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Msza św., przemarsz ulicami Bełchatowa i uroczysta akademia – górnicy tradycyjnie świętowali Barbórkę zorganizowaną
przez spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
Kilkuset gości wzięło udział w akademii barbórkowej. Nie zabrakło przedstawicieli Rządu RP, posłów i senatorów, władz
samorządowych, sektora energetycznego z zarządami PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., PGE Górnictwo i
Energetyka Konwencjonalna S.A. na czele, a także przedstawicieli Kościoła, uczelni i urzędów oraz członków organizacji
związkowych i mediów.
- W przeciwieństwie do sytuacji kopalń węgla kamiennego, borykających się z coraz większymi problemami, w branży
węgla brunatnego mijający rok jest kolejnym udanym okresem, w którym osiągnięto dobre wyniki zarówno produkcyjne,
jak i finansowe. W III pierwszych kwartałach 2014 r. wydobyliśmy 37,1 mln ton węgla , co przy łącznym wydobyciu w
Polsce na poziomie 47,4 mln ton, pozwala utrzymać nasz blisko 80-proc. udział w wydobyciu – mówił w swoim
wystąpieniu Jacek Kaczorowski, Prezes Zarządu PGE GiEK S.A. - Pomimo funkcjonowania w wyjątkowo
wymagającym i zmiennym otoczeniu gospodarczym, już dziś powinniśmy decydować o tym, jak wyglądać będzie
przyszłość górnictwa odkrywkowego w Polsce. Wymaga tego troska o przyszłość naszej Spółki i poczucie
odpowiedzialności za bezpieczeństwo energetyczne kraju.
W trakcie uroczystości nie mogło zabraknąć także życzeń. - Drodzy Górnicy! W dniu Waszego święta, życzę Wam
spokojnej i bezpiecznej pracy – mówił Jacek Kaczorowski. - Życzenia pomyślności osobistej i zawodowej składam zarówno
pracownikom obu kopalń PGE GiEK S.A. w Bełchatowie i Turowie, jak również pracownikom wszystkich spółek
wspierających realizację zadań związanych z ich działalnością podstawową. Szczęść Boże Górnikom! Niech żyje nam
górniczy stan!
Jak co roku, obchody Dnia Górnika były okazją do wręczenia odznaczeń. Podczas uroczystej akademii wyróżniono 122
pracowników kopalń w Bełchatowie i Turowie. Przyznano także 16 odznak „Zasłużony dla KWB Bełchatów”. Ponadto
wręczone zostały dwa stopnie górnicze Generalnego Dyrektora Górniczego II oraz III, 5 pracowników kopalń
w Bełchatowie i Turowie otrzymało listy gratulacyjne za innowacyjność.
W części artystycznej wystąpił Alosza Awdiejew.

