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A K T U A L N O Ś C I

Festyn ZZG JSW SA Krupiński

1500 osób w Szymocicach
W pierwszą lipcową sobotę członkowie związku wraz z rodzinami bawili się na pikniku
rodzinnym w Szymocicach w powiecie raciborskim. Malowniczy ośrodek jest położony w niewielkiej odległości od Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Rud
Wielkich, a otaczające go lasy są atrakcją
przyrodniczo-krajobrazową.

Sobotni odpoczynek umilało wiele atrakcji, przy czym najwięcej zorganizowano dla
dzieci. Były więc malowanie twarzy, dmuchane
zjeżdżalnie, zajęcia, na których dziewczynki
uczyły się wykonywać bransoletki, oraz loterie.
Najwięcej emocji wzbudził jednak konkurs

wiedzy górniczej. – Zawsze staramy się
przygotować wiele cennych nagród, a w tym
roku główną nagrodą był quad – mówi Piotr
Swoboda, wiceprzewodniczący ZZG JSW SA
Krupiński. – Wylosował go Łukasz Gruszka
z zakładu przeróbczego naszej kopalni. Myślę,
że nasze wysiłki i zaangażowanie w to, aby
zorganizować fajną imprezę, są doceniane,
o czym świadczy corocznie liczba uczestników festynu.
– Dla nas wielką nagrodą jest to, że wiele
osób przychodzi podziękować za miło spędzony czas – mówi Edmund Mrówczyński.
– Staramy się zapewnić doskonałe posiłki
i możliwie wiele atrakcji. Co roku myślimy

nad tym, aby nie powielać planów imprezy
z poprzednich lat, lecz wprowadzać nowe
elementy. Tym razem taką nowością był „Carel Show”, czyli występ znanego iluzjonisty
z Czech.
– Starannie sprawdzaliśmy ofertę różnych ośrodków, ale tu jest tak wiele atrakcji, że trudno znaleźć inne miejsce, które
mogłoby pomieścić tylu odpoczywających
i zaoferować równie dobre warunki – mówi
Henryk Lichodziejewski, przewodniczący
związku. – Nie bez znaczenia jest również
fakt, że gmina należy do najczystszych
ekologicznie w całym województwie śląskim. Część uczestników naszego pikniku

przyjechała wcześniej i zostanie jeszcze
do niedzieli. Sądzę, że wszyscy doceniają
urodę tego miejsca. Są tu trasy rowerowe
oraz szlaki turystyczne. Najciekawszy wydaje
się szlak, który upamiętnia przemarsz wojsk
króla Jana III Sobieskiego na Wiedeń, który
ma na terenie gminy długość 13 km. Jeżeli ktoś interesuje się historią, to niedaleko
znajdują się zabudowania XVIII-wiecznego
folwarku Trawniki należącego do majątku Babice i urocze przydrożne kapliczki z II połowy
XIX wieku. Biorąc pod uwagę te wszystkie
atrakcje, sądzę, że nawet najbardziej wybredni powinni być zadowoleni.
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Wojciech Kuś, dyrektor techniczny KWK Krupiński, był gościem festynu

Loteria dziecięca cieszyła się wielkim zainteresowaniem

Organizatorzy przygotowali sporo atrakcji dla dzieci

Wiele cennych nagród czekało na uczestników konkursu wiedzy górniczej

… i to on wzbudził najwięcej emocji

NOWY GÓRNIK

Malowanie twarzy to atrakcja, którą dzieci uwielbiają

