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A K T U A L N O Ś C I
ZZG JSW SA KWK Krupiński

Festyn rodzinny w Szymocicach
W kalendarzu związkowym już od kilku
lat pierwsza sobota lipca jest zajęta. Tego
dnia zarząd ZZG JSW SA KWK Krupiński
organizuje festyn rodzinny w Szymocicach
w powiecie raciborskim. – Nawet dojazd
na miejsce jest atrakcją, gdyż droga biegnąca wśród lasów jest malownicza, a położenie w niewielkiej odległości od Parku
Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje
Rud Wielkich zapewnia walory krajobrazowe – mówi Edmund Mrówczyński, wiceprzewodniczący związku. – Przygotowania
do festynu rozpoczynamy od przeglądania ofert różnych ośrodków, jednak od lat

żadna nie jest atrakcyjniejsza od ośrodka
w Szymocicach – dodaje.

Festyn cieszy się tak dużym zainteresowaniem członków związku, że większość uczestników przyjeżdża tu co roku. – W tegorocznej imprezie wzięło udział ponad 800 osób,
to dużo, ale biorąc pod uwagę, że dwa lata temu
gościliśmy 1500 osób, widać, jak zmienia się
sytuacja kopalni – mówi Henryk Lichodziejewski, przewodniczący związku ZZG JSW SA
w Krupińskim. – Wielu pracowników odchodzi
na emeryturę, a nie ma przyjęć nowych pracowników. Systematycznie zmniejsza się też

liczba członków naszego związku. Wszyscy
pracownicy zdają sobie sprawę z kłopotów, które przeżywa nasza kopalnia i cała JSW. Ważne,
aby w tak trudnej sytuacji nasi członkowie mieli
okazję do relaksu w gronie rodzin i kolegów
z pracy. Można powiedzieć, że to rodzaj terapii:
nie jest dobrze, ale wspólnie przejdziemy przez
ten trudny okres. Uważam, że to dobry objaw,
iż mimo trudności nasi członkowie garną się
do wspólnego spędzania wolnego czasu – podsumowuje przewodniczący związku.
Organizatorzy nie szczędzili wysiłku, aby
wszyscy uczestnicy festynu dobrze się bawili. Przygotowano wiele atrakcji dla dzieci

W czasie otwarcia festynu Marian Kurpas,
dotychczasowy dyrektor KWK Krupiński,
podziękował pracownikom za świetną współpracę

Nowym właścicielem quada, głównej nagrody
w konkursie wiedzy górniczej, został Zbigniew
Kumor, pracownik oddziału G3

Wszyscy mogli wziąć udział w konkursach. Potrzebne było tylko poczucie humoru

– malowanie twarzy, przejażdżki bryczką, zabawy z animatorkami, loterię fantową bez przegranych, a główną nagrodą był rower. – Dla dorosłych również przygotowaliśmy wiele atrakcji
– mówi Piotr Swoboda, wiceprzewodniczący
związku. – Jednak zawsze najwięcej emocji
wzbudza konkurs wiedzy górniczej, w którym
główną nagrodą był quad. W tym roku wylosował go Zbigniew Kumor, pracownik działu G3.
Tegoroczny festyn uczestnicy ocenili jako
niezwykle udany. Piękna pogoda, wiele wydarzeń, smaczne posiłki i lody, które zapewnili
organizatorzy, sprawiły, że będzie jeszcze długo wspominany.
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Wszystkie konkurencje wzbudzały wiele zainteresowania

W konkursie wiedzy górniczej było dużo atrakcyjnych nagród

Ośmioletni Szymon wygrał główną nagrodę w loterii dla dzieci
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Strongmeni również mogli się wykazać

