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a k t u a l n o ś c i
jubileusz 20-lecia JSW

Potężna firma
2 kwietnia w siedzibie Jastrzębskiej Spółki
Węglowej odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 20-lecia JSW. Zaproszonych gości
przywitali Jarosław Zagórowski, prezes zarządu JSW, oraz Józef Myrczek, przewodniczący
rady nadzorczej.

Materiały Prasowe jsw

– Dwadzieścia lat temu pomysł utworzenia Jastrzębskiej Spółki Węglowej odbierano jako żart. Miło mi dzisiaj powitać osoby,
dzięki którym ten żart zamienił się w potężną
firmę notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych – powiedział prezes Zagórowski. Później głos zabierali zaproszeni goście,
którzy dzielili się swoimi wspomnieniami

i życzyli obecnemu zarządowi sukcesów.
Po części oficjalnej wszyscy zasiedli do wspólnego, uroczystego obiadu. W kameralnej
uroczystości wzięli udział m.in. wojewoda
śląski Zygmunt Łukaszczyk, prof. Maciej
Kaliski, Dyrektor Departamentu Górnictwa
Ministerstwa Gospodarki, który przekazał
na ręce prezesa zarządu list gratulacyjny
od Janusza Piechocińskiego, wicepremiera
i ministra gospodarki. W spotkaniu wzięli
również udział członkowie dotychczasowych
zarządów oraz rad nadzorczych Jastrzębskiej
Spółki Węglowej, obecni dyrektorzy kopalń
i dyrektorzy biura zarządu.
l

Przedłużone życie o kilkanaście lat

Koncesja dla kopalni Krupiński
Minister środowiska udzielił Jastrzębskiej
Spółce Węglowej SA koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej przez kopalnię Krupiński
do 31 grudnia 2030 roku. Koncesją został objęty obszar górniczy Suszec IV o powierzchni
33,8 km2 położony głównie na terenie gminy Suszec oraz częściowo na terenie miast
Orzesze i Żory.

Tym samym wygasła koncesja przyznana
kopalni w 1994 roku na wydobywanie węgla
do końca 2015 roku. Powierzchnia dotychczasowego obszaru górniczego wynosiła

27,6 km2. O nową koncesję kopalnia ubiegała się nie tylko ze względu na upływający
termin jej ważności, ale także z powodu
udokumentowania nowych zasobów węgla
w złożu, powiększenia obszaru górniczego
o tereny znajdujące się na północ i wschód
od aktualnego obszaru górniczego i zmianę
głębokości dokumentowania złoża z 1020
do 1220 metrów, co umożliwi jej kontynuowanie działalności wydobywczej przez kolejnych kilkanaście lat. Wielkość zasobów
operatywnych (możliwych do wydobycia)
węgla kamiennego w obszarze objętym
koncesją szacowana jest na 48,8 mln ton.

Do głębokości 1220 m w granicach złoża
udokumentowano 72 pokłady węgla.
Warunki prowadzenia eksploatacji i gospodarczego korzystania ze środowiska zostały określone w Decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. Wynika z niej, że kopalnia będzie prowadziła eksploatację w oparciu
o istniejącą infrastrukturę zakładu górniczego
i nie przewiduje budowy nowych obiektów.
W obrębie terenu górniczego może wystąpić
maksymalnie III kategoria szkód górniczych,
a kopalnia będzie podejmowała działania
mające na celu ograniczenie oddziaływania
prowadzonej eksploatacji na powierzchnię.

– Roboty górnicze w rozszerzonej części
obszaru górniczego zostały już rozpoczęte,
gdyż stanowią kontynuację wcześniej prowadzonych prac związanych z rozpoznaniem
złoża – zaznacza Marian Kurpas, dyrektor
kopalni Krupiński.
Kopalnia Krupiński prowadzi eksploatację węgla od 1983 roku. Wydobycie dobowe
kształtuje się na poziomie 8,5 tys. ton węgla.
Produkuje węgiel stosowany zarówno w energetyce, jak i koksownictwie. Zatrudnia ponad
2700 osób.
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Zarząd JSW wybrany
Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej na posiedzeniu 25 kwietnia przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami
na trzech zastępców prezesa zarządu. Na zastępcę prezesa JSW ds. technicznych został
wybrany Jerzy Borecki, zastępcą prezesa ds.
handlowych pozostał Grzegorz Czornik, zastępcą prezesa ds. ekonomicznych – pełniący
obecnie tę funkcję Robert Kozłowski, a za-

stępcą prezesa ds. pracy i polityki społecznej
– Artur Wojtków, którego 11 kwietnia pracownicy JSW wybrali jako swojego przedstawiciela w zarządzie spółki.

Wcześniej, na posiedzeniu 9 kwietnia,
Rada Nadzorcza JSW dokonała wyboru prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.
Został nim ponownie Jarosław Zagórowski.

Trzyletnia kadencja nowo wybranego zarządu
rozpocznie się z dniem odbycia tegorocznego
zwyczajnego walnego zgromadzenia.
Jedynym nowym członkiem zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej VIII kadencji
jest Jerzy Borecki. Zastąpi on na stanowisku
zastępcy prezesa ds. technicznych Andrzeja
Tora, który nie zgłosił swojej kandydatury. Jerzy Borecki sprawuje obecnie funkcję

dyrektora wchodzącej w skład JSW kopalni
Pniówek w Pawłowicach. Pracował również
na kierowniczych stanowiskach w kilku
innych kopalniach należących do spółki
– w zlikwidowanym Morcinku, w Krupińskim, Jas-Mosie i Zofiówce. Ma 49 lat. Jest
absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie. 
l
Na kolumnie wykorzystano materiały JSW SA.

