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INFORMACJE 

  W styczniu Kopalnia Bełchatów obchodziła 45-lecie 

powstania. Jako KADRA gratulujemy wszystkim pracownikom, 

w szczególności tym, którzy przez dziesięciolecia budowali 

potencjał Naszego Zakładu. Wiemy, że wielu z Was Kopalnię 

traktuje jak drugi dom, jesteśmy związani poprzez wkład pracy, 

zaangażowanie, przyjaciół i rodzinę. Kopalnia skojarzyła 

również wiele małżeństw… można wysnuć nawet chyba tezę, że 

taka Kopalnia lepiej wpływa na wskaźnik urodzeń w regionie 

niż jakikolwiek program prodemograficzny. Jeszcze raz 

gratulujemy! Polecamy tą receptę administracji rządowej np. 

dla rejonu Złoczewa.  

  Trwają usilne starania wszystkich ludzi dobrej woli,  

w tym przedstawicieli organizacji związkowych Kopalni, aby 

pomóc rozwiązać trudną sytuację w GKS-ie. To jest klub 

górniczy - duma i tradycja, nawet jeżeli nie wszyscy jesteśmy 

kibicami piłkarskimi to czujemy, że marka jaką jest GKS 

Bełchatów musi nadal funkcjonować w naszym otoczeniu. 

Kibice GKS-u to nasi koledzy, sąsiedzi, współpracownicy, to 

bełchatowianie tak jak wielu z nas. Bądźmy wyrozumiali jeżeli 

kibice podejmują działania, które nie ułatwiają życia, ale mogą 

być skuteczne. Wspierajmy GKS i wszystkich, którzy chcą dla 

tego klubu jak najlepiej. 

  Liczymy na szybkie uzupełnienia etatyzacyjne  

w naszym Oddziale. Wiemy, że brakuje pracowników w kilku 

ważnych specjalnościach. Liczymy na działania w tym zakresie 

w szczególności tam, gdzie przewiduje się odejścia 

pracowników na emerytury. Nie można dopuścić do tego, że 

posiadane kompetencje znikną wraz z ludźmi. 

  Skład Zarządu naszej Spółki został uzupełniony 

o Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Pana Rafała Muchę. 

Życzymy Panu Prezesowi samych sukcesów, szczególnie 

w znajdowaniu pieniążków na niezbędne inwestycje oraz godne 

wynagrodzenia dla pracowników. 

  Informujemy, że trwają prace nad powstaniem nowej 

strony internetowej KADRY. Już można podziwiać pierwsze 

efekty tych działań pod adresem: www.kadrakwbb.pl. 

 

PRZYPOMINAMY – już 14 lutego odbędzie się 

XIV BIESIADA KADRY. Zarząd Naszego Związku 

serdecznie zaprasza na tą tradycyjną już karnawałową 

zabawę kwiatu bełchatowskiego górnictwa. Cieszymy 

się, że jest duże zainteresowanie Kadrowiczów i nie 

możemy się już doczekać wspólnego spotkania.  

SZANOWNI KADROWICZE 

 Przedstawiamy kolejny numer naszego 

informatora. Cieczy to, że wielu członków 

KADRY dopytuje się o NEWSLETTER. 

  Minął czas uroczystości górniczych, okres 

Świąt Bożego Narodzenia i ferie już za 

nami. Czas szybko mija, a nie spełniają się 

obietnice dane Pracownikom Kopalni 

w zeszłym roku. Wszyscy pytacie: „Gdzie 

koncesja dla ZŁOCZEWA?!”, „Czy 

nie zasługujemy na prawdę  

i uczciwe podejście??”. KADRA jako 

organizacja związkowa zawsze była i będzie 

głosem rozsądku oraz wyważonym 

partnerem społecznym. Ale jesteśmy 

również ludźmi chcącymi pracować, 

zarabiać i mieszkać w tym regionie wraz ze 

swoimi rodzinami. Tworzymy lokalną 

społeczność, która chce budować wartość 

naszego otoczenia, czyli rejonu 

Bełchatowa, Piotrkowa, Radomska, 

Pajęczna, Kleszczowa, Sulmierzyc, Rząśni, 

Szczercowa, Zelowa i wielu innych 

miejscowości, z których pochodzimy. 

Wiem, że jeżeli trzeba będzie pokazać 

jedność z wszystkimi organizacjami 

związkowymi w walce o nasz byt to KADRA 

nie będzie stała z boku. Czas myśleć co 

zrobimy my, a nie czego nie zrobili inni. 

Adam Uznański  

 

 

 

 

http://www.kadrakwbb.pl/


 

CYTAT NEWSLETTERA 

 „Nie rozliczajmy innych,  

rozliczajmy siebie”  
ks. Jan Kaczkowski 

KADROWY QUIZ 

Zagadka styczniowa: należy podać, w kolejności nazwiska wszystkich 
dyrektorów/prezesów Kopalni Bełchatów od samego początku (chodzi tylko  
o dyrektorów  naczelnych), podpowiadamy, że było ich 10-ciu. Do wygrania dwa 
podwójne bilety do kina MCK do wykorzystania w miesiącu lutym.  

Zasady Quizu: 

- odpowiedzi przesyłamy w terminie do godz. 15.00 w dn. 03.02.2020 r., na adres e-mail 
Związku, 
- w quizie nie biorą udziału członkowie organów statutowych Związku, 
- tym razem wylosujemy dwa ze wszystkich zgłoszeń, losowania dokona przedstawiciel Sądu 
Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej (karteczki z urny do losowania). Wszyscy mają więc 
równe szanse, nie liczy się kolejność zgłoszeń. O wyniku losowania poinformujemy na 
łamach kolejnego numeru. 

WSPOMNIENIE 

Wojciech Łuczak – był Sztygarem Oddziałowym Oddziału Zwałowania i Wydobycia Węgla P/Bełchatów z-1: 

świetny fachowiec, przełożony, 

zaangażowany sportowiec i społecznik, 

kolega, na którego zawsze można było liczyć… 

a dla nas związkowiec i przyjaciel. 

„Prawdziwi przyjaciele nie odchodzą. Nie oceniają nas i szanują 
wszystko co robimy, każdy nasz wybór. Zawsze są przy nas w 
gorszych momentach, wspierają. I nie ma słów na to, żeby 
wystarczająco im podziękować.”  

Można też dodać, że czasami jest za późno, żeby podziękować… 

 

Kontakt z nami 

ZZ KADRA KWB BEŁCHATÓW 

Rogowiec, ul. Św. Barbary 3 

97-400 Bełchatów 

Skr. Poczt. 100 

44 737 44 00; bud. „Pentagon” pok. 107 

zzkadra.giekkwbb@gkpge.pl 

zzkadra.belchatow@gmail.com  

www.kadrakwbb.pl  
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