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ZZG JSW SA Krupiński zorganizował festyn rodzinny

Malowniczy ośrodek wczasowy Aqua-Brax
w Szymocicach gościł ponad 1500 osób.
W pierwszą sobotę lipca Związek Zawodowy Górników JSW S.A. „Krupiński” zorganizował tu festyn dla swoich członków
i ich rodzin. W pięknej okolicy, na terenie
Parku Krajobrazowego – Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, bawiły
się całe rodziny.

Organizatorzy przygotowali bardzo wiele atrakcji. Szczególnie dużo konkurencji
było przeznaczonych dla dzieci. Na placu zabaw odbywała się loteria fantowa. Wszystkie
losy były wygrane. Milusińscy mogli liczyć
nie tylko na łakocie, wśród nagród znalazły
sie także zabawki dmuchane, namiot oraz
DVD. Najmłodszym czas umilał występ
teatrzyku. Dmuchana zjeżdżalnia również
znalazła wielu małych amatorów. Młodzież
mogła sprawdzić swoją tężyznę w parku
linowym, gdzie odbywały się konkurencje
sportowe na linach w asyście instruktorów.
Również przystań kajaków i rowerków wodnych była często odwiedzana. Strzelanie do
celu było konkurencją cieszącą się ogromną
popularnością. Znakomita zabawa trwała do

późnych godzin wieczornych. – Dążyliśmy
do przygotowania imprezy dla całych rodzin
– mówi Piotr Swoboda, wiceprzewodniczący ZZG JSW S.A. „Krupiński” – można było
wypić piwo w gronie przyjaciół i przewieźć
bryczką mamę z córką lub skorzystać z innych ptrzygotowanych atrakcji. Myślę, że
tradycyjnie najwięcej emocji wzbudziło losowanie nagród. Główną wygraną był skuter,
którego nowym właścicielem został Tadeusz
Baron. Natomiast na dwutygodniowe wczasy
w Połczynie-Zdroju ufundowane przez posła
Tadeusza Motowidłę pojedzie wraz z osobą
towarzyszącą Zbigniew Jaciubek.
– Tego typu imprezy plenerowe są
doskonałą okazją do bliższego poznania
kolegów z pracy – komentuje Henryk Lichodziejewski, przewodniczący ZZG JSW
S.A. „Krupiński”. Świadectwem, że są one
potrzebne, jest zwiększająca się co roku ilość
uczestników. Przecież przyjemnie się spotkać w pięknym miejscu, w przyjacielskiej
atmosferze i porozmawiać, niekoniecznie
na tematy związane z pracą. My oferujemy
tu wiele atrakcji, smaczne jedzenie, więc
coraz więcej osób chce korzystać z tej formy
wypoczynku. 
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