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A K T U A L N O Ś C I

Festyn ZZG JSW SA Krupiński

Doskonała zabawa w Szymocicach
Festyn rodzinny w Szymocicach wpisał się
w kalendarz letnich imprez organizowanych
przez ZZG JSW SA Krupiński. W pierwszą sobotę lipca po raz ósmy zjechali tu członkowie
związku z rodzinami.

Ponad 1300 osób dało się porwać doskonałej zabawie. Przy akompaniamencie
orkiestry górniczej i zespołu muzycznego
zorganizowano wiele zabaw, gier i konkursów.
– Emocje wzbudził konkurs wiedzy górniczej,
ale najwięcej radości przyniosła loteria dla

dzieci, w której nie było pustych losów. Główną nagrodą dla dorosłych był skuter, który
wygrał Piotr Gruszecki – mówi Piotr Swoboda, wiceprzewodniczący związku. – Staramy
się, aby z roku na rok przygotowywać nowe
atrakcje, choć muszę przyznać, że bazujemy
na wypróbowanych i sprawdzonych pomysłach. Nasi członkowie bardzo chętnie korzystają z takiej formy wypoczynku rodzinnego
– dodaje.
– To ładny ośrodek, który oprócz pięknych lasów wokół dysponuje bardzo dobrą

bazą gastronomiczną i rekreacyjną – uzupełnia Edmund Mrówczyński, wiceprzewodniczący związku. – Jak co roku sprawdziliśmy
kilka ofert, ale zorganizowanie tak dużej imprezy nie jest łatwe i trudno znaleźć ośrodek,
który może zapewnić porównywalne warunki
atrakcyjnego spędzenia czasu dla blisko półtora tysiąca osób.
– Kopalnia przeżywa kłopoty – mówi Henryk Lichodziejewski, przewodniczący ZZG
JSW SA Krupiński. – Członkowie naszego
związku zdają sobie sprawę z powagi sytuacji.

Myślę, że tego rodzaju imprezy poza funkcją
czysto rozrywkową pełnią bardzo ważną rolę
integracyjną. Integracja załogi w trudnym czasie jest bardzo ważna. W kopalni Krupiński już
kilka razy przeżywaliśmy bardzo trudne chwile.
Udawało się nam wyjść obronną ręką dzięki
wspaniałej postawie załogi, której by nie było,
gdybyśmy nie byli zintegrowani. Cieszę się,
że koledzy garną się do wspólnego spędzania
czasu, bo to oznacza, że nie jest im wszystko
jedno i nie są zobojętniałymi i zatomizowanymi
„robocikami”. 
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Już ósmy raz organizatorzy witali uczestników pikniku rodzinnego w Szymocicach

Największym zainteresowaniem cieszyło się losowanie atrakcyjnych nagród

Była też okazja do wykazania się tężyzną fizyczną

Dzieci z radością korzystały z możliwości malowania twarzy

Dla dzieci przygotowano również wiele atrakcji sportowych

Piotr Gruszecki wygrał główną nagrodę

