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NASZe SPRAWy

Nowy, korzystny Regulamin  
Premiowania Pracowników JSW KOKS S.A.
Z inicjatywy Zarządu JSW KOKS S.A. opracowano nowy Regulamin Premiowania 
Pracowników JSW KOKS S.A. W opracowaniu Regulaminu wzięli udział pracownicy 
znający specyfikę i charakter pracy, przedstawiciele związków zawodowych oraz 
eksperci specjalistycznej firmy Keystone Consulting Sp. z o.o.

Po wejściu w życie Regulaminu, każdy z pracow-
ników zostanie przypisany do jednej z dwóch grup 
premiowych:

– Grupa I – do tej grupy przypisani zostaną pra-
cownicy bezpośrednio związani z produkcją. 
Wysokość premii w tej grupie będzie wynosiła 
do 15% podstawy do obliczania premii.

– Grupa II – do tej grupy przypisani zostaną pozo-
stali pracownicy. Wysokość premii w tej grupie 
będzie wynosiła do 10% podstawy do obliczania 
premii.

Premia będzie wypłacana za kwartał, a podsta-
wą do obliczania premii w obu grupach będzie 
trzykrotność stawki miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego (wpisanej w umowie o pracę).

Dokładna wysokość premii pracownika za kwar-
tał będzie określana przez wykonanie mierników 
premiowych, z których każdy częściowo będzie 
wpływał na wysokość premii. Oznacza to, że niski 
poziom wykonania przez załogę jednego z mierni-
ków nie zablokuje wypłaty premii, jeżeli pozostałe 
będą wykonane na odpowiednim poziomie. Mierni-
ki premiowe zostały skonstruowane tak, aby załoga 
miała wpływ na realizację każdego z nich.

Wysokość premii będzie zależała od następują-
cych mierników:

– poziomu realizacji planu kosztów remonto-
wych,

– poziomu realizacji planu pozostałych kosztów,
– poziomu wykonania mierników technologicz-

nych ustalanych na każdy kwartał, zgodnie ze 
specyfiką pracy np. wskaźnika równomierno-
ści wypychu komór, poziomu benzolu w gazie, 
wskaźnika zużycia oleju płuczkowego i innych,

– wyniku wykonania planu finansowego przez 
Spółkę.

Premia będzie wypłacana za czas efektywnie 
przepracowany. Pracownicy otrzymają więc jasne, 
przejrzyste i sprawiedliwe zasady premiowania oraz 

pewność, że będą mieli wpływ na wysokość otrzy-
mywanej premii.

Zarząd Spółki planuje wprowadzenie Regulaminu 
Premiowania w 2014 r. Projekt Regulaminu Premio-
wania został przekazany związkom zawodowym, któ-
re jak do tej pory nie zajęły stanowiska w tej sprawie.

Szczegółowe informacje na temat Regulaminu Pre-
miowania dostępne są u Kierowników jednostek.

(inf.wł.)
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WydARZeNiA

Obradowało NWZ JSW KOKS S.A.
31 lipca br. odbyło się Nad-
zwyczajne Walne Zgroma-
dzenie JSW KOKS S.A. Ob-
radom przewodniczył mec. 
Rafał Sasiak. 

Porządek obrad przewidywał 
podjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na udziele-
nie poręczeń obligacji emito-

wanych przez JSW S.A. w ramach 
programu emisji oraz podjęcie 
uchwały w sprawie odkupu akcji 
JSW KOKS S.A. w następstwie wnio-
sku akcjonariusza reprezentującego 
nie więcej niż 5 proc. kapitału za-
kładowego Spółki.

(jmp)

JSW S.A. sfinalizowała zakup kopalni Knurów-Szczygłowice
Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała 31 lipca osta-
teczną umowę przejęcia Kopalni Węgla Kamiennego 
„Knurów-Szczygłowice” od Kompanii Węglowej. 

Dla JSW oznacza to konsoli-
dację wysokiej jakości wę-
gla koksowego w grupie ka-
pitałowej, poszerzenie bazy 

zasobowej o 65% i docelowe zwięk-
szenie produkcji do 18,5 mln ton wę-
gla rocznie począwszy od 2019 roku. 
Wzrośnie również rentowność samej 
kopalni, która dzięki inwestycjom 
JSW zamierza zwiększyć udział wę-
gla koksowego do 80% łącznej pro-
dukcji w perspektywie kilku lat.

Kopalnia Knurów-Szczygłowice 
wydobywa rocznie 3,8 mln ton wę-
gla. Obecnie 38% produkcji stanowi 
wysokiej jakości węgiel koksowy, 
w którym specjalizuje się JSW. Za-
soby bilansowe węgla kamiennego 
wynoszą 1260 mln ton, co zapew-
nia kopalni funkcjonowanie przez 

ponad 80 lat oraz istotnie wzmac-
nia pozycję JSW jako wiodącego 
w skali europejskiej producenta 
węgla koksowego.

– To korzystna i perspektywiczna 
transakcja zrealizowana przez JSW. 
Kopalnią Knurów-Szczygłowice inte-
resowaliśmy się od wielu lat. Zakup 
ten doskonale wpisuje się w naszą 
strategię zwiększania zasobów wę-
gla koksowego i zapewnienia wzro-
stu produkcji w kolejnych latach 
– powiedział Jarosław Zagórowski, 
prezes JSW. – Kupno sąsiadującej 
z jedną z kopalń JSW kopalni Knu-
rów-Szczygłowice to dla nas na-
turalny kierunek ekspansji, który 
przyniesie wymierne efekty synergii 
i zapewni dodatkową wartość dla 
akcjonariuszy.

Cena transakcji wyniosła 1,49 
mld zł. Została uznana przez ana-
lityków międzynarodowej grupy 
bankowej Citigroup za godziwą dla 
JSW z finansowego punktu widze-
nia. By sfinansować transakcję JSW 
będzie emitować denominowane 
w złotych i dolarach obligacje, któ-
re będą obejmowane przez konsor-
cjum banków, w ramach ustalo-
nego programu emisji. Transakcja 
zakupu Kopalni Węgla Kamienne-
go „Knurów-Szczygłowice” obniży 
średni jednostkowy koszt wydoby-
cia węgla w całej grupie kapitało-
wej JSW. Na spodziewane efekty 
synergii, które w pełni uwidocznią 
się w ciągu najbliższych lat, zło-
żą się m.in. niższe koszty zakupów 
sprzętu, niższe koszty transportu, do-
godne położenie przejmowanej ko-
palni, ułatwiające dostęp do boga-
tych złóż Knurowa-Szczygłowic oraz 
przebudowa portfolio produktów.

(KJB)
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WZK VictoRiA S.A.

Nowa struktura organizacyjna WZK „Victoria” S.A.
Od 1 sierpnia br. w Wałbrzyskich Zakładach Koksow-
niczych „Victoria” S.A. wprowadzona została nowa 
struktura organizacyjna, wynikająca z konieczności 
dostosowania do zmian organizacyjnych związanych 
z nowymi  kierunkami rozwoju „Victorii” oraz z udziału 
Spółki w projekcie mającym na celu integrację Grupy 
Kapitałowej JSW.

Nowa struktura Spółki opar-
ta jest na założeniach pro-
jektu wypracowanego we 
współpracy WZK „Victoria” 

S.A. z JSW KOKS S.A. przy współ-
udziale firmy doradczej Keystone 
Consulting. Sp. z o.o. w Katowi-
cach.

Kluczowe zmiany schematu or-
ganizacyjnego to:
– utworzenie Biura Energetyki – ko-

mórki odpowiedzialnej za cało-
kształt działalności energetycznej 
Spółki; Dyrektorem Biura Energety-
ki został Zbigniew Kochański.

– wyodrębnienie zadań związa-
nych z organizacją, planowaniem 
i technologią produkcji i utworze-
nie Biura Produkcji, którego Dy-
rektorem został dotychczasowy 
Kierownik Oddziału Piecosortow-
ni – Waldemar Wal. W strukturę 
Biura Produkcji weszły oddziały 
produkcyjne WZK: Piecosortow-
nia, której Kierownikiem został 
Zbigniew Zięba, Węglownia – 
z kierownikiem Rajmundem Bal-
cerkiem i Węglopochodne – z Ra-
fałem Dąbkiem.

– przesunięcie zadań związanych 
z eksploatacją z Biura Rozwoju 
i Eksploatacji do Biura Produkcji, 
czego efektem jest zmiana nazwy 
Biura na Biuro Inwestycji i Rozwo-
ju; Dyrektorem pozostał Zygmunt 
Bury.

– rozdzielenie zakresów funkcjonal-
nych Działu BHP i Ochrony Środo-

wiska. Kierownikiem Działu BHP 
został Zbigniew Suchecki, Działu 
Ochrony Środowiska – Irena Lis.

– wyodrębnienie Działu Finansów 
i Rachunkowości, którego Kierow-
nikiem została Aneta Bielak – do-

tychczasowa Zastępca Głównego 
Księgowego.

– rozdzielenie funkcji handlu i spe-
dycji w obszarze dotychczasowe-
go Działu Handlu i Logistyki. Kie-
rownikiem Działu Handlu został 
Włodzimierz Walewski, Działu 
Spedycji – Wiesława Tabor.

– połączenie Działu Ochrony z Dzia-
łem Administracyjno-Gospodar-
czym; Kierownikiem Działu został 
Zdzisław Maciulewicz.

– rozszerzenie zakresu funkcjonal-

nego Działu Kadr i Szkoleń o za-
gadnienia związane z obsługą 
socjalną pracowników, zmianie 
uległa nazwa działu na Dział Za-
rządzania Zasobami Ludzkimi. 
Kierownikiem pozostała Jolanta 
Miklaszewska.

– przeniesienie Działu Kontroli Ja-
kości, którego Kierownikiem po-
został Henryk Błądek do pionu 
Członka Zarządu ds. Ekonomicz-
nych.
W związku z wprowadzanymi 

zmianami, 31 lipca br. w sali kon-
ferencyjnej WZK „Victoria” S.A. od-
była się uroczystość wręczenia no-

minacji szefom nowych komórek 
organizacyjnych Spółki.

W uroczystym spotkaniu uczest-
niczył Zarząd Spółki: Prezes Zarządu 
– Andrzej Warzecha, Członek Zarzą-
du ds. Produkcji – Stanisław Stępak, 
Członek Zarządu ds. Ekonomicz-
nych – Ryszard Rędziński oraz do-
zór Spółki. Zarząd Spółki, gratulując 
nominacji, życzył dyrektorom i kie-
rownikom sukcesów w stawianych 
przed nimi nowymi wyzwaniami.

(JM)

Waldemar Wal, Zygmunt Bury, Zbigniew Kochański
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Kolejny produkt z rodziny VARMO HOME  
już w sprzedaży

KAlejdoSKoP

„Źle, gdy strażak pali się do roboty”
Pod tym hasłem odbyły się w dniach od 28 do 30 lipca 
2014 r. ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej na terenie 
Koksowni Jadwiga.

Tematem ćwiczeń były pożary 
obiektów oraz instalacji prze-
mysłowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem instalacji 

benzolowni. Ćwiczenia odbywa-
ły się przez 3 kolejne dni,, a udział 
w nich wzięło łącznie 50 strażaków 
PSP dysponujących w każdym dniu 
pięcioma wozami bojowymi oraz 
specjalistycznym sprzętem ratowni-
czo-gaśniczym.

Celem ćwiczeń było zapoznanie 
strażaków PSP z procesem technolo-
gicznym, zagrożeniem pożarowym 
wynikającym z prowadzonego pro-
cesu technologicznego, stosowany-
mi w Koksowni zabezpieczeniami 

technicznymi, zaopatrzeniem wod-
nym oraz praktyczne sprawdzenie 
przygotowania służb technologicz-
nych, zakładowych służb ratow-
niczych i strażaków PSP do prowa-
dzenia działań interwencyjnych na 
terenie zakładu.

Praktyczne ćwiczenia odbywały 
się na instalacji benzolowni, a w za-
łożeniu przyjęto gaszenie pożaru 
zbiornika manipulacyjnego benzolu.

W ćwiczeniach poza strażakami 
PSP uczestniczyli pracownicy dozo-
ru Koksowni, ratownicy zespołu ds. 
ochrony przeciwpożarowej i bezpie-
czeństwa gazowego oraz ratownicy 
ORT. Z ramienia PSP ćwiczenia ko-

ordynował Zastępca Komendanta 
Miejskiego PSP w Zabrzu mł. bryg. 
Kamil Kwosek przy współudziale na-
szego Szefa Biura Ochrony Przeciwpo-
żarowej i Bezpieczeństwa Gazowego.

Choć były to tylko ćwiczenia, na 
załodze Koksowni działania straża-
ków wywarły ogromne wrażenie. 
Zgromadzone przez Państwową 
Straż Pożarną siły i środki pozwoli-
ły utwierdzić się w przekonaniu, że 
w przypadku zdarzeń mogących za-
grażać życiu ludzi i bezpieczeństwu 
technologicznemu Zakładu, pra-
cownicy nie pozostaną sami.

Materiał zdjęciowy z ćwiczeń pre-
zentujemy w fotoreportażu na str. 8–9.

Tomasz Grzesik
Mistrz Zakładu  

ds. Produkcji i Technologii
Koksownia Jadwiga

Sierpień to jeszcze czas wakacji. Korzystamy z urlopów i kto 
może wyjeżdża tam, gdzie spokój, czyste powietrze i słońce. 
Jednak już wkrótce ciepło zacznie nam się kojarzyć z „ciepłem 
domowego ogniska” i... sezonem grzewczym. Właśnie z myślą 
o cieple w domu i czystym powietrzu za oknem Polski Koks po-
stanowił rozszerzyć ofertę produktową Zakładu Produkcji Kom-
pozytowych Paliw Stałych o pelet węglowy VARMO Ø 20 mm.

Kolejny produkt z rodziny 
VARMO HOME jest paliwem 
węglowym alternatywnym 
w stosunku do węgla orze-

cha. Przeznaczony jest do kotłów 
zasypowych, może być również sto-
sowany w kuchniach węglowych 
oraz piecach konwencjonalnych. 
Pelet VARMO Ø 20 mm dostępny jest 
w workach 15 kg.

W związku ze zbliżającym się okre-
sem przygotowań do sezonu grzew-
czego Polski Koks otwiera kolejny 
punkt sprzedaży detalicznej. Nowy 
punkt powstaje bezpośrednio w za-
kładzie producenta, a jego atutem 
jest oferta sprzedaży z dostawą do 
klienta.

W czerwcowym wydaniu naszego 
magazynu pisaliśmy o możliwości 

skorzystania z porad serwisu tech-
nicznego VARMO. Konsultant zwany 
„Doktorem VARMO” cieszy się sporym 
zainteresowaniem. Ilość i stosunkowo 
szeroka tematyka pytań zachęciła 
nas do podzielenia się komentarzami 
z szerszym gronem. Poruszane kwestie 
dotyczyły zanieczyszczenia powietrza, 
innowacyjności naszego produktu jak 
i jego walorów użytkowych, począw-
szy od składowania, przez zachowa-
nie w piecu do tzw. pozostałości po 
spaleniu. Pozytywnie zaskoczyły nas 
pytania dotyczące walorów ekolo-
gicznych VARMO potwierdzające co-
raz większe zainteresowanie reduk-
cją tzw. niskiej emisji. Ze szczególnym 
zainteresowaniem odnotowaliśmy 
pytania dotyczące spalania naszego 
paliwa w różnych kotłach.
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KAlejdoSKoP

W odpowiedzi na wiele pytań czę-
sto przypominaliśmy, że posiadany 
piec, czy kocioł jest jedynie elemen-
tem systemu grzewczego. Ogromne 
znaczenie dla jakości i efektywności 
działania systemu, w tym oddziały-
wania na środowisko ma nasza wie-
dza dotycząca doboru paliwa.

Wyeliminowanie starych, osią-
gających niewielkie sprawności 
kotłów i pieców i zastąpienie ich no-
woczesnymi zautomatyzowanymi 
urządzeniami wymaga znacznych 
nakładów inwestycyjnych ze stro-
ny indywidualnych użytkowników. 
Często pytano, czy w „starych pie-
cach” można palić ekologicznie?, 
Tak! Formowane paliwo jakim jest 
VARMO jest rozwiązaniem atrak-
cyjnym dla indywidualnych go-
spodarstw domowych, dającym 
natychmiastowe efekty. Produko-
wane na bazie węgla kamienne-
go, przetworzonego do ekologicznie 
przyjaznej postaci, pelety węglowe 
mogą być stosowane bezpośrednio 
w istniejących piecach kaflowych, 
piecach kuchennych, indywidual-
nych i zbiorowych systemach ogrze-
wania.

Czy w sytuacji, gdy rozpatrywane 
lub wręcz wprowadzane są przepisy 
dążące do wyeliminowania węgla, 
produkcja paliwa na bazie flotokon-
centratu nie jest przypadkiem drogą 
pod prąd? Produkcja peletów wę-
glowych w Suszcu to proces, który 
przekształca muły węglowe do po-
staci szlachetnego paliwa i wpisuje 
się w kierunek proekologicznego 
działania, polegający na zastosowa-
niu paliwa alternatywnego. Pamię-
tajmy, że rozwiązania polegające 
na zastosowaniu niekonwencjonal-
nych źródeł energii, takich jak ener-
gia słoneczna, geotermiczna czy też 
wiatrowa ze swojej natury posiadają 
ograniczony charakter i wymagają 
wspomagania bądź uzupełnienia 
metodami konwencjonalnymi. Stąd 
pomysł na produkty VARMO, rodzi-
nę paliw stałych o
– obniżonej emisji substancji szkodli-

wych,

– obniżonych kosztach zakupu, bądź 
kosztach zbliżonych do paliwa 
konwencjonalnego, które można 
zweryfikować przy użyciu kalkula-
tora energooszczędności dostępne-
go na stronie internetowej VARMO 
w zakładce PORADNIK,

– możliwości stosowania w istnieją-
cych piecach, a więc nie wyma-
gającego indywidualnych nakła-
dów inwestycyjnych,

– zawartości bioodtwarzalnych kom-
ponentów, bądź innych składni-
ków wynikających z uwarunko-
wań lokalnych.
VARMO produkowane jest na 

bazie węgli wykorzystywanych do 
produkcji koksu. Kontaktowali się 
z nami sceptycy, którzy twierdzi-
li, że taki węgiel nie nadaje się do 
spalania w kotłach małej mocy ze 
względu na zbyt duże właściwości 
spiekania. Bez wchodzenia w nie-
przydatne dla użytkownika szczegó-
ły techniczne nasz serwis techniczny 
VARMO wyjaśniał, że w procesie 
wytwarzania paliwa formowanego 
istotną rolę odgrywają:
– właściwe ilościowe dobranie skład-

ników, tak aby proces spalania nie 
natrafił na blokadę w kluczowych 
reakcjach,

– uzyskanie jednorodnej mieszanki 
przed procesem formowania,

– właściwe prowadzenie procesu 
suszenia, zapewniającego wy-
starczającą wytrzymałość peletu, 
jego porowatość i niezbędną ilość 
wilgoci przyspieszającej przebieg 
reakcji utleniania tlenku węgla 
i węglowodorów.
Spełnienie tych wymogów jest 

możliwe poprzez właściwe opraco-
wanie procesu technologicznego 
i prawidłowy przebieg procesu pro-
dukcji od dozowania komponentów, 
poprzez mieszanie, formowanie, su-
szenie do odpowiedniego konfek-
cjonowania. Paliwo VARMO Home 
produkowane jest w nowym i nowo-
czesnym zakładzie w ściśle kontro-
lowanym reżimie technologicznym 
dotyczącym ilości składników oraz 
wilgotności paliwa. Podsumowując: 

produkcja VARMO stwarza korzyst-
ne warunki jego całkowitego i zu-
pełnego spalania. Po spaleniu zosta-
je jedynie popiół czysto mineralny, 
bez zawartości węgla czy jego dro-
bin. Do pytań dotyczących popiołu 
powrócimy w kolejnym wydaniu 
naszej gazety.

Na zakończenie odpowiemy jesz-
cze na pytanie „dlaczego pelet na-
zywamy paliwem nowej generacji?” 
Otóż VARMO jest pierwszym pali-
wem węglowym o zaletach, kwalifi-
kujących je jako paliwo innowacyj-
ne. W akademickim skrócie: 
– zmodyfikowana kinetyka spa-

lania poprzez wytworzenie mi-
kroporowatej struktury kształtek, 
pozwalającej na termodyfuzję wil-
goci z rdzenia kształtki przez pier-
ścieniowy front palenia, w którym 
następuje rozkład pary wodnej na 
wodór (H2) i rodnik (OH-) stymu-
lujący kinetycznie dopalenie CO 
do CO2, zbliżając w efekcie proces 
spalania do termodynamicznie 
idealnego,

– zastosowanie komponentów o wy-
sokim indeksie tlenowo-wodoro-
wym wpływającym na wzrost 
efektywności dopalania węglowo-
dorów do produktów zupełnego 
i całkowitego spalania tj. dwutlen-
ku węgla i pary wodnej, która do-
datkowo poprzez rozkład w fron-
cie spalania, stymuluje przebieg 
łańcuchowych reakcji spalania 
węglowodorów,

– zastosowanie komponentów sieciu-
jących strukturę kształtki paliwo-
wej, dzięki czemu po jej spaleniu 
uzyskuje się mineralną strukturę 
szkieletową, wpływającą efektyw-
nie na obniżenie emisji pyłów i me-
tali ciężkich,

– bezdymne spalanie eliminujące 
uciążliwe zjawisko smogu.
Zapraszamy do zadawania pytań 

pod adresem varmo@polskikoks.pl. 
Kolejne podsumowanie pytań i ko-
mentarzy przedstawimy w następ-
nym wydaniu Magazynu Koksow-
niczego.

(MD)
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DECYZJA ZARZĄDU
Głównym celem tej decyzji jest 

ujednolicenie podejścia do działań 
na rzecz ochrony środowiska i za-
pewnienia bezpieczeństwa pracow-
ników we wszystkich koksowniach 
JSW KOKS S.A.

W tym miejscu warto zwrócić uwa-
gę na fakt, że skuteczne wdrożenie 
każdego systemu zarządzania roz-
poczyna się analizą realizowanych 
procesów przez pryzmat wymagań 
określonych w ww. modelach zarzą-
dzania. Jednym z najważniejszych 
analizowanych elementów jest spo-
sób realizacji obowiązujących w spół-
ce przepisów prawa. Dla uzyskania 
obiektywnej oceny skorzystaliśmy 
z pomocy zewnętrznej firmy dorad-
czej, której przedstawicielem był zna-
ny z procesu wdrożenia Systemu Za-
rządzania Jakością w koksowniach 
dawnego Kombinatu Koksochemicz-
nego Zabrze S.A., konsultant, ściśle 
współpracujący z naszymi koksow-
niami przy opracowaniu i wdroże-
niu oraz pomyślnej certyfikacji SZJ 
w 2013 roku.

Dla skutecznego dokonania anali-
zy Szef Biura Zintegrowanych Syste-
mów Zarządzania – Pełnomocnik ds. 
ZSZ wydelegowywał specjalistów ds. 

ZSZ, których zadaniem było pełnie-
nie roli przewodnika i asystowanie 
konsultantowi firmy doradczej oraz 
dokumentowanie wszystkich wizyt 
w koksowniach Dębieńsko, Jadwiga 
i Radlin. Wizyty te realizowane były 
w formie auditu wstępnego ocenia-
jącego stan dokumentacji i dzia-
łań w obszarze ochrony środowiska 
oraz stanu bezpieczeństwa i higieny 
pracy. We wszystkich koksowniach 
spotkania rozpoczynały się od przed-
stawienia dyrektorom koksowni 
przedmiotu spotkania, a następnie 
przeprowadzona została skrupulat-
na analiza działań i odpowiadające 
im zapisy. Wyczerpujących informa-
cji w zakresie spełnienia wymagań 
prawnych w obszarze bezpieczeń-
stwa i higieny pracy udzielali spe-
cjaliści Biura BHP oraz Szef Biura BHP. 
Podobnie w zakresie działań na rzecz 
ochrony środowiska specjaliści i Szef 
Biura Ochrony Środowiska przedsta-
wiali pełne informacje i dane. Dodat-
kowo konsultant wraz ze specjalista-
mi Biura ZSZ dokonywał przeglądu 
stanu bhp i ochrony środowiska na 
oddziałach produkcyjnych, gdzie 
informacji udzielali kierownicy i mi-
strzowie Oddziałów w poszczegól-
nych koksowniach.

GARŚĆ INFORMACJI O „NOWYCH” 
SYSTEMACH ZARZĄDZANIA

Najważniejszym elementem mię-
dzynarodowej normy ISO 14001 Sys-
tem Zarządzania Środowiskowego 
(SZŚ) jest monitorowanie i minima-
lizowanie niekorzystnego wpływu 
na środowisko naturalne przy reali-
zacji procesów produkcyjnych. Dla 
skutecznego określenia tego wpły-
wu musi zostać przeprowadzona 
skrupulatna analiza i identyfikacja 
elementów działań, które mogą ten 
wpływ powodować. Należy pamię-
tać, że człowiek zmieniając swoje 
otoczenie zawsze odciska piętno 
w najbliższym mu środowisku natu-
ralnym, ale nie zawsze jest w stanie 
ocenić skutki swoich działań w tym 
zakresie. Przykładowo naszemu ży-
ciu towarzyszą odpady. Ich ilość 
może być różna, ale też są różne ro-
dzaje odpadów. Metodyczne podej-
ście i obowiązkowa dziś segregacja 
odpadów w każdym domu, spra-
wiają, że przyczyniamy się do ogra-
niczenia niekorzystnego wpływu na 
środowisko i powstawania „góry” 
śmieci. Odpady powodujące nasz 
wpływ na środowisko w normie SZŚ 
nazwano aspektami środowiskowy-
mi. A podstawą sytemu zarządzania 
środowiskowego jest identyfikacja 
i ocena oddziaływań środowisko-
wych powodowanych aspektami 
środowiskowymi właśnie. SZŚ to od-
powiednie, metodyczne i systema-
tyczne działania na rzecz ograni-
czenia niekorzystnego wpływu na 
środowisko, a także umożliwienie 
zastosowania odpowiednich metod, 
wyznaczanie celów i zadań powią-

zarządzanie

Wdrażanie systemów zarządzania 
środowiskowego i bhp w koksowniach 
Dębieńsko, Jadwiga i Radlin
Zarząd JSW KOKS S.A. podjął decyzję o przeprowadze-
niu procesu wdrożenia i certyfikacji Systemu Zarządza-
nia Środowiskowego wg międzynarodowego standardu 
PN-EN ISO 14001 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeń-
stwem i Higieną Pracy wg polskiego modelu zarządzania 
PN-N-18001 w Koksowni Dębieńsko, Koksowni Jadwiga 
i Koksowni Radlin.
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zanych ze zidentyfikowanym od-
działywaniem środowiskowym.

Dla Systemu Zarządzania Bezpie-
czeństwem i Higieną Pracy najważ-
niejszy jest człowiek i jego bezpie-
czeństwo przy realizacji czynności 
wykonywanych na stanowisku pra-
cy. JSW KOKS S.A. jest obecnie 
firmą zatrudniającą ponad 2700 
osób wykonujących różne prace 
na różnych stanowiskach i przede 
wszystkim o bardzo zróżnicowa-
nych zagrożeniach. Tu warto przy-
pomnieć, że obowiązkiem praco-
dawcy, zgodnie z Kodeksem Pracy, 
jest poinformowanie pracowników 
o zagrożeniach na stanowiskach 
pracy, przed przystąpieniem do 
wykonywania czynności na tych 
stanowiskach, w udokumentowa-
nej formie. Dla skutecznego zidenty-
fikowania zagrożeń i oceny ryzyka 
zawodowego najlepszym logicznym 
wyborem staje się zatem skorzysta-
nie z narzędzi jakich dostarcza nor-
ma PN-N-18001 System Zarządzania 
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 
(SZBHP). Wymagania normy stano-
wią podwaliny do uporządkowania 
i ciągłego nadzoru oraz doskonale-
nia zarówno identyfikacji zagrożeń 
występujących na stanowiskach 
pracy, jak również wymuszają dzia-
łania na rzecz poprawy warunków 
i bezpieczeństwa pracy. Dla każ-
dego z nas jest to sygnał, że nasza 
praca może i powinna być wykony-
wana w sposób bezpieczny, do cze-
go przyczynia się odpowiednie zor-
ganizowanie metod oceny ryzyka. 
Najważniejszym jednak elementem 
jest stosowanie się do wymagań 
i przepisów bhp. System zarządza-
nia, nawet najlepiej opracowany, 
nie będzie skuteczny jeśli pomimo 
świadomości zagrożeń nie zastosuje-
my się do pewnych, czasem wyda-
wać by się mogło uciążliwych, ogra-
niczeń wynikających z przepisów 
bhp ustanowionych w naszej firmie. 
Dlatego SZBHP w swoich wymaga-
niach, w wielu miejscach, określa 
współudział pracowników w dzia-

łaniach na rzecz bhp, dla zapew-
nienia ustanowienia takich zasad, 
które skutecznie pozwolą wyelimi-
nować lub przynajmniej ograniczyć 
do minimum wypadki przy pracy.
O WDROŻENIU CIĄG DALSZY...

Pierwszy etap wdrożenia został już 
zakończony. Obejmował swoim za-
kresem następujące elementy:
1. audit wstępny i ocenę zgodności 

działań z wymaganiami prawny-
mi w zakresie bhp oraz środowisko-
wym,

2. zweryfikowanie wymagań praw-
nych ze stanem rzeczywistym tech-
nologii i parametrami pracy urzą-
dzeń koksowni,

3. opracowanie harmonogramu 
wdrażania systemu zarządzania 
bhp i środowiskowego,

4. szkolenie dotyczące omówienia 
wyników auditu wstępnego oraz 
Harmonogram Wdrażania.
Wdrożenie systemu zarządzania 

zawsze rozpoczyna podstawowa za-
sada: POKAŻ MI CO I JAK ROBISZ 
– ZAPISZ TO JAK ROBISZ – RÓB JAK 
ZAPISAŁEŚ. Zatem pierwszą część tej 
sentencji mamy już za sobą.

Efektem zakończonego I etapu są 
wytyczne do zastosowania, których 
realizacja umożliwi pomyślną certyfi-
kację Systemu Zarządzania Środowi-
skowego i BHP. Oczywiście brzmi to 
wszystko „lekko, łatwo i przyjemnie”, 
lecz jak zawsze „diabeł tkwi w szcze-
gółach”, a tych ostatnich w Harmo-
nogramach Wdrażania jest dość 
sporo do wykonania. Szczegółowy 
Harmonogram Wdrożenia Systemu 
Zarządzania Środowiskowego zawie-
ra 56 zadań dotyczących uzupełnie-
nia bądź opracowania dokumentacji 
ZSZ i aktów normatywnych uwzględ-
niających spełnienie wymagań 
normy odniesienia oraz mających 
zastosowanie przepisów prawnych, 
natomiast Harmonogram wdroże-
nia Systemu Zarządzania Bezpie-
czeństwem i Higieną Pracy zawiera 
75 zadań dotyczących podobnych 
elementów oczywiście uwzględnia-
jących spełnienie wymagań normy 

oraz przepisów prawa dotyczących 
bhp. Najważniejsza jest jednak nie 
ilość określonych do wykonania 
zadań, ale ich cel, który ma przede 
wszystkim pozwolić na udoskonale-
nie realizowanych dotychczas me-
tod działania w obszarze środowisko-
wym i bhp. Dzięki temu uzyskamy 
potwierdzenie realizacji wymagań, 

czyli certyfikaty systemu zarządza-
nia środowiskowego oraz bhp w ob-
szarach, które dotychczas nie były 
tymi wymaganiami objęte. Ponadto 
w całym obszarze JSW KOKS S.A. 
zastosujemy nowoczesne metody 
zarządzania uwzględniające ogra-
niczenie niekorzystnego wpływu 
na środowisko naturalne w ramach 
realizacji procesów produkcyjnych, 
przy zachowaniu bezpiecznych i er-
gonomicznych warunków pracy 
na wszystkich stanowiskach pracy 
w naszej firmie.

W ramach wdrażania systemów 
zarządzania środowiskowego i bhp, 
przeprowadzone zostaną odpowied-
nie szkolenia dla wszystkich pracow-
ników Koksowni Dębieńsko, Jadwiga 
i Radlin, które ułatwią zrozumienie 
zasad i przede wszystkim celu pod-
jętej decyzji, rozszerzenia na cały 
obszar JSW KOKS S.A. zastosowania 
wymagań norm ISO 14001 oraz PN-
N18001.

Sebastian Szmidt

zarządzanie
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 JSW KOKS: stawiają na 
ekologię i ekonomię

Powstała na początku tego roku 
JSW KOKS intensywnie wykorzystuje 
okres spowolnienia gospodarczego. 
Spółka inwestuje w proekologiczne 
i nowoczesne technologie. Jak po-
informował portal górniczy nettg.
pl Zygmunt Łukaszczyk, członek za-
rządu JSW KOKS ds. rozwoju, spółka 
ukończyła z końcem maja bieżącego 
roku projekt dotyczący rozbudowy 
sortowni koksu wraz z przylegają-
cymi urządzeniami w koksowni Dę-
bieńsko w Czerwionce-Leszczynach. 
Na tym jednak nie kończą się plany 
inwestycyjne.

– Rozbudowa sortowni koksu w Dę-
bieńsku była możliwa dzięki dofinan-
sowaniu ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. Otrzymaliśmy na 
ten cel z NFOŚiGW kilka milionów 
złotych. Wartość tego przedsięwzięcia 
wynosiła początkowo ponad 21 mln 
zł, ale dzięki umiejętnej organizacji 
pracy oraz działalności naszych służb 
technicznych, modernizację sortowni 
koksu w koksowni Dębieńsko udało 
nam się zrealizować znacznie mniej-
szym kosztem – wyjaśnia Zygmunt 
Łukaszczyk. – Efekty ekologiczne 
będą widoczne już niebawem. Naj-
nowsza inwestycja w Dębieńsku 
przyczyni się do zmniejszenia emisji 
do powietrza pyłu PM10 w wielkości 
3 ton/rok – dodaje.

Zakończenie modernizacji sor-
towni w Dębieńsku nie oznacza 
jednak końca działań proekolo-
gicznych które realizuje JSW KOKS. 
Zarząd spółki poinformował także, 
że 13 czerwca 2014 r. rada nadzor-
cza NFOŚiGW zatwierdziła kolejny 
wniosek o dofinansowanie jednego 
z największych w Polsce i Unii Euro-
pejskiej producentów koksu. Mowa 
tym razem o planowanej moder-
nizacji benzolowni wraz z obiekta-

mi towarzyszącymi węglopochod-
nych w Koksowni Radlin.

– Staraliśmy się już od dłuższego 
czasu o kolejną pożyczkę preferen-
cyjną, tym razem do kwoty 45 mln 
zł, na realizację modernizacji benzo-
lowni w koksowni Radlin – informuje 
Łukaszczyk.

– Inwestycja zgodnie z zakłada-
nym planem będzie ukończona 
w 2016 roku. JSW KOKS starała się 
o dofinansowanie w ramach wspar-
cia przedsiębiorców w zakresie ni-
skoemisyjnej i zasobooszczędnej 
gospodarki z tzw. „E-Kumulatora, 
czyli Ekologicznego Akumulato-
ra dla Przemysłu”. Dzięki wsparciu 
 NFOŚiGW po zakończeniu wszystkich 
prac Koksownia Radlin będzie posia-
dać jedną z najnowocześniejszych 
benzolowni w branży koksowniczej 
w Europie – podkreśla Łukaszczyk. 
Modernizacja benzolowni w Kok-
sowni Radlin przewiduje zastosowa-
nie nowoczesnych technologii, które 
dotyczą m.in. absorpcji benzolu, de-
stylacji, chłodzenia wstępnego gazu, 
rozdziału kondensatów wodno-smo-
łowych, filtracji wody pogazowej, 
stacji azotu ciekłego oraz całej przyle-
głej infrastruktury czyli dróg, ciągów 
kanalizacji przemysłowej, deszczo-
wej, sanitarnej i instalacji ppoż. Zgod-
nie z dokumentami zatwierdzonymi 
przez NFOŚiGW kilkadziesiąt milio-
nów złotych pożyczki przyniesie już 
w 2016 roku wymierne efekty ekolo-
giczne i ekonomiczne. – Nowoczesna 
benzolownia w Radlinie pozwoli na 
zmniejszenie o połowę zużycia wody 
na tzw. jednostkę produkcji. W skali 
roku oznacza to, że w Radlinie zu-
życie wody zmniejszy się o blisko 16 
tys. metrów sześciennych przy zakła-
danej produkcji benzolu ponad 12 
tys. ton/rok. Dotychczas wskaźnik 
zużycia wody wynosił 4,48 metra 
sześciennego wody na tonę wypro-
dukowanego benzolu. Po moderni-
zacji w Koksowni Radlin wskaźnik 
zużycia wody będzie wynosił 2,43 
metra sześciennego na tonę wypro-
dukowanego benzolu – dodaje czło-
nek Zarządu JSW KOKS.

 Najgorszy kwartał roku
Prezentację mogę skwitować jed-

nym zdaniem, mówiąc, że walnęli-
śmy o dno – powiedział, rozpoczyna-
jąc swoje wystąpienie na konferencji 
w siedzibie Giełdy Papierów Warto-
ściowych, prezes JSW Jarosław Zagó-
rowski.

Wyniki za II kw. i pierwsze półro-
cze 2014 r. zaprezentowane zostały 
w czwartek, 14 sierpnia.

Głównym problemem JSW jest 
spadek cen. Tylko w II kw. 2014 r. 
rynkowy poziom cen dla węgla kok-
sowego typu hard spadł o 16 proc., 
do 120 USD za tonę. Wcześniej ceny 
węgla typu semi-soft zmniejszyły się 
o 13,5 proc., do 90 USD za tonę. Na 
to nałożyły się problemy z produkcją. 
Jak przyznaje Zagórowski, w II kw. 
zaplanowano produkcję na niższym 
poziomie, ale osiągnięty efekt i tak był 
gorszy od tych założeń. Obok proble-
mów geologicznych i zwiększającej 
się głębokości eksploatacji ujawniły 
się efekty wcześniejszej polityki, ma-
jącej na celu wyrównanie spadku 
cen wolumenem produkcji. Prezes 
JSW mówi, że kopalń nie da się „ży-
łować” w nieskończoność (produkcja 
węgla wyniosła 2,48 mln t, z czego 
trzy czwarte stanowił węgiel kokso-
wy, a kwartał wcześniej 3,18 mln t), 
i zapewnia, że sytuacja poprawiła 
się w lipcu i sierpniu wraz z przygoto-
waniem nowych frontów wydobyw-
czych. W 2013 r. JSW posiłkowała się 
dodatkowo sprzedażą zapasów, co 
wpłynęło na lepszy wynik. W 2014 r. 
takiego zapasu już nie miała (zapasy 
spadły do 600 tys. t). Na skutek splotu 
niekorzystnych czynników, a przede 
wszystkim kilkunastoprocentowych 
spadków cen rynkowych węgla stra-
ta netto w II kw. wyniosła 252,9 mln 
zł, a w całym półroczu 341,4 mln zł.

– Strata Grupy jest porównywal-
na z wynikiem z 2009 r. To pokazuje 
cykliczność procesów rynkowych – 
uważa Jarosław Zagórowski (...).

o nas i o branży
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Dąbrowa Górnicza

 Festiwal Ludzi Aktywnych
Już 6 września br. Zagłębiow-

skie organizacje pozarządowe będą 
prezentować swoją działalność oraz 
prowadzić zajęcia, warsztaty i poka-
zy dla uczestników Festiwalu Ludzi 
Aktywnych. Tegoroczny Festiwal 
rozpocznie się uroczystym przemar-
szem przez Park Hallera przedsta-
wicieli trzeciego sektora w asyście 
Miejskiej Orkiestry Dętej. Oficjalne 
otwarcie Festiwalu odbędzie się 
w samo południe. 

Do 18.00 będą czynne stoiska or-
ganizacji. Odwiedzający będą mo-
gli skorzystać z mnóstwa atrakcji. 
Wśród wielu propozycji są m.in. dla 
najmłodszych Bieg Skrzata, warsz-
taty plastyczne i zabawy taneczne, 
dla nieco starszych pomiar pozio-
mu cukru, zajęcia sportowe, pora-
dy dietetyczne, degustacje itp. Na 
scenie festiwalowej przez cały dzień 
będzie można podziwiać prezen-
tacje artystyczne zespołów i grup 
działających oraz prowadzonych 
przez organizacje pozarządowe. 
Zwieńczeniem Festiwalu będą wy-
stępy gwiazd: 

Cała Góra Barwinków godz. 19.00, 
Mrozu z zespołem godz. 21.00

Wałbrzych

 Wałbrzych wśród 
najbardziej oszczędnych 
samorządów w Polsce

Wałbrzych znalazł się wśród miast 
grodzkich, w których wydatki na 
administrację są najniższe. Ranking 
sporządziła redakcja pisma Samo-
rządu Terytorialnego „Wspólnota”. 
Wałbrzych uplasował się na 13 po-
zycji. (w Polsce jest 66 miast na pra-
wach powiatu).

Kwota wydatków bieżących na 
administrację wynosi 242,14 zł na 
mieszkańca. W rankingu „Wspólno-
ty” pod uwagę brane były wydat-

ki bieżące, z działu klasyfikacji bu-
dżetowej administracja publiczna. 
Ponieważ koszty funkcjonowania 
administracji wiążą się z wielkością 
jednostki samorządowej, porów-
nań dokonano w kilku kategoriach, 
oprócz miast grodzkich były to m.in.: 
województwa, powiaty, miasta po-
wiatowe i gminy wiejskie.

 Za nami XV Toyota 
Półmaraton Wałbrzych!

Podobnie jak przed rokiem, po-
dium na dystansie 21 km zdomino-
wali biegacze z Kenii. Cały dystans 
wygrał, spokrewniony z zeszłorocz-
nym zwycięzcą Juliusem Kiprono 
Lagat’em, Francis Lagat, który uzy-
skał czas 1:04:51. 

To nowy rekord wałbrzyskiej tra-
sy, wcześniej wynosił on 1:07:32. 
Tuż za zwycięzcą znalazł się Ukra-
iniec Bogdan Semenowycz (1:07:13) 
oraz Kenijczyk John Mutai (1:07:54). 
Najlepszą kobietą została Białorusin-
ka Ola Mazuronov, która znalazła 
się na 12 pozycji, uzyskując czas 
1:18:14. Pierwszym Polakiem został 
Łukasz Kondratowicz (Kamienna 
Góra), który zajął 8 miejsce (1:16:07), 
a  Polką Katarzyna Golba (Mielec), 
która znalazła się na 24 miejscu 
(1:22:18). Najlepszy wałbrzyszanin, 
Patryk Łazarski zajął 9 miejsce, 
z czasem 1:16:33, a wałbrzyszanka, 
Aleksandra Budzyńska znalazła się 
na 226 pozycji (1:38:27). 

Zabrze

 Rewitalizacja 
w Maciejowie

5 września o godz. 10.00 zostanie 
oddany do użytku zrekultywowany 
teren w Zabrzu Maciejowie.

– Przy wsparciu unijnych środ-
ków realizowanych jest w Zabrzu 
wiele zadań. Poprawa gospodarki 
wodno-ściekowej i rekultywacja 
terenów nad Bytomką należą do 
największych. Ich realizacja spra-
wia, że nasze miasto staje się coraz 

bardziej przyjazne mieszkańcom. 5 
września teren wokół boiska Orlik 
w dzielnicy Maciejów zostanie prze-
kazany do użytkowania – będzie tu 
można z przyjemnością spacerować 
czy też jeździć na rowerze – mówi 
Małgorzata Mańka-Szulik, prezy-
dent Zabrza.

– Jest to piękny teren ze ścież-
ką edukacyjną do wykorzystania 
zarówno przez pobliską szkołę jak 
i przedszkole. Zrekultywowane tere-
ny stają się miejscami wypoczynku 
dla mieszkańców. Na danym te-
renie została nasadzona duża ilość 
zieleni. Mówimy tu o ilościach 689 
drzew i 531 krzewów – dodaje Olga 
Klemczak z Wydziału Ekologii.

 Za rok kolejne nowe tory! 
Od Lutra do Brysza

– W najbliższym czasie ogłosimy 
przetargi na wykonanie moderniza-
cji w sumie 15 kilometrów torowisk 
na Śląsku. W Zabrzu pracami objęte 
zostaną ulice Lutra, plac Krakowski 
i ulica Brysza, a także tory na ul. By-
tomskiej pomiędzy skrzyżowaniami 
z Chrobrego i Młyńską – obiecuje 
Andrzej Zowada, rzecznik Tramwa-
jów Śląskich. 

Projekty są już gotowe. Remont 
uda się przeprowadzić dzięki nie-
oczekiwanym oszczędnościom. – Po-
przednie prace w ramach I etapu (w 
Zabrzu – odcinka na ul. Bytomskiej 
oraz na ul. 3 Maja – przyp. red.) oka-
zały się tańsze niż przewidywaliśmy. 
Zostało 110 milionów złotych, które 
chcemy przeznaczyć na dodatko-
we modernizacje i zakup dwunastu 
tramwajów niskopodłogowych – do-
daje Zowada.

W tej chwili liczy się jednak przede 
wszystkim czas. Roboty dofinan-
sowały fundusze Unii Europejskiej 
w ramach planów na lata 2007–
2013. Ich rozliczenie musi zakończyć 
się w grudniu 2015 roku, a poprze-
dzone będzie półrocznymi oblicze-
niami. W związku z tym remonty po-
winny zakończyć się nie później niż 
w czerwcu przyszłego roku.

iNfoRMAtoR
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Wracają piękne czasy?

W roku 2004 Górnik Radlin świętował awans do Polskiej Ligi 
Siatkówki. Jest to największy sukces w dotychczasowej hi-
storii klubu. Dokładnie dekadę później znów są powody do 
radości, choć już na zupełnie innym poziomie. Obecny ze-
spół wywalczył bowiem promocję z trzeciej do drugiej ligi.

Siatkarski klub z Radlina to 
kuźnia sportowych talentów. 
Sebastian Pęcherz, Marcin 
Grygiel, Marcin Wika, Dariusz 

Szulik, Jarosław Maciończyk – te 
nazwiska znane są każdemu miło-
śnikowi siatkówki. Co łączy tych 
znakomitych zawodników? Otóż 

wszyscy oni są wychowankami ra-
dlińskiego Górnika, klubu, który sły-
nie z doskonałej pracy u podstaw. 
Najmłodsi adepci siatkówki mają 
tutaj doskonałe warunki do rozwoju, 
a swoje umiejętności podwyższają 
pod okiem doświadczonych trene-
rów. To przekłada się później na dru-
żynę seniorów. Górnik Radlin nigdy 
nie należał do finansowych poten-
tatów, a mimo tego osiągał i nadal 
osiąga niewątpliwe sukcesy. Recep-
tą na to jest wspomniana wcześniej 
znakomita praca z wychowankami. 

Potwierdzeniem tego jest miniony 
sezon, w którym zespół kroczył od 
zwycięstwa do zwycięstwa, pewnie 
uzyskując promocję na szczebel dru-
giej ligi. – Drużyna jest bardzo fajna 
i składa się głównie z zawodników, 
którzy są wychowankami nasze-
go klubu. Udało się im wywalczyć 

awans, który dla nas wszystkich oka-
zał się miłą niespodzianką. To zatem 
głównie zasługa chłopaków, że po-
starali się, powalczyli, no i jesteśmy 
w drugiej lidze – mówi nowy prezes 
klubu Mirosław Grzywacz. Zespół, 
który w świetnym stylu awansował 
do drugiej ligi tworzą: Adam Bar-
teczko, Jakub Stabla, Kamil Gilner, 
Rafał Rybarczyk, Patryk Grzywacz, 
Damian Harazim, Dawid Olszewski, 
Kamil Rauza, Kamil Kaczmarek, 
Kamil Margulski, Paweł Dzido, Ka-
rol Graff, Krzysztof Cichoń i Adrian 

Koczwara. Trenerem drużyny jest 
Marek Przybysz.

Rozpoczynający się pod koniec 
września drugoligowy sezon bę-
dzie dla beniaminka z Radlina spo-
rym wyzwaniem. Klub nie planuje 
spektakularnych transferów chcąc 
udowodnić, że nawet na tak wyso-
kim poziomie można grać przede 
wszystkim własnymi wychowanka-
mi. Ważną informacją jest fakt, że 
w nadchodzących rozgrywkach dru-
żyna będzie występowała pod nową 
nazwą – SK JSW KOKS Radlin. Jest to 
efekt zacieśnienia kilkuletniej współ-
pracy z głównym sponsorem klubu. 
– Przychylny nam zarząd spółki po-
stanowił bardziej zaangażować się 
w życie naszego klubu. Poza nowym 
szyldem na pewno zyskujemy spon-
sora, który zapewni nam z jednej stro-
ny byt drużyny seniorów w drugiej 
lidze, ale z drugiej strony jest mocno 
zainteresowany wychowaniem ko-
lejnych siatkarskich pokoleń. Dzięki 
poszerzeniu współpracy wszystkie 
nasze drużyny, zaczynając od se-
niorów, aż po chłopców grających 
w minisiatkówkę, od nowego sezo-
nu będą występowały w nowych 
strojach o tych samych barwach, 
tak jak to się dzieje w klubach dba-
jących o swoją renomę – informuje 
prezes Mirosław Grzywacz. Warto 
wspomnieć, że klub wspierany jest 
także przez miasto Radlin. To wła-
śnie w obiektach Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji radlińscy siatkarze 
trenują oraz rozgrywają swoje me-
cze. Miejmy nadzieję, że zbliżający 
się wielkimi krokami sezon będzie 
co najmniej tak samo udany jak 
poprzedni, a kibice będą mogli za-
chwycać się świetnymi siatkarskimi 
akcjami zarówno podczas meczów 
drugiej ligi jak i spotkań grup mło-
dzieżowych. Kuba Pochwyt 

Siatkarze Radlina awansowali do II ligi

W nadchodzących rozgrywkach drużyna będzie występowała pod nową nazwą – SK JSW KOKS Radlin.
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Tegoroczny turniej siatkówki o Puchar Prezesa WZK „Vic-
toria” S.A. wzbudza coraz większe emocje i oczekiwania 
wałbrzyskich kibiców. Nic w tym dziwnego, ponieważ 
jak wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia.

Przypomnijmy, iż w ubiegłym 
roku turniej odbył się m.in. 
z udziałem silnej ekipy siat-
karzy Jastrzębskiego Węgla. 

Chcąc podtrzymać międzynarodo-
wy charakter imprezy, wałbrzyski 
klub tym razem zaprosił ligowy 
zespół z czeskiej Ostravy, przyjaciół 
z Jastrzębskiego Węgla oraz solidne-
go pierwszoligowca AZS Stal Nysa. 

Zapowiadają się zatem niezwy-
kle ciekawe mecze. Gratką dla ki-

biców będą z pewnością zawodni-
cy, którzy po raz pierwszy wystąpią 
w Wałbrzychu. 

Zapraszamy więc na turniej 13 
września 2014 r. Wałbrzych we 
wrześniu wpisuje się swoim turnie-
jem w wielkie święto polskiej siat-
kówki. Mamy nadzieję, że z kolej-
nym organizacyjnym i sportowym 
sukcesem!

W ubiegłym roku podczas turnie-
ju o Puchar Prezesa WZK „Victoria” 
S.A. emocje były ogromne. Gościem 
specjalnym była drużyna ekstraligo-
wego Jastrzębskiego Węgla. Do Wał-
brzycha przyjechali siatkarze z tre-
nerem Lorenzo Bernardim na czele. 
Co prawda, seniorzy nie zagrali na 
boisku (w turnieju wystąpiła Młoda 
Ekstraklasa Jastrzębskiego Węgla), 
ale chętnie udzielali wywiadów, roz-
dawali autografy i pozowali do zdjęć. 
Ostatecznie turniej ubiegłoroczny 
wygrał AZS Stal Nysa przed Victorią 
PWSZ Wałbrzych i gośćmi z Niemiec.

W tym roku emocje są jeszcze 
większe z dwóch powodów. Po 
pierwsze, turniej wałbrzyski zosta-
nie rozegrany w czasie szczegól-
nym dla polskiej siatkówki. Akurat 
w kraju trwać będą Mistrzostwa 
Świata, które zaczynają się 30 
sierpnia br. Wałbrzyski turniej, któ-
ry zaplanowano na 13 września, 
wypadnie zatem w sercu najwięk-
szego siatkarskiego święta, pod-
czas drugiej rundy eliminacyjnej, 
w której nie powinno zabraknąć 
Polaków. 

Z pewnością cała Polska inte-
resować się będzie w tym czasie 

siatkówką, która powinna stano-
wić główny temat sportowych roz-
mów, może nawet ważniejszy od 
letniego brazylijskiego Mundialu. 
Po drugie, Wałbrzych coraz mocniej 
zaczyna żyć siatkówką ligową, bo 
Victoria PWSZ nie tylko awansowa-
ła do I ligi, ale tworzy na tyle moc-
ny skład, że coraz częściej mówi się 
wśród działaczy i kibiców o możli-
wości gry o awans do Plus Ligi!

Cel sprzed roku – awans do I ligi 
– wiosną został zrealizowany. Aktu-
alnie drużyna została wzmocniona. 
W jej kadrze pojawili się zawodnicy, 
którzy mają za sobą występy w naj-
wyższej krajowej lidze. Większość 
grała też w I lidze. Turniej o Puchar 
Prezesa WZK „Victoria” S.A. będzie 
poważnym sprawdzianem przed 
ponownym debiutem w I lidze. Na 
tak wysokim szczeblu wałbrzyscy 
siatkarze nie grali od 15 lat. Nic 
więc dziwnego, że zainteresowanie 
kibiców jest duże, ciekawość no-
wych zawodników i nowej drużyny 
rośnie z dnia na dzień. 

Zapraszamy serdecznie wszystkich 
pasjonatów piłki siatkowej 13 wrze-
śnia do Centrum Aktywnego Wypo-
czynku przy ulicy Ratuszowej 6.

(H.W, WP-B, B.S)
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Turniej o Puchar Prezesa WZK „Victoria” S.A.

Emocje rosną!

Bartłomiej Krulicki – uczestnik Mistrzostw Europy 
juniorów 2012 w Gdyni (6. miejsce).

Maciej Krzywiecki – srebrny medalista Mistrzostw 
Europy kadetów (2007 r.), uczestnik Mistrzostw 
Świata kadetów (5. miejsce) i Mistrzostw Świata 
juniorów (9. miejsce). Obydwaj młodzi zawodnicy 
zaliczają się do czołowych siatkarzy wałbrzyskie-
go klubu.

W ubiegłorocznym turnieju sporo emocji dostar-
czyli siatkarze Jastrzębskiego Węgla.




