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A K T U A L N O Ś C I

Zawody narciarskie w slalomie gigancie o Puchar Prezesa Kompanii Węglowej SA

KWK Chwałowice najlepsze
W tym roku statuetki dla najlepszych
drużyn powędrowały do oddziału KWK
Chwałowice, który zdobył największą liczbę
punktów – 1358, KWK Marcel (II miejsce –
1340 punktów) i KWK Jankowice (III miejsce
– 1322 punkty).
W konkurencji indywidualnej najlepsze
czasy uzyskali reprezentanci KWK Marcel.
Pierwszą kobietą okazała się Barbara Smusz,
która pokonała trasę w 35,90 s, a najlepszym
mężczyzną był Marek Szczyrba z czasem
28,88 s. W tej kategorii wymagano, żeby
zawodnik był pracownikiem oddziału lub

Centrali Kompanii Węglowej SA. Najszybszym narciarzem został Maciej Bugiel, reprezentujący Centralę Kompanii Węglowej.
Potrzebował zaledwie 27,66 s, by pokonać
trudny slalom. Zarówno drużyny, jak i najlepsi zawodnicy otrzymali dyplomy, medale,
puchary i nagrody rzeczowe ufundowane
przez sponsorów.
– Z radością przywitaliśmy nowych
zawodników i tych, którzy towarzyszą
nam od początku, gdyż zawody narciarskie stanowią doskonałą formę integracji
dla pracowników. W obecnym, szczególnie

trudnym dla górnictwa okresie rywalizacja
oraz możliwość wykazania się sportowymi
umiejętnościami z pewnością przyczynią
się do wzmocnienia dobrych relacji w zespole. Zmagania sportowe budzą pozytywne emocje. Jest to również idealna atrakcja
dla dzieci, które należy uczyć, że sport to
świetny pomysł na spędzanie wolnego czasu.
Dlatego cieszę się, że zawody organizowane
przez naszą firmę są tak popularne wśród
pracowników kopalń – mówił Piotr Wilchelm, prezes NAT Sp. z o.o.
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NOWY GÓRNIK

Siódmego marca na Stacji Narciarskiej Cieńków w Wiśle, przy pięknej pogodzie, znów
odbyły się zawody narciarskie w slalomie gigancie o Puchar Prezesa Kompanii Węglowej
SA. W zmaganiach wzięło udział 217 zawodników z 13 zakładów KW SA oraz spółek powiązanych kapitałowo. Zawody przebiegły
w duchu sportowej rywalizacji. Jedynie umiejętności oraz zdolność do pokonania stresu
decydowały o wyniku na mecie. Nie zabrakło
dobrych humorów, a także kibiców – najaktywniejsi byli ci z ekipy KWK Marcel. Dostali
od organizatora miłą niespodziankę.

Zawody przebiegały w duchu sportowej rywalizacji
REKL A M A

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali pracownicy Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej,
organizatora imprezy

Doping kibiców był niezwykle gorący

Drużyna z KWK Chwałowice zdobyła pierwsze miejsce, uzyskując 1358 punktów

