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A K T U A L N O Ś C I
Jubileuszowa gala

TOMASZ SIEMIENIEC

Czarne Diamenty rozdane
Jubileuszowa 15. gala wręczenia statuetek odbyła się 15 listopada w Teatrze Ziemi Rybnickiej w Rybniku. Nagrody przyznawane są przez
Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego
Okręgu Przemysłowego ludziom, firmom oraz
instytucjom, które w znaczny sposób przyczyniły się do rozwoju regionu i województwa.

Za wkład w rozwój polskiego górnictwa
oraz wprowadzenie firmy na GPW nagrodę otrzymał prezes Jarosław Zagórowski. –
To wszystko się udało, ponieważ w życiu trafiałem na wielkich ludzi. To jest mój sukces,
że mogłem korzystać z ich wiedzy i wsparcia. Dzisiaj chciałbym wszystkim tym, którzy
mnie kształcili, pomagali mi, doradzali i mieli
do mnie cierpliwość, serdecznie podziękować.
Wiele z tych osób jest tutaj na scenie i na tej sali.
Dziękuję wam wszystkim – powiedział prezes
Zagórowski po otrzymaniu nagrody. Oprócz
prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej nagrody
specjalne Czarny Diament 2013 otrzymali: rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Wiesław Banyś oraz dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Katowicach Kazimierz Szabla.
O tym, kto otrzymuje Czarne Diamenty,
decyduje kapituła, w której składzie znajdują się m.in. dotychczasowi laureaci nagrody.
Jedną z takich osób jest prezes WUG Piotr
Litwa. – Wybór laureatów jest zawsze trudny,
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Jarosław Zagórowski (w środku, w pierwszym rzędzie) udowodnił, że potrafi kierować firmą nie tylko
w czasach koniunktury, ale także w okresie nagłego załamania rynku
ponieważ trzeba wybierać spośród najlepszych, a nie ma uniwersalnej miary sukcesów
i zasług. Jestem przekonany, że w tym roku
wśród laureatów są faktyczni liderzy górnictwa
węgla kamiennego. Jarosław Zagórowski nie
raz udowodnił, że jest menedżerem z prawdziwego zdarzenia, który potrafi kierować
firmą nie tylko w czasach koniunktury, ale
także w okresie nagłego załamania rynku.
Dla mnie szczególnie cenne są osiągnięcia
JSW SA pod jego kierownictwem w zakresie

poprawy warunków pracy górników i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Biorę pod
uwagę fakt, że realizuje trudne zadania przy
bardzo dużych zagrożeniach występujących
w jastrzębskich kopalniach, zwłaszcza metanowym, wyrzutami gazów i skał oraz pożarowym – powiedział prezes WUG Piotr Litwa.
Czarne Diamenty 2013 otrzymali również
przedstawiciele przedsiębiorstw oraz władz samorządowych. Statuetki wręczono: Azis Mining
Service z Jastrzębia, Budwak z Rybnika, Elgór +

Zamet z Piekar Śląskich, firmie budowlanej Mazur z Jankowic, Zupil Andrzeja Paszendy oraz
kopalni Rydułtowy-Anna należącej do Kompanii Węglowej SA. – To kopalnia stara, trudna,
o dużych zagrożeniach naturalnych, prowadząca
eksploatację pod zurbanizowanym regionem.
Dla mnie jest wzorcowa pod względem współpracy z gminą. Dziś dialog społeczny przedsiębiorcy górniczego z lokalną społecznością
jest równie ważny jak wynik ekonomiczny. Bez
akceptacji społecznej racjonalna gospodarka
złożem nie jest możliwa, a ta kopalnia, choć jak
każdy zakład przemysłowy powoduje konkretne
uciążliwości dla mieszkańców pobliskich osiedli, potrafi jednak udowodnić, że korzyści z jej
funkcjonowania są większe niż niedogodności.
Kierownictwo tego zakładu nie prowadzi strusiej
polityki chowania głowy w piasek przed nadciągającymi problemami, stara się je wyprzedzająco
rozwiązywać, nim urosną do gigantycznych
rozmiarów – podkreślił Piotr Litwa.
W kategorii samorządów wyróżnienie
otrzymały dwa miasta – Jastrzębie-Zdrój oraz
Rydułtowy. Statuetki Czarny Diament wręczali: prof. Jerzy Buzek, Andrzej Żylak, Tadeusz
Donocik, prezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Litwa, dyrektor naczelny Głównego
Instytutu Górnictwa prof. Józef Dubiński oraz
wicewojewoda śląski Piotr Spyra.
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