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Zawody narciarskie w slalomie gigancie o Puchar Ministra Energii

3 marca 2018 roku na Stacji Narciarskiej Cieńków, należącej do Nadwiślańskiej Agencji
Turystycznej, odbyły się zawody narciarskie
w slalomie gigancie. O zwycięstwo rywalizowali pracownicy górnictwa, a najlepsi zostali
nagrodzeni Pucharem Ministra Energii, który
wręczył obecny na zawodach minister energii
Grzegorz Tobiszowski. W tegorocznej edycji zawodów wystartowało 207 zawodników
z 21 zakładów górniczych. W klasyfikacji generalnej najwyżej uplasowali się reprezentanci kopalni ROW I z Polskiej Grupy Górniczej.
Organizatorem tej imprezy była, jak co roku,
Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o.

Aura od rana sprzyjała zawodnikom
i widzom – był lekki mróz i świeciło słońce.
Atmosferę podgrzewała też adrenalina, która
towarzyszyła zdrowej sportowej rywalizacji.
Sygnał do narciarskich zmagań dali o godzinie 10 uczestnicy VIP, w tym poseł Dariusz
Kubiak. W tej prestiżowej konkurencji wygrał Leszek Kołoczek, przedstawiciel jednego
ze sponsorów – GSU Spółka Akcyjna.
Po przejeździe liderów i części oficjalnej
rozpoczęły się regularne zawody. Uczestnicy
rywalizowali ze sobą w 10 kategoriach, ustalonych według kryterium płci i wieku. Najlepszą narciarską drużyną okazali się zawodnicy
Polskiej Grupy Górniczej SA Kopalni Węgla
Kamiennego ROW I. Drugie miejsce zajęli
pracownicy kopalni Knurów-Szczygłowice,
a na trzecim stopniu podium stanął team
z kopalni ROW II, PGG SA. Wyróżniono też
zwycięzców indywidualnych – najlepszą zawodniczką została Joanna Potas (czas 29:77
sekund), a najlepszym zawodnikiem Damian
Skupień (czas 24:41 sekund). Oboje jechali
w barwach lidera klasyfikacji – KWK ROW I,

PGG SA. Uhonorowano również najmłodszego i najstarszego zawodnika. Najmłodszym
narciarzem zjazdowym, który ukończył zawody, okazała się Dominka Liebchen – pięć
lat (kopalnia Borynia, JSW SA), a najstarszym
slalomistą Andrzej Mazurek – 69 lat, z tego
samego zakładu.
Czesław Żelichowski – prezes Zarządu
NAT – podkreślił, że przez cały dzień panował
niesamowity klimat braterstwa i wspólnoty.
– Rywalizacja pracowników z różnych zakładów, ich rodzin, dzieci, a także emerytowanych pracowników wyzwoliła we wszystkich
chęć bycia razem. W takie dni jak ten wszyscy
na stoku czuli się jednością. Organizacja zawodów była też dużym wyzwaniem dla NAT,
ponieważ i ranga, i skala wydarzenia rośnie.
Świadczy to o prężnym rozwoju naszej firmy
– powiedział prezes NAT.
Minister energii Grzegorz Tobiszowski
podczas dekoracji nagrodzonych drużyn powiedział, że zauważalna jest poprawa nastrojów w branży, co było widać po liczbie uczestników i słychać w kuluarowych rozmowach.
NAT organizował zawody narciarskie także
wtedy, gdy górnictwo było w kryzysie. Ten
najtrudniejszy czas na szczęście się skończył
i widać, że branża stopniowo, ale zdecydowanie staje na nogi.
Prezes NAT Czesław Żelichowski podziękował wszystkim przybyłym i obiecał,
że każda następna edycja będzie miała większy
rozmach. Zwrócił też uwagę na integracyjny
charakter zawodów, co ma istotne znaczenie
zwłaszcza zimą, kiedy najtrudniej o okazje
do spotkań. Zaprosił też wszystkich uczestników tegorocznych zawodów do uczestnictwa
w kolejnych, które planowane są na 2 marca
2019 roku.
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Klimat braterstwa i wspólnoty

Młodych zwycięzców podziwiają wiceprezes NAT Katarzyna Merwart, prezes NAT Czesław Żelichowski
i minister energii Grzegorz Tobiszowski
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Hotel*** Jagiellonka Krynica Zdrój
FB od 599 zł/7dni, HB od 509 zł/7 dni
Nowość! Bukowina Tatrzańska
Obiekt po generalnym remoncie
HB od 699 zł/7 dni
BB od 200 zł/2 dni lub 275 zł/3 dni
Hotel*** Ogrodzisko Wisła
FB od 599 zł/7 dni, HB 509 zł/7dni
Hotel*** Ziemowit Ustroń
FB od 690 zł/7dni, HB 599 zł/7 dni
OWR Relax Szczytna
FB od 520 zł/7 dni, HB 430 zł/7dni

W tegorocznej edycji zawodów o Puchar Ministra Energii wystartowało 207 zawodników z 21 zakładów
górniczych

Hotel*** Jawor Sarbinowo
Pakiety specjalistyczne:
Dziecko i wypoczynek – 980 zł
Wczasy dla Diabetyków – 880 zł
(zniżka 20%) 704 zł
Wczasy dla Amazonek – 895 zł
(zniżka 20%) 716 zł
Wczasy dla Stomatologów – 895 zł
(zniżka 20%) 716 zł
Wczasy odchudzające Slim&Fit – 890 zł
(zniżka 20%) 712 zł
Pokonaj ból kręgosłupa – 980 zł
(zniżka 20%) 784 zł
Hotel*** Rybniczanka Świnoujście
FB od 699 zł/7 dni
Hotel*** Górnik Kołobrzeg
FB od 699 zł/7 dni

Promocja trwa do odwołania.
Szczegóły w biurach sprzedaży.

Slalom gigant jest jedną z najtrudniejszych konkurencji zjazdowych

->Sprawdź inne pakiety na www.nat.pl

• FB – śniadanie (bufet), obiad (serwowany), kolacja (bufet)
w OLW Smrek kolacja serwowana. W Hotelu*** Jawor
i Hotelu*** Rybniczanka obiad w formie bufetu
• HB – śniadanie (bufet), kolacja (bufet)
W Bukowinie Tatrzańskiej obiadokolacja
• Pobyt od kolacji/obiadokolacji w dniu przyjazdu
do śniadania w dniu wyjazdu
Doba hotelowa od 17:00 do 10:00
• Na miejscu pobierana jest meldunkowa opłata klimatyczna
oraz opłata za parking
• Oferta nie dotyczy pobytów w okresie Świąt Wielkanocnych

