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Kompania Węglowa

Uroczysta Barbórka w Ziemowicie
Uroczystości barbórkowe Kompanii Węglowej odbyły się 4 grudnia w cechowni kopalni
Ziemowit.

NOWY GÓRNIK

– Mieliśmy bardzo trudny rok. Trudny
będzie także kolejny rok. W górnictwie nie
można w nieskończoność oszczędzać. Trzeba
odrobić zaległości inwestycyjne. Nie wszystko
zależy od nas. Robimy, co możemy, aby poprawić wynik finansowy. W ciągu kilku miesięcy
już pięć kopalń KW będzie rentownych. Mam
nadzieję, że wkrótce będzie ich 11. Serdecznie
za to dziękuję górnikom i pracownikom Kompanii i tym, którzy nam pomagają – przyjaciołom górnictwa – powiedział prezes KW
Krzysztof Sędzikowski.
Dyrektor KWK Ziemowit Piotr Niełacny
przekonywał, że trzeba zmienić spojrzenie
na górnictwo. – Każdy kryzys jest początkiem zmian. Liczymy na racjonalne podejście
do węgla i na rozwiązania z dziedziny nowoczesnych technologii, dzięki którym węgiel
będzie czystym źródłem energii. Mijający
rok był dla kopalń Kompanii Węglowej rokiem podnoszenia dyscypliny kosztów. Każdy

tydzień zaczynał się i kończył poszukiwaniem
oszczędności. Nowoczesna firma, która chce
odnosić sukcesy na rynku, musi mieć niskie
koszty własne i prowadzić przemyślane inwestycje. Kopalnia Ziemowit posiada złoże
oraz plany inwestycyjne. To nasz kapitał, który
powinien przekonać do inwestycji w dalszy jej
rozwój – mówił dyrektor Ziemowita. – Jeśli
otrzymamy swoją szansę, to ją wykorzystamy
– zapewnił Piotr Niełacny.
Wśród gości na barbórkowej uroczystości
był Wojciech Kowalczyk, wiceminister skarbu. Przekazał życzenia od ministrów skarbu
i energii.
– Z punktu widzenia polskiej racji stanu
nasz bilans energetyczny przez wiele dziesięcioleci będzie oparty na węglu. Ostatni rok
był bardzo trudny. Był to rok wielu wyrzeczeń, wielu zmian. Jestem optymistą. Sprawy nabrały tempa i rozwiązania, które miały
opóźnienie w ostatnich miesiącach, nabiorą
przyspieszenia – powiedział wiceminister Kowalczyk. Senator Adam Gawęda zapewnił,
że górnictwo może liczyć na pomoc, ponieważ
jest potrzebne polskiej gospodarce. 
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Wyższy Urząd Górniczy

– W 2015 roku odnotowaliśmy znaczne
zmniejszenie liczby wypadków we wszystkich
kategoriach, w tym śmiertelnych i ciężkich
o 50 proc. w porównaniu do ubiegłego roku.
To cieszy nas najbardziej. Niemal we wszystkich kopalniach węgla kamiennego zmniejszyła się liczba wypadków. Znacznie lepsze
są wskaźniki wypadkowości, o połowę lepsze
w przeliczeniu na tysiąc osób zatrudnionych
i tonę wydobytego urobku – taką oceną wypadkowości w górnictwie rozpoczął wystąpienie na uroczystej Barbórce Wyższego Urzędu
Górniczego jego prezes Mirosław Koziura.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą
w intencji pracowników organów nadzoru

górniczego i ich rodzin w kościele pw. św.
Piotra i Pawła w Katowicach. Nabożeństwo
celebrował ksiądz biskup Adam Wodarczyk
z archidiecezji katowickiej.
Dalsza część obchodów odbyła się
w Muzeum Śląskim w Katowicach. Uczestniczyły w niej reprezentacje pracowników
nadzoru górniczego z całej Polski i największych przedsiębiorców z wszystkich rodzajów górnictwa oraz producentów maszyn
i urządzeń dla górnictwa, ośrodków naukowych i uczelni wspierających przemysł
wydobywczy, a także stowarzyszeń pracodawców górniczych, instytucji współpracujących z WUG i central górniczych związków
zawodowych.

Podczas barbórkowej gali zostały wręczone odznaczenia pracownikom nadzoru górniczego i nagrody dla najbezpieczniej pracujących oddziałów wydobywczych ze wszystkich
rodzajów górnictwa. W tym roku przyznano
je 15 oddziałom. Po raz drugi w historii górnictwa prezes WUG nadał Odznakę Honorową
Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie dziewięciu osobom. Odznaczeniem tym
honorowani są ludzie, których zasługi dla poprawy bezpieczeństwa w górnictwie cieszą się
uznaniem. Pracownicy nadzoru górniczego
również uhonorowani zostali odznaczeniami
państwowymi i resortowymi, w tym 17 Krzyżami Zasługi.
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Barbórka nadzoru górniczego

