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Zabrze: jubileusz KZZG - 25-latka
jest piękna i rozwija się!
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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
węgla kamiennego, przez odkrywki węgla brunatnego po górnictwo
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miedziowe i firmy zaplecza górnictwa.

REKLAMA

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

czytaj też:

- Polska Grupa Górnicza odpowiada portalowi Onet
- Najgłębszy w Polsce odwiert będzie miał aż 7 km

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).

https://nettg.pl/gornictwo/187833/polska-grupa-gornicza-odpowiada-portalowi-onet
https://nettg.pl/gornictwo/187822/najglebszy-w-polsce-odwiert-bedzie-mial-az-7-km
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Jeżeli chcesz codziennie otrzymywać informacje o aktualnych
publikacjach ukazujących się na portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie,
zapisz się do newslettera.

https://nettg.pl/rejestracja

