł. – Węgiel może być wykorzysty-
wany w czystszy sposób niż obecnie 
dzięki stosowaniu nowocześniejszych 
technologii m.in. w elektrowniach. 
Widzimy, że to już się dzieje w nowo 
budowanych blokach. Powinniśmy 
więc walczyć nie z węglem, ale 
z emisją CO2 – dodaje Jarosław Za-
górowski.

Prezes JSW przyznaje, że polskie 
górnictwo węgla przeżywa obec-
nie poważne problemy, ale ma ono 
przed sobą duży potencjał rozwoju. 
Jego zdaniem dopóki nie nauczy-
my się magazynować dużych ilości 
energii to OZE pozostaną niestabilne, 
a jednym z podstawowych stabil-
nych źródeł energii jeszcze przez lata 
pozostaną elektrownie węglowe. 
Jarosław Zagórowski ocenia, że jesz-
cze do niedawna przy kształtowaniu 
polityki energetycznej UE dominują-
cy był głos ekologii, nie brano nato-
miast pod uwagę głosu przemysłu.

– Poprzez zdominowanie polityki 
energetycznej UE przez ekologów 
tracimy konkurencyjność gospo-
darki, ponieważ przemysł ucieka do 
nisko kosztowych państw za bliską 
granicą a także do innych regionów 
świata jak np. Stany Zjednoczone – 
wskazuje Jarosław Zagórowski.

Prezes JSW ostrożnie podchodzi do 
umowy o wolnym handlu UE-USA. 
– Jestem ciekaw, czy Stany Zjedno-
czone są zainteresowane tym, żeby 
UE miała tanią energię. Nie będzie 
tak, że w UE będzie tani gaz ze Sta-
nów Zjednoczonych. Nie obiecujmy 
sobie zbyt wiele – wskazuje Jarosław 
Zagórowski.

 Wzrost wydobycia  
węgla w Bogdance 
w I półroczu br.

Spółka Lubelski Węgiel Bogdan-
ka w drugim kwartale 2014 roku 
osiągnęła produkcję węgla han-
dlowego na poziomie 2,02 mln ton, 
czyli zbliżonym do osiągniętego 
w tym samym okresie rok wcze-
śniej (2,05 mln ton). Narastająco 
w pierwszym półroczu 2014 roku 
Bogdanka wydobyła 4,25 mln ton 
węgla handlowego, co oznacza 
wzrost o 4,2 proc. w porównaniu 
do tego samego okresu rok wcze-
śniej. Spółka wdraża strategię na 
lata 2013–2020, której najważniej-
sze elementy to finalizacja, do 2015 
roku, programu inwestycyjnego 
mającego na celu podwojenie 
zdolności produkcyjnych w stosun-
ku do roku 2011 oraz dwukrotne 
zwiększenie zasobów operatyw-
nych Spółki w Lubelskim Zagłębiu 
Węglowym i tym samym przedłu-
żenie żywotności kopalni do około 
2050 roku.

– Wydobycie w drugim kwartale 
tego roku było zgodne z naszymi 
założeniami. Było ono nieco niższe 
niż osiągnięte w pierwszym kwar-
tale tego roku, co wynikało z de-
cyzji o postawieniu przede wszyst-
kim na wydobycie węgla lepszego 
jakościowo, do czasu ukończenia 
Zakładu Przeróbki Mechanicznej 
Węgla. Całe pierwsze półrocze za-
kończyliśmy wydobyciem o 4,2 
proc. wyższym niż osiągnięte w tym 

samym okresie rok wcześniej. Jed-
nocześnie realizowana w drugim 
kwartale sprzedaż wyniosła 2,10 
mln ton, czyli była nieznacznie niż-
sza niż w pierwszym kwartale tego 
roku. Sprzedaż w całym pierwszym 
półroczu 2014 roku wyniosła 4,33 
mln ton i była wyższa o 13,6 proc. 
od sprzedaży w pierwszym półro-
czu 2013 roku. Warunki rynkowe 
w branży węgla energetycznego 
pozostają trudne, co ma wpływ na 
kształtowanie się cen – powiedział 
Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW 
Bogdanka.

,

 W górnictwie działa 
ponad 240 związków 
zawodowych

Górnictwo w kryzysie, a w Ja-
strzębskiej Spółce Węglowej powstał 
właśnie 45 już związek zawodowy. 
Roczne utrzymanie wszystkich orga-
nizacji kosztuje tam ponad 11 mln zł 
– informuje „Dziennik Zachodni”.

W znajdującej się w fatalnej 
kondycji finansowej Kompanii Wę-
glowej działa aż 160 takich orga-
nizacji, a w Katowickim Holdingu 
Węglowym około 40. W obydwu 
spółkach uzwiązkowienie wyno-
si ok. 100 procent. W JSW nawet 
ponad 120, bo wielu związkowców 
zapisało się do więcej niż jednej or-
ganizacji. Najnowszy związek za-
wodowy to WZZ Sierpień 80 w ko-
palni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. 
Ryszard Wójcik, szef „Sierpnia 80” 
w spółce wyjaśnia, że jego orga-
nizacja w JSW działa od lat, ale 
do tej pory była aktywna jedynie 
na kopalniach Pniówek i Budryk. 
„Na czele każdego związku, najle-
piej w każdym zakładzie, powinien 
stać ktoś, kto dowodzi wszystkimi 
działaniami. Dlatego powstał osob-
ny związek, z przewodniczącym 
tam, na miejscu. Jakby nie było 
chętnych, związku by nie było” – 
wyjaśnia Wójcik.

o naS I o branży
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Dąbrowa Górnicza

 Czas trudnych rozmów
Finalizowanie rozmów z polskimi 

graczami i wybór koszykarzy zagra-
nicznych – to największe obecnie 
wyzwania, stojące przed zarządem 
i sztabem szkoleniowym MKS-u Dą-
browa Górnicza. – Mamy prawie 
zamknięte kandydatury dwóch 
Polaków. Co do wzmocnień zagra-
nicznych, wybieramy spośród kil-
kudziesięciu zawodników i wiemy, 
że nie ma miejsca na błąd – mówi 
Wojciech Wieczorek, szkoleniowiec 
dąbrowskiego klubu.

Lipiec to dla większości koszyka-
rzy okres urlopowy, ale dla trene-
rów już niekoniecznie. Najwięcej 
czasu pochłania Panom poszuki-
wanie nowych graczy?

– Tak, od połowy maja nieprze-
rwanie szukamy jak najlepszych 
kandydatów do gry w naszym klu-
bie. Musimy pamiętać, że mamy 
określony budżet, w którym musi-
my się zmieścić. Dokładnie spraw-
dzamy profile kilkudziesięciu za-
wodników. Najczęściej oglądamy 
nagrania meczów z ich udziałem, 
unikamy często mylących kompila-
cji najlepszych zagrań. Mamy świa-
domość, że przy wyborze koszyka-
rzy zagranicznych nie ma miejsca 
na pomyłkę. Inaczej wygląda sy-
tuacja z polskimi zawodnikami. Po-
większenie ligi sprawiło, że wzrosło 
zainteresowanie polskimi graczami, 
także tymi z niższych lig. Zwiększyły 
się też ich wymagania finansowe, 
czasami w sposób nieuzasadnio-
ny, dlatego sytuacja nie jest łatwa. 
Obecnie próbujemy sfinalizować 
rozmowy z dwoma kandydatami 
do gry w naszej drużynie. Rozmowy 
są trudne, nie można wykluczyć 
żadnego scenariusza, ale jestem 
optymistą i sądzę, że zostaną zakoń-
czone po naszej myśli.

Czyli w najbliższym czasie kibice 
mogą spodziewać się informacji 
transferowych?

– Tak, na pewno już wkrótce po-
damy do wiadomości publicznej 
szczegóły dotyczące naszych ru-
chów transferowych, a konkret-
nie polskich graczy. W tej chwili 
takich informacji nie ma, gdyż 
– tak jak wspomniałem – wszyst-
ko zmienia się dosłownie z dnia 
na dzień. Zawodnicy rezygnują, 
wybierają lepsze pod względem 
finansowym oferty z innych klu-
bów, sytuacja jest bardzo dyna-
miczna.

Graczy na które pozycje szukają 
Panowie przede wszystkim?

– W tym momencie kluczowe 
jest dla nas obsadzenie zawodni-
kami zagranicznymi pozycji 3 i 5. 
Jeśli chodzi o trzeciego gracza, 
decyzja będzie zależała od finału 
rozmów z Polakami. Może to być 
zawodnik numer 1 lub 2. Bardziej 
prawdopodobne, że będzie to roz-
grywający. Istotne jest dla nas 
to, aby nie zamykał drogi do roz-
woju Marcinowi Piechowiczowi 
(200 cm wzrostu), który z roku na 
rok staje się coraz bardziej warto-
ściowym graczem na tej pozycji. 
Kontynuujemy bowiem klubową 
politykę dawania szansy młodym 
koszykarzom, w ekstraklasie na-
dal konsekwentnie chcemy na 
nich stawiać.

Jaki jest główny kierunek poszu-
kiwań wzmocnień zagranicznych?

– Nie zamykamy się na żaden re-
jon geograficzny. Analizujemy pro-
file graczy z USA, Ukrainy, Litwy, 
Łotwy i z Bałkanów. W grę wchodzi 
kilkadziesiąt nazwisk, więc to pra-
ca wymagająca cierpliwości. Na 
szczęście na pozyskanie koszykarzy 
zagranicznych mamy troszkę wię-
cej czasu. Chcemy dopasować ich 
do polskich zawodników, których 
zakontraktujemy i do naszego stylu 
gry tak, aby cały zespół jak najle-
piej funkcjonował. W tym przypad-
ku musimy też brać pod uwagę 
nasze ściśle określone możliwości 
finansowe. (...)

Rozmawiał: Damian Juszczyk

Zabrze
 Górnik Zabrze 

zaprezentował się 
kibicom

15 lipca br. na Kąpielisku Leśnym 
w Maciejowie odbył się Piknik Ro-
dzinny. Najważniejszym punktem 
programu była prezentacja druży-
ny Górnika Zabrze na rundę jesien-
ną sezonu 2014/2015.

– Kolejny raz rozpoczynamy sezon 
pełen emocji. Wierzymy, że podob-
nie jak poprzednie, ten rok przyspo-
rzy nam sporo emocji. Cieszę się, że 
spotkaliśmy się właśnie tutaj na Ką-
pielisku Leśnym. Miejmy nadzieję, że 
to miejsce będzie dla nas szczęśliwe. 
Życzę Górnikowi, zawodnikom i kibi-
com dobrego sezonu – powiedziała 
pani prezydent Małgorzata Mańka-
Szulik. – Dziękuję Wam, że przyszliście 
na kąpielisko zobaczyć naszą druży-
nę. Liczę, że pogoda dopisze i będzie-
my bawić się tak samo dobrze, jak 
na pikniku rodzinnym. Bardzo proszę 
Was o wsparcie zespołu w tym sezo-
nie, żebyście przychodzili na mecze 
i myśleli o nas ciepło. Ja ze swej stro-
ny deklaruję, że zrobimy wszystko 
aby zapewnić drużynie jak najlepsze 
warunki do pracy, które mamy na-
dzieję, że przełożą się na zwycięstwa 
– dodał prezes Waśkiewicz.

Po tej oficjalnej części na scenie 
pojawił się sztab szkoleniowy z dy-
rektorem sportowym Robertem Wa-
rzychą na czele. – Myślę, że jesteśmy 
dobrze przygotowani do sezonu. Dzi-
siaj prezentujemy się tutaj, ale liczę, 
że tak naprawdę dopiero pokaże-
my się już w poniedziałek na boisku 
w meczu z Cracovią i zdobędziemy 
punkty – powiedział Warzycha. Po 
chwili dołączyli do niego pozostali 
przedstawiciele sztabu szkoleniowo-
medycznego.

Zawodnicy zaprezentowali się for-
macjami, począwszy od bramka-
rzy, przez obrońców, pomocników, 
na napastnikach kończąc. 

InforMator
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Spełnione marzenie 

Victoria PWSZ Wałbrzych w I lidze
Marzenia się spełniają. Zwłaszcza jak się bardzo chce. I jak 
się ma wokół przyjaciół, którzy są w stanie i chcą pomóc 
je spełnić. Tak spełniły się marzenia działaczy i zawodni-
ków siatkarskiego TS Victoria PWSZ Wałbrzych o awansie 
do I ligi. Jest to już przedsionek wielkiej krajowej siatkówki, 
w której grają ci najpotężniejsi – Jastrzębski Węgiel, Skra 
Bełchatów, Resovia. Teraz Wałbrzych puka do krajowej 
czołówki. 

Po awansie do I ligi, Vic-
toria PWSZ Wałbrzych 
jest już w gronie 28 naj-
lepszych drużyn w Pol-

sce. A ma większe ambicje. Może 
nie za rok, ale za trzy? Może będzie 
już w tej ekstraklasowej wybranej 
„14”?

Cierpliwie pracowali na to trene-
rzy i działacze wałbrzyskiego klu-
bu. Szkolili, grali w niższych ligach, 
stwarzali coraz lepsze warunki dla 
rozwoju siatkówki, robili dobrą at-
mosferę wokół tej dyscypliny. I wy-
korzystywali fakt, że na siatkówkę 
od kilku lat jest wielki boom w Pol-
sce. Dobierali skład, wzmacniali siłę 
„ognia” siatkarskiego, czekali aż po-
wstaną nowe obiekty. Kiedy doszli 
do wniosku, że sukces trzeba pode-
przeć zawodnikami z zewnątrz, nie 
bali się dokonywać transferów. Za 
pierwszym razem, przed rokiem nie 
wyszło. Jeszcze bardziej wzmocnio-
ny zespół wreszcie zdobył awans 
do upragnionej I ligi. Teraz trzeba 
zrobić krok kolejny – ustabilizować 
skład, przyciągnąć kibiców do no-
wej, dużej hali, zacząć wygrywać 
z lepszymi od siebie. I wciąż marzyć 
o ekstraklasie.

Kilka rzeczy zbiegło się w Wał-
brzychu niemal jednocześnie. Co-
raz lepszy klimat dla sportu ze stro-
ny gminy. Inwestycje w obiekty 
i budowa nowoczesnej hali Aqua 
Zdrój. Coraz większe pieniądze na 

szkolenie z budżetu miasta. I coraz 
lepszy klimat ze strony sponsorów 
– Wałbrzyskich Zakładów Kok-
sowniczych „Victoria” S.A. i Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodo-

wej im. Angelusa Silesiusa. Przed 
rokiem podpisano bezpreceden-
sową umowę, której sygnatariu-
szami były: WZK „Victoria” S.A., 
samorząd gminy i wyższa szkoła. 
Zadbano o szczegóły. I nie tylko 
o pieniądze tu szło. Sponsor dał 
wsparcie finansowe, gmina pie-
niądze na obiekty i stypendia dla 
zawodników, uczelnia dołożyła 
miejsca w akademiku i możliwość 
nauki. Do Wałbrzycha ściągnięto 
zawodników, którzy chcieli łączyć 

sport i naukę. Efekt był taki, że od 
maja tego roku skrzynka mailowa 
klubu wypełnia się propozycjami 
gry w Victorii PWSZ – zgłaszali się 
chętni, by grać w Wałbrzychu, re-
prezentować klub, miasto, uczel-
nię. Grać i się uczyć, startować 
w lidze i akademickich mistrzo-
stwach.

W ten sposób realizuje się kilka 
celów – buduje się drużynę na 
miarę oczekiwań kibiców, stwarza 
się kibicom możliwość oglądania 
gry w coraz wyższej lidze, młodzi 
sportowcy mogą zdobywać ko-

lejny etap wykształcenia, obiekty 
tętnią życiem, młodzież z siatkar-
skich szkółek ma na kim się wzoro-
wać, uczelnia zdobywa swoje lau-
ry (niezbyt duża wałbrzyska PWSZ, 
z 2,5 tysiącami studentów w 2014 
roku uplasowała się na wysokim 
40. miejscu w kraju w sportowej 
rywalizacji akademickiej, wyprze-
dzając dużo większe uczelnie).

W ten sposób realizowana jest 
także funkcja społecznej odpo-
wiedzialności biznesu lokalnego. 
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Po godZInach

Funkcja, która z jednej strony bu-
duje markę miasta i środowiska 
poprzez sukcesy, z drugiej daje 
satysfakcję mieszkańcom i możli-
wość spędzenia czasu na impre-
zach, a z trzeciej – kto wie czy nie 
najważniejszej – daje możliwość 
trenowania dzieciom, w tym dzie-
ciom pracowników firm-sponso-
rów. Dzieci i młodzież mogą więc 
realizować swoje pasje, zdobywać 
umiejętności mogące dać w przy-
szłości zawodowe życie. 

Warto poznać nazwiska tych, 
którzy doprowadzili w Wałbrzy-

chu do spełniania tych marzeń. 
Zespół TS VICTORIA PWSZ w mi-
nionym sezonie tworzyli: Michał 
Tomiałowicz, Tomasz Walendzik, 
Paweł Olszewski, Sebastian Zie-
liński, Łukasz Kaczmarek, Arka-
diusz Olczyk, Łukasz Karpiew-
ski, Grzegorz Kukla, Jarosław 
Pizuński, Dawid Migdalski, Igor 
Kozłowski, Jakub Paszek, Kamil 
Kucharczyk. Drużynę prowa-
dzili Krzysztof Janczak i Janusz 
Ignaczak. A klubem zarządza-
ją Henryk Walentas, długoletni 
pracownik WZK „Victoria” S.A. 

oraz Włodzimierz Perliceusz. Te-
raz przed tymi ludźmi, zwłaszcza 
trenerami i działaczami, bo część 
zawodników się zapewne zmieni 
w drużynie, nowe wyzwanie – za-
grać skutecznie w I lidze, utrzy-
mać miejsce w środku stawki. 
I budować klimat, fundamenty 
organizacyjne klubu i kadrę, by 
za rok-dwa zaatakować ekstra-
klasę. I zagrać z Jastrzębskim Wę-
glem o ligowe punkty, a nie tylko 
towarzysko przy okazji corocznych 
Turniejów „O Puchar Prezesa WZK 
Victoria S.A.”. (WP-B, BS)

JSW KOKS wspiera lokalne społeczności

JSW KOKS S.A. był jednym ze 
sponsorów tego wydarzenia. Festyn 
prowadził wodzirej Jerzy Kiołbasa 
– Ślązak Roku. Przed licznie zgroma-
dzoną publicznością wystąpili arty-
ści śląskiej estrady (zespół „De Facto”, 
„Książę Lipin” i przyjaciele, „Zespół 
Bez Nazwy”) oraz dzieci i młodzież bi-
skupickich szkół i przedszkoli.

Dla najmłodszych rozrywkę za-
pewnił zespół animatorów ze studia 
artystycznego Maciej.

Nie zabrakło też tradycyjnego 
śląskiego kołocza, kawy, kiełbasy 
i piwa. Każdy z uczestników festynu 
mógł wziąć udział w loterii fantowej 
z m.in. ekspresem do kawy i robotem 
kuchennym do wygrania.  (KG)

21 czerwca br. w Zabrzu Biskupicach odbył się festyn 
dzielnicowy zorganizowany przez Radę Dzielnicy Zabrze 
Biskupice i Parafię Św. Jana Chrzciciela.




