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  Delegaci Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych podczas V Zjazdu w dniu 
26 czerwca 2022 roku w Wiśle podsumowali, wydłużoną o rok, ze względu na pandemię koronawirusa 
kadencję, wybrali nowe władze i sprecyzowali kierunki działalności organizacji na najbliższe cztery lata. 
Funkcję prezesa powierzono dr inż. Barbarze Juszczyk dyrektor Sieci Badawczej Łukasiewicz – 
Instytutu Metali Nieżelaznych, a przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej ponownie została 
wybrana Beata Cwolek z gliwickiego Instytutu. Minutą ciszy uczczono zmarłego w maju roku 
ubiegłego Honorowego Prezesa SITMN dr inż Józefa Zbigniewa Szymańskiego. 

„MH”: Panie Prezesie! Jesz-
cze raz gratuluję wyboru na stano-
wisko prezesa Hutniczej Izby 
Przemysłowo-Handlowej. Proszę o 
przedstawienie się naszym Czy-
telnikom. 

M.Motyka: Bardzo dziękuję i 
pozdrawiam czytelników „Magazy-
nu Hutniczego”. Pracę zawodową 
rozpocząłem zaraz po studiach, w 
ówczesnej Hucie Katowice. Przez 34 
lata przechodziłem kolejne szczeble 
kariery zawodowej m.in. w działach 
handlowym, inwestycyjnym. Można 
powiedzieć, że byłem świadkiem 
wszystkich najważniejszych wyda-
rzeń dąbrowskiej huty zachodzą-
cych w ostatnich trzech dekadach. 

Uczestników Walnego Zebrania 
serdecznie powitał ustępujący prezes 
SITMN prof. Zbigniew Śmieszek 
podkreślając jego znaczenie jako 
podsumowania kolejnego etapu 
działalności Stowarzyszenia i okre-
ślenia zadań, zwłaszcza w kontekście 
wyzwań jakie stoją przed przemy-
słem metali nieżelaznych. 

- Mamy wspólnie dużą wiedzę i 
pełną świadomość istotnych proble-
mów naszego przemysłu, jednocze-
śnie zdajemy sobie sprawę z ich wagi 
i złożoności w odniesieniu do posz-
czególnych przedsiębiorstw, grup i 
całej naszej branży na płaszczyźnie 
krajowej, ale i międzynarodowej. 
Zebranie nasze odbywa się w okresie 

dramatycznych wydarzeń – okrutnej i 
wyniszczającej wojny w Ukrainie i 
wynikających z niej konsekwencji 
politycznych i gospodarczych.

Przemysł metali nieżelaznych 
w Polsce realizuje od wielu lat 
szereg przedsięwzięć w zakresie 
nowoczesnych technologii.

NASZA ROZMOWA V ZJAZD DELEGATÓW SITMN

9 marca br. podpisano list intencyjny pomiędzy 
Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., a Centrum 
Badawczo-Wdrożeniowym Zielona Stal S.A. w za-
kresie wspólnej realizacji projektu „Zielona stal”, 
którego celem jest budowa infrastruktury 
Centrum Badawczo-Wdrożeniowego na terenie 
Parku Naukowo-Technologicznego „Branice”.

Tym samym realnych kształtów nabiera projekt 
„Zielona Stal” - przedsięwzięcie, którego celem jest 
opracowanie i wdrożenie innowacyjnej, „wodorowej” 
technologii produkcji stali, dzięki której hutnictwo 
osiągnie przyjęte przez Komisję Europejską cele 
klimatyczne, a produkowana stal nie będzie posiadała 
śladu węglowego.    

 8 lipca 2022 roku na wniosek Krajowej Sekcji 
Hutnictwa NSZZ „Solidarność” w Gliwicach 
odbyło się spotkanie strony społecznej stalowej 
części Grupy Węglokoksu z podsekretarzem stanu 
w Ministerstwie Aktywów Państwowych Piotrem 
Pyzikiem, na które przybył również prezes Węglo-
koksu Tomasz Heryszek.
 Przedstawiciele związków zawodowych działa-
jących w Hucie Łabędy, Hucie Pokój Profile i Wal-
cowni Blach Batory chcieli uzyskać informacje o 
obiecanych środkach finansowych na inwestycje 
rozwojowe, które pozwolą na utrzymanie miejsc 
pracy i kontynuację działalności hutniczej.
 „Pomimo wielokrotnych obietnic rządzących ze 
strony ministra nie padły żadne konkrety. Chcemy 
przypomnieć, że od września ubiegłego roku cały 
czas trwa akcja protestacyjna. Zastanawiamy się 
nad jej zaostrzeniem” - mówią liderzy związkowi.

ROZMOWA „MH”
Z MIROSŁAWEM MOTYKĄ

PREZESEM ZARZĄDU 
HUTNICZEJ IZBY 

PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 
W KATOWICACH

WYTÊ¯ONEJ PRACY 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników jubileuszowego spotkania w Wiśle. 

82 DNI HEROICZNEJ WALKI

DOKOŃCZENIE NA STR.2

 24 lutego zmieniła się najnowsza historia świata. Bezprece-
densowy atak Rosji na Ukrainę doprowadził do ogromnych  strat, 
śmierci tysięcy niewinnych ludzi. Jej bohaterami są m.in. obrońcy 
Mariupola, którzy przez 82 dni  opierali się najeźdźcy w zakładach 
metalurgicznych Azowstal. 
 Ocaleni, bezbronni ludzie musieli się poddać, by ratować swoje 
życie. Po wielkim przemyśle zostały zgliszcza. Właściciel Azowstalu 
Ritan Achmetow zapowiedział, że będzie się domagał od prezydenta 
Rosji Władimira Putina i jego reżimu odszkodowania za poniesione 
straty. 
 Najbogatszy człowiek w Ukrainie złożył pod koniec czerwca 
pozew przeciwko Federacji Rosyjskiej do Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka. Domaga się rekompensaty za „ciężkie naruszenie jego 
praw własności”.

DOKOŃCZENIE NA STR.4

I WYZWANIA 
PRZYSZ£OŒCI

DOKOŃCZENIA NA STR.5

 Planowany postój remontowy  w Hucie Miedzi Głogów II 
został zakończony o 8 dni wcześniej. Podczas prac wykonany 
został m.in. remont najważniejszych agregatów, połączony z 
ich modernizacją.
 Remont ciągu technologicznego huty miał potrwać blisko 80 
dni. Został skrócony, mimo że sytuacja po pandemii i działania 
wojenne w Ukrainie wpłynęły na wydłużenie terminów dostaw 
części zamiennych i prefabrykatów.
 Zakresem prac remontowo-inwestycyjnych objęty był cały 
ciąg technologiczny w hucie. Obejmował m.in. wydziały: przy-
gotowania wsadu, pieca zawiesinowego, pieca elektrycznego i 
konwertorów, pieców anodowych, fabryki kwasu siarkowego 
oraz instalacje elektryczne i energetyczne z kotłem odzyskni-
cowym na czele. Podczas postoju udało się również przepro-
wadzić: gruntowną modernizację elektrofiltru suchego pięcio-
polowego za piecem zawiesinowym, zamontować nową suwnicę 
lejniczą, nową wieżę suszącą w wydziale kwasu siarkowego czy 
instalację wzbogacenia dmuchu palników gazowo-olejowych 
pieca zawiesinowego w tlen.
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W HUCIE MIEDZI G£OGÓW II

REMONT ZAKOÑCZONY PRZED CZASEMNOWELIZACJA USTAWY 
WIATRAKOWEJ  

 5 lipca rząd przyjął  projekt nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej, 
która ograniczała rozwój lądowej energetyki wiatrowej poprzez 
zasadę 10H. W nowelizacji ustawy przewidziano, że nowa elektrownia 
wiatrowa będzie mogła być lokowana na podstawie Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego, co ma otworzyć drogę do 
szybkiego wzrostu mocy energii produkowanej z wiatru. Teraz ustawą 
zajmie się parlament. 
 Przyjęte nowe zasady to kompromis pomiędzy potrzebami rynku 
energetycznego i ochroną klimatu - oceniają specjaliści, którzy 
przypominają, że w 2016 roku wprowadzono tzw. zasadę 10H, która 
oznacza, że odległość elektrowni wiatrowej od zabudowań 
mieszkalnych (i odwrotnie) ma wynosić co najmniej 10-krotność 
wysokości wiatraka. W praktyce zablokowano możliwość planowania 
nowych lokalizacji wiatraków na lądzie. Przyjęta przez rząd nowelizacja 
wskazuje, że wiatraki będą mogły być lokalizowane w minimalnej 
odległości 500 metrów od zabudowań.

BEZ KONKRETÓW 

DOKOŃCZENIE NA STR.4

BOGATSI O DOŒWIADCZENIA 
I GOTOWI DO KONTYNUACJI

W GRONIE PRZYJACIÓ£ Z BRAN¯Y METALI NIE¯ELAZNYCH
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CZYTAJ NA STRONIE 6

ZGLISZCZA MARIUPOLA
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