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L ech K osiński

– kandydat z wyboru załogi do Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA

Lech Kosiński – wykształcenie wyższe magisterskie, absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, główny specjalista zarządzania majątkiem, licencjonowany zarządca
nieruchomości.

Lech Kosiński ma 55 lat, jest żonaty
i ma trójkę dzieci. Pracę zawodową rozpoczął w KWK Borynia w 1978 roku w Dziale
Planowania. W 1987 roku awansował na stanowisko kierownika Działu Przygotowania
i Rozliczeń Inwestycji i od tej pory pracuje
na stanowiskach kierowniczych, aktualnie
jako kierownik Działu Administracji. Charakteryzuje się bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym i praktycznym do pracy
zawodowej, umiejętnością rozwiązywania

archiwum prywatne

Na pierwszym miejscu ochrona miejsc pracy i interesów gospodarczych branży węglowej
trudnych problemów ekonomicznych i społecznych, a jako były członek Rady Nadzorczej JSW SA III kadencji posiada niezbędne
doświadczenie do pełnienia tej odpowiedzialnej funkcji.
Dobrze zna przepisy prawa gospodarczego i aktualne problemy górnictwa i naszej spółki. Lech Kosiński dał się poznać jako
zdecydowany obrońca praw pracowniczych,
który nie boi się wytykać błędów w zarządzaniu JSW SA. Będzie nieocenionym źródłem
informacji dla załogi odnośnie długofalowych
planów rozwoju JSW SA oraz zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie, które mogą
być zagrożeniem dla pracowników, zwłaszcza w kontekście ciągłego dążenia zarządu
do likwidacji wolnych sobót i wprowadzenia

sześciodniowego tygodnia pracy. Jest mieszkańcem Żor i zwolennikiem zapewnienia
możliwości dalszego rozwoju wszystkich kopalń JSW SA, w tym starań o dalsze koncesje
na wydobywanie węgla w nowych złożach.
Lech Kosiński zawsze na pierwszym miejscu
stawia ochronę miejsc pracy i interesów gospodarczych branży węglowej. Trzeba podkreślić, że Lech Kosiński jest człowiekiem
zdecydowanym i odważnym, nie interesują go
sprawy wielkiej polityki tak jak niektórych zarządzających naszym przedsiębiorstwem. Dla
niego zawsze najważniejszy pozostaje człowiek
i jego problemy jako pracownika.
``Lech Kosiński – licencjonowany zarządca
nieruchomości.

Zwycięstwo KWK Bobrek-Centrum w zawodach ratowników kompanii węglowej

21 czerwca na stadionie KS Górnik w Rybniku-Boguszowicach 17 drużyn walczyło o puchar
dla najlepszego zastępu górniczego Kompanii
Węglowej. Po raz drugi w historii zawodów
wygrała drużyna z KWK Bobrek-Centrum.

To już 7. edycja zawodów zastępów ratowniczych Kompanii Węglowej. Do 2010
roku to widowisko sportowe rozgrywane
było na stadionie GKS Walka Makoszowy w Zabrzu. Od 2011 roku organizowane
jest na obiekcie KS Górnik w Rybniku-Boguszowicach. W tegorocznej edycji udział
wzięło 17 drużyn: KWK Bielszowice, KWK
r e kla m a

Klaudia Latosik

Historyczna wygrana
Bobrek-Centrum, KWK Bolesław Śmiały,
KWK Brzeszcze, KWK Chwałowice, KWK
Halemba-Wirek, KWK Jankowice, KWK Knurów-Szczygłowice (ruchy Knurów oraz Szczygłowice), KWK Marcel, KWK Piast, KWK
Piekary, KWK Pokój, KWK Rydułtowy-Anna,
KWK Sośnica-Makoszowy (ruchy Sośnica
i Makoszowy) oraz ubiegłoroczny zwycięzca
KWK Ziemowit. Zawody zostały podzielone
na 2 oddzielne konkurencje: udzielanie pomocy przedmedycznej oraz tor przeszkód.
Klaudia Latosik

Relacja i fotoreportaż
w następnym numerze

Zwycięzcy zawodów zastępów ratowniczych – drużyna KWK Bobrek-Centrum

