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ZZG JSW SA Borynia

Wielka impreza w Szymocicach
W kalendarzu imprez organizowanych przez
ZZG JSW SA Borynia festyny rodzinne w Szymocicach zapisały się na stałe. 20 lipca ponad 600 osób przyjechało tu, licząc na przednią zabawę na terenie ośrodka Aqua-Brax
i – jak mówią organizatorzy – nikt nie był
zawiedziony.

Uczestnicy festynu mieli zagwarantowane znakomite jedzenie, muzykę oraz liczne
atrakcje. Dużym zainteresowaniem dorosłych
cieszyła się przystań kajaków i rowerków wodnych, z kolei dzieci pluskały się w basenie oraz
korzystały ze sprzętów na placu zabaw. Jednak
niezmiennie największym zainteresowaniem
cieszyło się losowanie nagród loterii fantowej.
Emocje, które mu towarzyszyły, były bardzo

duże, gdyż żaden los nie był pusty, a nagrody
niezwykle atrakcyjne.
– Okolica, którą wybraliśmy, jest naprawdę ładna – mówił Jerzy Motor, wiceprzewodniczący ZZG JSW SA Borynia. – Znajdujemy się w okolicy Parku Krajobrazowego
„Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud
Wielkich”, który należy pod względem powierzchni do największych parków w Polsce.

Są tu piękne lasy i stawy oraz tereny lęgowe
ptaków, a także siedliska rzadkiej roślinności błotnej i wodnej. Staramy się, aby w tak
pięknej okolicy organizować imprezy, które
przynoszą relaks i wytchnienie, będąc jednocześnie okazją do rodzinnego spędzenia
czasu. W takiej atmosferze nawiązuje się wiele
przyjaźni wśród pracowników naszej kopalni.
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