
Szanowni Państwo,
Drodzy Górnicy!

To nasza druga wspólna Barbórka w strukturach Polskiej Grupy Górniczej.
W ciągu ostatniego roku wykonaliśmy ogromną pracę we wszystkich obszarach naszego przedsiębiorstwa, 
czego dobitnym potwierdzeniem są stale poprawiające się wyniki spółki. Nabyliśmy kopalnie 
Katowickiego Holdingu Węglowego i zintegrowaliśmy je z naszą strukturą. Stale prowadzimy ogromny 
proces inwestycyjny. Udostępniamy nowe pokłady węgla i kupujemy nowoczesne maszyny i urządzenia. 
Wszystko to było możliwe dzięki Państwa codziennej systematycznej pracy oraz uruchomieniu znacznych 
środków inwestycyjnych.

Za to zaangażowanie składam wszystkim Państwu Serdeczne Podziękowania.

Przyjęta przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w lutym br. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju wskazuje na węgiel jako istotne źródło energii. Ten dokument pozwala nam spokojniej patrzeć 
w przyszłość, ale jest też zobowiązaniem do nieustannego zwiększania efektywności naszej firmy. Nie 
możemy nie zauważyć innych źródeł energii i postępu, który się w nich dokonuje. Ten postęp oznacza 
wzrost konkurencyjności, której musi sprostać Polska Grupa Górnicza.

Wyzwania które sobie stawiamy to bezpieczeństwo pracy, stabilność i przewidywalność procesów 
produkcyjnych, stała poprawa efektywności we wszystkich obszarach i uzyskiwanie dodatniego wyniku 
finansowego. Tylko w ten sposób możemy zapewnić naszej spółce perspektywę rozwoju a nam wszystkim 
stabilne zatrudnienie.
Nie sposób nie podkreślić, że tak ogromny proces przemiany polskiego górnictwa były niemożliwy bez 
wsparcia Pani Premier Beaty Szydło, pomocy Ministerstwa Energii, w szczególności Ministra Energii 
Krzysztofa Tchórzewskiego i odpowiedzialnego za górnictwo wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego. 
Składamy Państwu szczególne podziękowania.

Słowa szacunku i podziękowania kieruję do naszych partnerów ze strony społecznej w szczególności 
zaś członkom zespołu monitorującego. Trudne kompromisy są dowodem szczególnej dbałości o dobro 
Polskiej Grupy Górniczej.

Drodzy Górnicy!
Barbórka to nasze wspólne święto. To czas gdy chcemy się Wam pokłonić i docenić Waszą pracę i Wasze 
zaangażowanie. To czas, gdy chcemy zapewnić Was o naszym podziwie i szacunku dla Waszej bardzo 
ciężkiej pracy. Niejedna firma może nam pozazdrościć kadry tak doświadczonej i o tak wysokich 
kwalifikacjach zawodowych. To wartość najcenniejsza.

Z okazji tegorocznej barbórki pragnę wszystkim złożyć życzenia dalszych sukcesów w pracy zawodowej 
i pomyślności w życiu osobistym. Niech święta Barbara zapewnia Wam szczęście pod ziemią i na 
powierzchni.
Niech żyje nam górniczy stan! Szczęść Boże
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