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Konfederatka – Przyjaciel Pracodawcy w kategorii Media dla Nowego Górnika

NOWY GÓRNIK

Promujemy polskie firmy
w Chinach
Hanna Krzyżowska, wydawca i redaktor naczelna dwutygodnika Nowy Górnik, została
uhonorowana przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Konfederatką – Przyjaciel
Pracodawcy 2013 w kategorii Media. Pracodawcy RP docenili w ten sposób stworzenie
chińskiej edycji gazety, w której są promowane polskie firmy produkujące maszyny
i urządzenia dla górnictwa. Zdaniem kapituły przyznającej Konfederatki podejmowanie
najważniejszych problemów pracodawców
i pracowników branży górniczej oraz stworzenie chińskiej edycji gazety służy rozwojowi polskiej gospodarki. Konfederatką –
Przyjaciel Pracodawcy został uhonorowany
Piotr Uszok, prezydent Katowic.

– Nie moglibyśmy wydać pięciu numerów Nowego Górnika po chińsku, gdyby nie
wspierał nas Zdzisław Bik, prezes FASING SA.
Pan prezes jako jedyny z pracodawców górniczych uznał, że pomysł wydawania gazety
po chińsku jest na tyle szalony, że aż godzien
sfinansowania. Dzielił się z nami także swoją
wiedzą na temat rynku chińskiego. Nieoceniona była również pomoc grupy specjalistów,
współpracowników prezesa Bika, w tym tłumaczy, z firmy FASING – powiedziała Hanna
Krzyżowska.
Uroczysta gala wręczenia Konfederatek
odbyła się 12 grudnia w Warszawie w siedzibie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. W gronie wyróżnionych Konfederatką
2013, przyznawaną pracodawcom, znaleźli
się między innymi: Kazimierz Grzechnik,
prezes Południowego Koncernu Węglowego
należącego do Grupy Tauron, Edward Szlęk,
prezes Koksowni Przyjaźń i Kombinatu Koksochemicznego Zabrze (Grupa Jastrzębskiej
Spółki Węglowej), oraz Zenon Górniak, prezes Huty Łabędy (Grupa Węglokoks). Konfederatki to doroczna nagroda przyznawana

Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP, wręcza Konfederatkę Hannie Krzyżowskiej, wydawcy i redaktor naczelnej dwutygodnika Nowy Górnik
członkom Pracodawców Rzeczypospolitej
Polskiej w dowód uznania szczególnych
zasług dla rozwoju dialogu społecznego
w Polsce oraz za znaczący wkład w umacnianie ruchu pracodawców, krzewienie idei

przedsiębiorczości i zasad wolnego rynku.
Pracodawcy RP (wcześniej Konfederacja
Pracodawców Polskich) to najstarsza organizacja pracodawców w Polsce. Działa
od 1989 roku i reprezentuje ponad 7500 firm.

Przedsiębiorstwa zrzeszone w Pracodawcach
RP zatrudniają ok. 4 mln pracowników. Zdecydowana większość z nich, czyli 85 proc.,
to firmy prywatne.
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KWK Mysłowice-Wesoła

– Górnictwo i Śląsk mają we mnie wiernego ambasadora w Warszawie – powiedział
wicepremier Janusz Piechociński 7 grudnia
podczas wizyty w ruchu Wesoła kopalni Mysłowice-Wesoła w Katowickim Holdingu Węglowym. Elżbieta Bieńkowska, minister infrastruktury i rozwoju, zapewniła, że węgiel
będzie podstawą polskiej energetyki jeszcze
przez kilkadziesiąt lat i dlatego trzeba znaleźć
pieniądze na inwestycje w górnictwo.

Wicepremier Bieńkowska nazwała kopalnię Mysłowice-Wesoła perłą w koronie
polskiego górnictwa, a wicepremier Piechociński chwalił zarząd KHW za błyskawiczną
naprawę kondycji KHW.
Wicepremier Piechociński przypomniał
sytuację KHW sprzed kilkunastu miesięcy.

– Rok temu rozmawiając o sytuacji Holdingu,
miny mieliśmy nietęgie. Zaufałem prezesowi Łojowi i to dzisiaj procentuje. To, co było
przedmiotem wielkiej troski, jest dzisiaj najjaśniejszą częścią polskiego górnictwa. Holding
ma przed sobą bardzo dobre perspektywy.
To może być przykład dla Kompanii Węglowej.
Mam na myśli pracę włożoną w urynkowienie
i unowocześnienie. Kompania Węglowa musi
osiągnąć porozumienie na poziomie świat
menedżerski – załoga i doprowadzić do tego,
aby była większa efektywność, lepsze wykorzystanie sprzętu i lepsza konkurencyjność.
– Polski rząd będzie bronił polskiego
węgla. Zmiany w podejściu do węgla między
innymi w Niemczech i w Japonii są sygnałem,
że to paliwo wraca do łask – powiedział wicepremier.
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Perła w koronie polskiego górnictwa

Wicepremier Elżbieta Bieńkowska: Kopalnia Mysłowice-Wesoła jest perłą w koronie polskiego górnictwa

