Inwestycja o strategicznym znaczeniu dla całej Polski

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA

Wałbrzych – 21 grudnia 2017

Szósta bateria koksownicza uruchomiona

Nowa bateria w Wałbrzychu
W Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych Victoria zainaugurowano działalność
szóstej baterii koksowniczej.
Janusz Pilszak – korespondencja własna
Uroczystego przecięcia wstęgi, w obecności przedstawicieli partnerów strategicznych i wykonawców inwestycji oraz załogi dokonali: Minister Edukacji Narodowej
Anna Zalewska, poseł, szef Parlamentarnego Zespołu
Górnictwa i Energii Ireneusz Zyska, wicewojewoda dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński, starosta wałbrzyski
Jacek Cichura, prezes Zarządu Towarzystwa Finansowego
Silesia Sp. z o.o. (TFS) Jadwiga Dyktus, wiceprezes
Zarządu TFS Monika Domańska, prezes Zarządu Agencji
Rozwoju Przemysłu SA Marcin Chludziński oraz zarząd
Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych (WZK) „Victoria”
SA z prezesem Michałem Bednarkiem na czele.
Minister energii Krzysztof Tchórzewski wystosował list
do uczestników uroczystości. „Inwestycja ma strategiczne
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znaczenie nie tylko dla spółki, ale również dla regionu
wałbrzyskiego i całej Polski, bowiem umacnia pozycję
rynkową »Victorii«, umożliwiając dotrzymanie kroku
rosnącej konkurencji i przygotowanie się na oczekiwaną
koniunkturę w branży” – napisał minister.
Bateria może wyprodukować 100 tys. t koksu rocznie,
co zwiększy moce produkcyjne „Victorii” o 20 proc., do
600 tys. t koksu odlewniczego o ziarnistości pow. 100
mm. W tym sortymencie koksu „Victoria” jest niekwestionowanym liderem dostaw w Europie. „Wałbrzych uczestniczy w wyścigu do nowoczesnej gospodarki. Zaczynamy
przełamywać los miejsc, które miały być tylko wspomnieniem po potędze Wałbrzycha, wprowadzamy nowoczesność” - powiedziała minister Zalewska.
Realizacja inwestycji została przyspieszona odkąd
Towarzystwo Finansowe Silesia i Agencja Rozwoju
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Przemysłu przejęły WZK „Victoria”. Prezes TFS Jadwiga
Dyktus oraz wiceprezes spółki Monika Domańska podkreślały, jak decydującą i pożyteczną rolę może odgrywać
nowoczesny inwestor finansowy, jakim jest TFS, w budowaniu trwałej, konkurencyjnej kondycji przedsiębiorstw,
w które angażuje się kapitałowo.
„Oddanie do użytku nowej baterii koksowniczej jest
wielkim wydarzeniem. Była to
długo oczekiwana inwestycja,
którą udało się sfinalizować dzięki determinacji właścicieli spółki.
Inwestycja daje możliwości na
dalszy rozwój firmy” – powiedział
poseł Ireneusz Zyska, przewodniczący parlamentarnego zespołu
górnictwa i energii, członek komisji energii i skarbu państwa. „Nowa bateria jest sukcesem wszystkich pracowników »Victorii«” – podsumowała wiceprezes ds. finansowych WZK „Victoria” Patrycja
Wolska. „W Wałbrzychu mówi się, że WZK »Victoria« jest
firmą rodzinną, bo pracują w niej i dbają o nią całe rodziny” – dodała.
Podczas uroczystości po oficjalnym uruchomieniu
nowej baterii, która odbyła się w wałbrzyskim Centrum
Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia”, gotowość do przyszłej
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współpracy z „Victorią” zasygnalizowali przedstawiciele
australijskiej spółki Balamara, która chce w Nowej Rudzie
wznowić wydobycie węgla koksującego. Około 80 proc.
produkowanego w Wałbrzychu koksu trafia na eksport,
głównie do Europy Zachodniej. W procesie produkcji
koksu w „Victorii” pozyskiwane są również węglopochodne: benzol, smoła i siarka o czystości sięgającej prawie
99 proc. Siarka jest sprzedawana
głównie polskim kontrahentom,
natomiast około 75 proc. wyprodukowanego benzolu i smoły trafia na eksport. Z kolei uzyskiwany
w trakcie produkcji koksu - gaz
koksowniczy jest w części wykorzystywany w procesach technologicznych zakładu, a jego pozostała
część jest przetwarzana na energię elektryczną w bloku
energetycznym, który sąsiaduje z koksownią.
Jedną z atrakcji dla gości uroczystości była wycieczka zabytkowym pociągiem od stacji umiejscowionej tuż
przy baterii koksowniczej do dworca Wałbrzych Główny.
Zabytkowy tabor zorganizowało specjalnie na tę okazję
Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie
Śl. WZK „Victoria” zatrudnia pół tysiąca pracowników,
a 130 osób pracuje w spółce usługowej koksowni.
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