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Grupa JSW SA inwestuje, aby być niezależna energetycznie. – Za kilka lat mamy szansę nie
tylko stać się samowystarczalni, ale także będziemy mogli sprzedawać nadwyżki energii –
zapowiedział E dward S zlęk , prezes JSW KOKS SA

JSW KOKS SA i Agencja Rozwoju Przemysłu
podpisały 7 kwietnia br. w siedzibie Polskiego Koksu SA w Katowicach list intencyjny
w sprawie budowy elektrociepłowni w koksowni Radlin.

– Podpisanie listu intencyjnego wpisuje
się w strategię inwestycyjną Grupy Kapitałowej JSW. Produkcja energii z gazu koksowniczego i nadmiarowego istotnie zmniejszy
koszty spółki, co przełoży się na jeszcze większą konkurencyjność JSW KOKS SA na światowych rynkach koksu. Po zrealizowaniu
wszystkich planów koksownie Grupy JSW
będą dysponować mocą elektryczną prawie
160 MW – powiedział Edward Szlęk, prezes
zarządu JSW KOKS SA.
– Rozpoczynamy realizację kolejnego
projektu energetycznego w Grupie JSW.
Przypomnę, że kolejne zarządy budowały
grupę na bazie węgla i wytwarzania koksu.
Przy wydobyciu węgla i produkcji koksu jest
uwalniany gaz, który może być wykorzystany
do wytwarzania energii. Metan i gaz koksowniczy w planach grupy stały się źródłami energii, którą będziemy mogli także sprzedawać.
Musimy skupić się teraz na podstawowej działalności. Do projektów towarzyszących należy
szukać partnerów. ARP jest jednym z nich.
Mamy bardzo dobry projekt, którego koszty zwrócą się po siedmiu latach. To bardzo
szybkie tempo zwrotu – powiedział Jarosław
Zagórowski, szef rady nadzorczej JSW KOKS
SA. – Kiedy tylko zaczął się kryzys na rynku
węgla koksowego, zarząd JSW SA mimo trudności finansowych postanowił szukać partnerów dla projektów ciekawych, innowacyjnych
i ekonomicznie atrakcyjnych. Spółka ma kilka

takich projektów między innymi związanych
z wykorzystaniem do wytwarzania energii metanu wydzielającego się w czasie wydobycia
węgla – dodał Jarosław Zagórowski.
– Zgodnie z naszą strategią, obok restrukturyzacji, wspieramy także projekty rozwojowe i innowacyjne. Takim przedsięwzięciem
jest budowa elektrociepłowni w Radlinie, która
dzięki wykorzystaniu do tej pory niezagospodarowanego gazu koksowniczego pozytywnie
wpłynie na środowisko naturalne – stwierdziła Aleksandra Magaczewska, prezes Agencji
Rozwoju Przemysłu.
Decyzja o budowie elektrociepłowni jest
wypełnieniem jednego z priorytetów założonych w strategii Grupy Kapitałowej JSW, tj.
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego
opartego na własnych zasobach paliwowych.
Elektrociepłownia w Radlinie, o mocy cieplnej
104 MWt, będzie zasilana gazem koksowniczym, co zapewni pełne zagospodarowanie
gazu koksowniczego nadmiarowego, pozwoli
uzyskać wyższą stopę zwrotu oraz poprawić
konkurencyjność przedsiębiorstwa.
Wybudowany blok energetyczny zabezpieczy potrzeby koksowni Radlin na ciepło
technologiczne i energię elektryczną. Nadwyżki ciepła będą mogły również zaspokoić
potrzeby na ciepło grzewcze KWK Marcel
oraz Radlina. Nadwyżki energii elektrycznej będą wprowadzane do sieci OSD Tauron
Dystrybucja SA i sprzedawane odbiorcom
zewnętrznym.
ARP, realizując założenia nowej strategii, szuka ciekawych projektów, które chce
wspierać finansowo. Wspólna inwestycja
z JSW KOKS SA jest tego bardzo dobrym
przykładem.l

J edno ujęcie

XVII Konferencja
Kultura bezpieczeństwa pracy, także w aspekcie psychologicznym, to jeden z wątków
tematycznych XVII Konferencji „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim
górnictwie”. Dwudniowe obrady, z udziałem ponad 100 przedstawicieli wszystkich rodzajów górnictwa (podziemnego, odkrywkowego i otworowego), odbyły się 14 i 15 kwietnia
br. Patronat honorowy nad konferencją, organizowaną przez WUG przy współpracy ZG
SITG i GIG, objął Janusz Piechociński – wicepremier i minister gospodarki. Honorowymi gośćmi konferencji byli Sławomir Brodziński, główny geolog kraju, oraz Piotr Litwa,
wojewoda śląski. 
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W Radlinie powstanie nowoczesna
elektrociepłownia

Edward Szlęk (pierwszy z lewej), prezes zarządu JSW KOKS SA: – Po zrealizowaniu wszystkich planów
koksownie Grupy JSW będą dysponować mocą elektryczną prawie 160 MW
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