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UROCZYSTY JUBILEUSZ 25-LECIA PW PROMAG

    30 listopada br. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMAG Sp. z o.o. – Kopalnia dolomitu „Podleśna”
świętowało swój jubileusz 25-lecia. Z tej okazji w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
Sportu i Turystyki w Siewierzu odbyły się uroczystości, w których uczestniczyli m. in.: Burmistrz Miasta i
Gminy  Siewierz  Zdzisław  Banaś,  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  w  Siewierzu  Barbara  Bochenek,
Wicestarosta  Będziński  Dariusz  Waluszczyk,  Nadleśniczy  Nadleśnictwa  Siewierz  Grzegorz  Cekus,
Proboszcz  parafii  św.  Jana  Chrzciciela  w  Żelisławicach  Marek  Majchrzak,  Rada  Nadzorcza  Spółki,
wspólnicy i załoga Przedsiębiorstwa, przedstawiciele firm współpracujących ze Spółką, przedstawiciele
społeczności lokalnej, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy oraz
wielu zaproszonych gości.

    PW PROMAG Sp. z o.o. swoją działalność na terenie Miasta i Gminy Siewierz prowadzi od 1994 roku.
Podstawową produkcje stanowią kruszywa z przeznaczeniem na budowę dróg i wapno nawozowe dla
rolnictwa. Firma utrzymuje ok.  60 miejsc pracy przede wszystkim dla mieszkańców Gminy Siewierz.
Roczna  produkcja  wynosi  około  500  tys.  ton  kruszyw,  z  których  zbudowano między  innymi  odcinki
autostrady A-4 w rejonie Mysłowic i Chorzowa, odcinki DTŚ w rejonie Katowic i Rudy Śląskiej, obwodnice
Lublińca, Krzepic i Siewierza, wiele dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Przedsiębiorstwo jest
laureatem  nagród  Gazele  Biznesu  i  Diamenty  Forbsa.  Od  początku  swej  działalności  wspiera
środowiskowe  inicjatywy  w  sferze  kultury,  oświaty,  sportu  i  działalności  społecznej.

    Podczas uroczystości Prezes Zarządu Piotr Wosinek podsumował 25-letnią działalność Spółki oraz
podziękował  wszystkim,  którzy  wspierali  działania  kopalni  i  przyczynili  się  do  jej  rozwoju.  Prezes
podziękował również wszystkim pracownikom za ciężką pracę i trud jaki włożyli w budowanie spółki i jej
obecnego wizerunku. W uznaniu całokształtu dorobku w okresie minionych 25 lat PW PROMAG zostało
uhonorowane  Śląską  Wielką  Nagrodą  Budownictwa,  którą  wręczył  Prezydent  Śląskiej  Izby
Budownictwa Mariusz Czyszek.  Ponadto nagrodą i  tytułem Autorytetu Budownictwa i Gospodarki
Śląskiej, przyznawanym przez Kapitułę konkursu "Śląskie Budowanie", wyróżniony został Prezes Zarządu
Piotr Wosinek. Spotkanie było również okazją do wręczenia honorowych odznak „Zasłużony dla Górnictwa
RP”,  przyznanych  decyzją  Ministra  Gospodarki  wybranym  pracownikom.  Tego  dnia  zostały  również
nadane stopnie górnicze pracownikom przedsiębiorstwa.

    Serdeczne gratulacje z okazji 25-lecia działalności, podziękowania za wkład w rozwój ziemi siewierskiej
oraz  najlepsze  życzenia  z  okazji  nadchodzącej  Barbórki  złożył  również  Burmistrz  Zdzisław  Banaś.
Jubileuszowo-barbórkowe spotkanie uświetniły także występy dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Żelisławicach oraz Zespołów Śpiewaczych Kół Gospodyń Wiejskich z Nowej Wioski i Żelisławic. Spotkanie
zakończono wspólną górniczą biesiadą.
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