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Zabrze: jubileusz KZZG - 25-
latka jest piękna i rozwija się!

fot: Witold Gałązka
W zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu przedstawiciele 9 związków
zawodowych górnictwa świętowali jubileusz ćwierćwiecza wspólnego
działania w KZZG

Uroczystą biesiadą górniczą dla niemal 150 gości w Komorze
Badawczej nr 8 na poziomie 320 m pod ziemią w Zabytkowej
Kopalni Guido w Zabrzu w piątek wieczorem uczcili jubileusz
25-lecia działalności członkowie Konfederacji Związków
Zawodowych Górnictwa w Polsce, która w 9 centralach zrzesza
ok. 60 tys. związkowców.

KZZG w Polsce reprezentuje cały przekrój branży górniczej: od kopalń
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węgla kamiennego, przez odkrywki węgla brunatnego po górnictwo
miedziowe i firmy zaplecza górnictwa.

Otwierając uroczystość przewodniczący KZZG Piotr Luberta dziękował za
ćwierć wieku wspólnego działania byłym liderom konfederacji (Janowi
Kisielińskiemu i Romanowi Byczkowi) oraz obecnym działaczom.

Dziewięć central związkowych w konfedercji
Spośród liderów skonfederowanych organizacji związkowych do Zabrza
przyjechali m.in. Katarzyna Pietrzyk (Związek Zawodowy Jedności
Górniczej), Dariusz Potyrała (Związek Zawodowy Górników w Polsce),
Ryszard Zbrzyzny (Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu
Miedziowego) Krzysztof Mariankowski (Federacja Związków Zawodowych
Górnictwa Węgla Brunatnego), Jerzy Demski (Związek Zawodowy
Pracowników Dołowych), Czesław Jurgielewicz (ZZ Maszynistów
Wyciągowych Kopalń w Polsce), Sławomir Łukasiewicz (ZZ Pracowników
Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce), Jan Mazur (ZZ
Pracowników Zaplecza) i Paweł Wyciślok (ZZ Ratowników Górniczych w
Polsce).

Nasza dziewczyna jest piękna i wartościowa!
- Nasza 25-letnia dziewczyna jest piękna i rozwija się! - oceniał żartobliwie
Piotr Luberta, przypominając, że jednym z głównych praktycznym nurtów
działalności KZZG jest prowadzenie trzech renomowanych ośrodków
górniczych dla pracowników kopalń: wczasowego w Łebie oraz dwóch
sanatoryjnych w Goczałkowicach i Iwoniczu Zdroju (słyną z fachowych
świadczeń rehabilitacyjnych, tworzą się do nich nawet kilkuletnie kolejki
chętnych).

- Nie jest żadną tajemnicą, ile wart jest dzisiaj nasz majątek, w internecie
wiszą jawne sprawozdania finansowe, dlatego doskonale wiecie, że na 25-
lecie suma ta wynosi około 25 mln zł - mówił Luberta i dodał:
- Rozumiecie więc, ile mamy być warci na jubileusz 30-lecia KZZG i
następne rocznice!
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Gratulacje od Zabrza i urodziny na urodziny
Gratulacje złożyła związkowcom KZZG obecna na uroczystości prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, dziękując za wybór jej miasta i kopalni
Guido na miejsce jubileuszu.

Huczne "Sto lat" odśpiewali zebrani Ryszardowi Zbrzyznemu, który w
piątek obchodził swoje 63. urodziny. Jubilat wspominał, jak przed
ćwierćwieczem wspólnie z kolegami tworzył konfederację:
- Chciałbym obchodzić taki sam jubileusz, jak dzisiaj KZZG! - żartował lider
związków górnictwa miedzi.

Razem znacznie lepiej
Szef Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (w którym
zrzeszone są wszystkie organizacje tworzące KZZG) Jan Guz, zauważył
wśród związkowców "wigor, energię, chęci i możliwości działania":
- Służycie ludziom, pokazujecie, że można, i że zjednoczony ruch
związkowy potrafi osiągać sukcesy. Razem znacznie lepiej można osiągnąć
wyznaczone cele. Odwagi, energii, towarzystwa ludzi, którzy będą pomagać
i współpracować. Niech dobro będzie wokół was! - życzył, przekazując
związkowcom pamiątkowy puchar OPZZ.

Piotr Buchwald - prezes Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w
Bytomiu życzył związkowcom na następne lata zdrowia i wytrwałości oraz
górniczego szczęścia. Ocenił, że związkowcy KZZG obchodzą "jubileusz 25
lat jednoczenia związków zawodowych w dobrej sprawie".

Zawsze godni partnerzy
List gratulacyjny od przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego
Stanisława Gmitruka oczytał w Zabrzu jego przedstawiciel, przewodniczący
PSL powiatu katowickiego Leszek Boniewski. Do życzeń w imieniu
samorządu województwa dołączyła tez radna Sejmiku Województwa
Śl. Urszula Koszutska:

- Najważniejsze, abyście byli zawsze traktowani przez pracodawców jako
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godni partnerzy do dialogu. Życzę, aby wasze wartości - sprawiedliwość,
godność, honor - zawsze towarzyszyły wam w działaniu. Szczęści Boże! -
mówiła do zebranych na jubileuszu KZZG.

W jedności skutecznie, aby cierpła skóra
Przedstawiciel związkowców górnictwa węgla brunatnego z Bełchatowa
Krzysztof Mariankowski podkreślał zadowolenie z obecności jego branży w
strukturach KZZG:
- Jestem dumny, że razem możemy podejmować - nie zawsze łatwe -
decyzje - mówił, wręczając Piotrowi Lubercie pamiątkowe górnicze czako.
A reprezentant związku  ratowników górniczych Paweł Wyciślok zachęcał
do jeszcze ściślejszej współpracy:
- Żebyśmy jednoczyli więcej siły, a pracodawcom, gdy usłyszą, że
konfederaci idą na rozmowy, żeby cierpła im skóra! - zagrzewał w
życzeniach związkowiec. 

Z okazji 25-lecia Konfederacji ZZG złotą odznaką "Zasłużony dla
Województwa Śląskiego" wyróżniono związkowców Jana Mazura, a
srebrnymi: Jerzego Demskiego, Czesława Jurgielewicza,
Sławomira Łukasiewicza oraz dr Stanisławę Szary - dyrektor Zespołu
Sanatoryjno-Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu "Gwarek" - Szpital w
Goczałkowicach Zdroju.

Wręczono też pamiątkowe medale 25-lecia Konfederacji Związków
Zawodowych Górnictwa w Polsce.

Czytaj też: rozmowa ze Sławomirem Łukasiewiczem,
wiceprzewodniczącym KZZG

W galerii: jubileusz 25 lat Konfederacji Związków Zawodowych
Górnictwa w Polsce, zabytkowa kopalnia Guido, poziom 320 m, piątek 4
maja 2018 r. (zdjęcia Witold Gałązka - Trybuna Górnicza, portal
nettg.pl) 

http://nettg.pl/news/149859/dbaja-o-pracownikow-ale-rozwaznie
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galeria (26 zdjęć)


