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A K T U A L N O Ś C I
Zawody ratownicze zastępów KHW

Zwycięzcy
z kopalni Murcki-Staszic
17 i 18 września w Katowickim Holdingu
Węglowym SA odbyły się zawody ratownicze. Wzięło w nich udział 43 ratowników
górniczych z czterech kopalń należących
do spółki.

miejsca zajęły zastępy z kopalń Mysłowice-Wesoła, Wujek i Wieczorek.
– Już sama wasza obecność tutaj oznacza, że jesteście najlepsi. Wybrano was w kopalniach, byście je reprezentowali w trudnej
walce fair play – mówił na otwarciu zawodów
wiceprezes zarządu KHW SA ds. produkcji,
Robert Łaskuda. – W normalnych konkursach, zmaganiach sportowych ludzie pokazują

swą siłę, zręczność, opanowanie technik –
dla nich samych albo dla pokazu. To, czym
wy się wykazujecie, służy ratowaniu zdrowia
i życia ludzkiego. To zupełnie inna kategoria
zmagań…
Na zakończenie zawodów gratulacje
uczestnikom przekazał w imieniu zarządu
spółki wiceprezes ds. pracy Tadeusz Skotnicki.
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Pierwszego dnia uczestnicy zawodów musieli w symulowanej akcji ratowniczej zlokalizować miejsce pożaru lub samozapalenia

węgla oraz odnaleźć dwóch zaginionych pracowników. Zdawali też egzamin ze sprawności
udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym
w wypadkach. Drugi dzień otwierały konkurencje dla mechaników sprzętu ratowniczego
i pomiarowców. Zsumowanie punktów z czterech kategorii wyłoniło zwycięzcę zawodów
– został nim zastęp z Kopalni Murcki-Staszic,
zastępowego Waldemara Damiana. Kolejne

Zawody otworzył Robert Łaskuda, wiceprezes zarządu KHW SA ds. produkcji

Zwycięski zastęp z kopalni Murcki-Staszic

Jedna z konkurencji sprawdzała sprawność w udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach

KHW

Holding pogłębia współpracę z Autoryzowanymi Sprzedawcami Węgla
Od 24 do 26 września przeprowadzono kolejne, XIX Warsztaty Autoryzowanych Sprzedawców Węgla KHW SA. Z powodu aktualnej
sytuacji rynkowej, braku stabilizacji w krajowym górnictwie, trudnych do przewidzenia
konsekwencji nowych regulacji w wykorzystaniu węgla w sektorze komunalno-bytowym wielogodzinne obrady plenarne i dyskusje panelowe przebiegały w niezwykle
nerwowej atmosferze. Chodzi o los ponad
200 firm współtworzących międzynarodową
sieć sprzedaży węgla produkowanego w kopalniach KHW SA.

W swych wypowiedziach przedstawiciele
firm wskazywali przede wszystkim na ich wieloletnią działalność na rynku i związany z tym
potencjał. Podkreślali znaczenie funkcjonowania przedsiębiorstw dla lokalnych społeczności
i rynków pracy. Według dostępnych danych
w kilkuset składach należących do sieci ASW
KHW łącznie zatrudnionych jest do 10 tys.
pracowników.
Uczestnikami spotkania plenarnego, prowadzonego przez Alicję Nowicką – prezeskę
Stowarzyszenia ASW KHW SA, było ponad
160 osób na co dzień sprzedających produkty handlowe KHW SA. Handlowcy zgłaszali

obawy o płynność dostaw węgla opałowego
w okresie jesienno-zimowym.
Waldemar Rasała, wiceprezes zarządu
KHW SA ds. handlowych, Adam Hochuł,
dyrektor zespołu sprzedaży w KHW SA, oraz
Marek Klusek, prezes Katowickiego Węgla
sp. z o.o., precyzyjnie informowali o harmonogramach biegów ścian w kopalniach KHW
SA i przewidywanej wielkości produkcji. Zapewniło to merytoryczną dyskusję o możliwościach rozwoju rynku oraz doskonaleniu
współpracy.
Prezentując referat „Fakty i mity
elektroenergetyka – klimat, polityka UE

a możliwości efektywnego funkcjonowania
polskiego górnictwa węgla kamiennego”, Daniel Borsucki, dyrektor zespołu w BZ KHW
SA, omawiał stereotypy dotyczące przemysłowego wykorzystania węgla. Drugim
referatem, zatytułowanym „Portal Klienta
Szyk2/KSP/SPK narzędzie przyszłości”, zainteresował słuchaczy Michał Mokrus, reprezentujący COIG SA.
Podsumowując spotkanie, uczestnicy sugerowali zaproszenie do kolejnych dyskusji
przedstawicieli władz samorządowych.
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