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Brian Sandoval, gubernator stanu Nevada 
w Stanach Zjednoczonych, gościł na Śląsku. 
Wziął udział w inauguracji Europejskiego 
Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
w Katowicach oraz złożył wizytę w firmie FA-
SING. Amerykańskiemu gościowi towarzy-
szyła minister Anna Maria Anders, przewod-
nicząca Rady Ochrony Pamięci i Męczeństwa 
oraz pełnomocniczka premiera ds. dialogu 
międzynarodowego.

Zdzisław Bik, prezes FASING SA, przed-
stawił gubernatorowi historię firmy, która 
od ponad 100 lat pracuje dla górnictwa, i wrę-
czył mu akt nadania stopnia generalnego ho-
norowego dyrektora górniczego oraz mundur 
górniczy. Wyróżnienie przyznał minister ener-
gii Krzysztof Tchórzewski.

– Jestem dumny, z wielkim honorem i po-
korą przyjmuję to wyróżnienie. W Polsce mam 
ważniejszy tytuł niż w Nevadzie – powiedział 
Brian Sandoval. Zebrani docenili poczucie hu-
moru gubernatora.  – Zachęcam do przyjazdu 
do Nevady i do inwestowania u nas. Tworzymy 
wielką rodzinę i chciałbym, aby dołączył pan 
do nas – powiedział gubernator, zwracając się 
do prezesa Zdzisława Bika.

– Dziękuję za zaproszenie. Pragnę po-
informować, że FASING to firma rodzinna 
nie tylko ze względu na atmosferę pracy, ale 

także dlatego, że pracują z nami całe rodziny. 
Mąż, żona, dzieci, a często kilka pokoleń jest 
związanych z FASING-iem. Ponieważ jeste-
śmy wielką fasingową rodziną, przetrwaliśmy 
wiele kryzysów w branży górniczej, rozwija-
my się i wciąż wprowadzamy innowacyjne 
rozwiązania służące nie tylko polskiemu, ale 
także globalnemu górnictwu – powiedział 
prezes Bik.

Zaproszenie skierowane do prezesa firmy 
FASING to niejedyny ukłon amerykańskiego 
gubernatora w stronę śląskich firm. Delegacja 
przedstawicieli stanu Nevada gościła także 
w firmie BetaMed. Właścicielka firmy, Beata 
Drzazga, otrzymała tytuł „Ambasadora Bizne-
sowego Nevady”. W FASING-u towarzyszyła 
Brianowi Sandovalowi w nowej roli. BetaMed 
ma swoją filię w Nevadzie, która powstała 
między innymi dzięki współpracy w ramach 
misji gospodarczych Polska–Nevada. Beata 
Drzazga jest także dyrektorem Polsko-Ame-
rykańskiej Izby Handlowej w Las Vegas i Pol-
sko-Amerykańskiej Izby Handlowej Stanu 
Nevada w Polsce.

Pierwszą wizytę na Śląsku Brian Sandoval 
złożył dwa lata temu. Zapowiedział, że chce 
jak najszybciej przyjechać po raz kolejny, aby 
przyczynić się do budowy silnych więzi mię-
dzy Polską i USA oraz Nevadą i Śląskiem.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Brian Sandoval, gubernator Nevady, zaprasza do inwestycji w swoim stanie

Śląsk jest wspaniałym regionem

Prezes Zdzisław Bik wręczył gubernatorowi akt nadania stopnia generalnego honorowego dyrektora 
górniczego oraz mundur górniczy

Gość z USA złożył wizytę w firmie FASING SA. Na zdjęciu od lewej: prezes firmy Karbon 2 – Anna Bik, 
gubernator stanu Nevada Brian Sandoval, minister Anna Maria Anders i prezes FASING SA Zdzisław Bik

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej podpisano 
trójstronne porozumienie w sprawie współ-
pracy przy wdrażaniu nowoczesnych techno-
logii, a także projektowaniu nowych maszyn 
i urządzeń w kopalniach JSW. List intencyjny 
podpisali 27 października przedstawiciele 
JSW, JSW Innowacje oraz lubelskiej spółki 
Sigma SA.

– Jastrzębska Spółka Węglowa jest otwar-
ta na nowości, nasi pracownicy mają dużo po-
mysłów, ale jest potrzebna współpraca z kon-
struktorami. Te pomysły wychodzą z kopalni, 
one są – wystarczy je tylko uporządkować 

i wdrożyć – powiedział Tomasz Śledź, zastęp-
ca prezesa zarządu do spraw technicznych 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. – Proponuje-
my w ramach tej współpracy wieloletnie do-
świadczenie wyniesione m.in. ze współpracy 
z LW Bogdanka SA. W swych działaniach 
wsłuchujemy się w to, co mówi do nas kadra 
inżynieryjno-techniczna kopalń, dopiero wte-
dy odpowiadając na jej potrzeby, proponujemy 
konkretne rozwiązania, wielokrotnie weryfi-
kując po drodze pomysł, projekt i prototyp 
– wyjaśnia Jan Hajduk, prezes zarządu spółki 
Sigma SA. Firma istnieje na rynku od ponad 
20 lat.  l

JSW

Lubelskie innowacje dla górnictwa
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