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(/wp-content/uploads/2011/12/DSC_0737.jpg)- Tegoroczna Barbórka to nie tylko
czas na podsumowanie tego, co zrobiliśmy przez ostatni rok. Ten wyjątkowy dzień
jest również okazją do kreślenia planów na przyszłość. Nie muszę nikogo
przekonywać, że nasza ugruntowana pozycja w branży górnictwa węgla
brunatnego jest zasługą byłych i obecnych pracowników. Doskonała praca,
fachowość, doświadczenie oraz nieustannie poszerzana wiedza stanowią wartość,
której nie można przecenić. Taką pozycję chcemy zachować – deklarował w czasie
uroczystej Akademii Barbórkowej Kazimierz Kozioł, Dyrektor Oddziału Kopalnia
Węgla Brunatnego.

Podczas swojego przemówienia Dyrektor K. Kozioł wspominał najważniejsze wydarzenia minionego roku. Mówił m.in. o
kontynuacji prac górniczych w Polu Szczerców i odwróceniu frontu robót na poszczególnych poziomach. Szef Kopalni
wspominał także o osiągnięciu w Polu Bełchatów poziomu -110 m. – Oznacza to, że wydobywamy węgiel z głębokości
310 metrów od poziomu terenu. (…) Jesteśmy jedyną kopalnią odkrywkową w Polsce, która podjęła się eksploatacji
węgla brunatnego zlokalizowanego tak głęboko i w tak trudnych warunkach - podkreślał Dyrektor Kopalni.
Niebagatelnym wydarzeniem było także otwarcie biura w Złoczewie. – Złoże Złoczew to nasza przyszłość, o którą jestem
dzisiaj spokojny – mówił Kazimierz Kozioł.
Tegoroczną akademię barbórkową zorganizowano 3 grudnia. Wśród gości znaleźli się m.in. posłowie Ziemi Łódzkiej:
Elżbieta Radziszewska, Krzysztof Kwiatkowski, Mieczysław Łuczak, Artur Ostrowski oraz Dariusz Seliga, senator RP
Wiesław Dobkowski oraz Jan Michalski, a także wojewoda łódzka Jolanta Chełmińska. Jak co roku podczas uroczystości nie
zabrakło władz miasta i powiatu oraz gmin, na terenie których prowadzone są działania KWB Bełchatów. W akademii
uczestniczyli także przedstawiciele zarządów Polskiej Grupy Energetycznej oraz PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna SA. Tomasz Zadroga, prezes zarządu PGE S.A., gratulował i dziękował za zaufanie bełchatowskim
górnikom. – Planujemy nowe kopalnie węgla brunatnego, a to oznacza, że jeszcze niejednokrotnie będziemy spotykać się
w tym gronie – zapowiadał prezes największej spółki energetycznej w kraju. Z kolei Jacek Kaczorowski, prezes zarządu
PGE GiEK SA, mówił, że jest spokojny o przyszłe losy kopalni, która pod kierownictwem Kazimierza Kozioła jest w bardzo
dobrej kondycji. – Mamy świadomość tego, że dzisiejsza pozycja bełchatowskiej Kopalni – jej wielkość i dorobek, to
zasługa wysoko cenionej pracy wielu pokoleń górników – dodał prezes J. Kaczorowski.
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