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Festyn rodzinny w Olzie
W ostatnią sobotę sierpnia w wyremontowanym ośrodku w Olzie spotkało się ponad
1300 uczestników festynu zorganizowanego
przez ZZG JSW SA Zofiówka.

takiego skutera, a tak będę mógł nim jeździć
na działkę i odwiedzać dzieci w Wodzisławiu.
Pan Kazimierz pracował w kopalni Zofiówka
od 1969 do 1989 r. jako pracownik dołowy.
Grał również w kopalnianej orkiestrze dętej.
Co roku organizatorzy starają się zaskoczyć uczestników czymś szczególnym. Tym
razem gwoździem programu były pokazy
sokolnicze. Drapieżne ptaki były dosłownie
na wyciągnięcie ręki. Pokazy były okazją
do tego, aby dowiedzieć się czegoś więcej
o tych drapieżnikach, ich zwyczajach oraz
sztuce układania – sokolnictwie.
Wiele atrakcji zapewniono także najmłodszym. Oprócz kolorowych malunków

zdobiących buzie, harców na dmuchanych
zjeżdżalniach animatorzy prowadzili też konkursy oraz zabawy. Wiele emocji wzbudziły walki sumo w specjalnych dmuchanych
kombinezonach.
– Jestem szczęśliwy, że możemy organizować tego typu imprezy, które stały się stałym
elementem kończącym wakacje – mówił Tadeusz Motowidło. – Staramy się zorganizować świetną zabawę, bo jest to idealna okazja
do relaksu w gronie rodziny i kolegów z pracy.
Mamy okazję lepiej się poznać. W czasie takich imprez tworzą się więzi wśród pracowników naszej kopalni, a w zgranym zespole
lepiej się pracuje.
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Czesław Kubaczka, dyrektor kopalni zespolonej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, życzył udanej zabawy

Pokazy sokolnicze były jedną z największych
atrakcji. Drapieżne ptaki były na wyciągnięcie ręki

Główną nagrodę wylosował Kazimierz Zawadzki,
emerytowany górnik z kopalni Zofiówka

Jak zwykle na uczestników czekała wyśmienita kuchnia oraz mnóstwo atrakcji

Wiele atrakcji zapewniono najmłodszym

Nowy Górnik

Na festynie bawiły się całe rodziny, gdyż
w tym roku impreza została zorganizowana
nie tylko dla pracujących związkowców, ale
także dla emerytów. Zabawę otwarła Orkiestra Dęta KWK Zofiówka, a gości przywitał
Tadeusz Motowidło, przewodniczący ZZG
JSW SA Zofiówka. Czesław Kubaczka, dyrektor kopalni zespolonej Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, życzył wszystkim udanej zabawy.
Na uczestników, oprócz wyśmienitych potraw

kuchni śląskiej, czekało mnóstwo atrakcji.
W świetny nastrój wprowadził wszystkich
występ Cover Bandu, który zagrał przeboje
z lat 60. i 70., natomiast Dimitris Zorbas zaprezentował piękną muzykę grecką. Muzyka
towarzyszyła uczestnikom niemal przez cały
czas – można było słuchać i tańczyć do sprawdzonych motywów dancingowych.
Organizatorzy przygotowali również wiele
innych atrakcji. Największą z nich było losowanie nagrody głównej loterii fantowej – skutera. W tym roku posiadaczem szczęśliwego
losu okazał się Kazimierz Zawadzki, który kupił los dla siebie i żony. – Bardzo się cieszę z tej
wygranej, bo sam zapewne nie kupiłbym sobie

Walka o węgiel brunatny

Nieważne referendum w Brodach
Grupa przeciwników budowy kopalni węgla
brunatnego na złożu Gubin nad Nysą Łużycką
(Lubuskie) 18 sierpnia zorganizowała referendum w sprawie odwołania rady gminy Brody,
która opowiada się za realizacją tej inwestycji.

Zgodnie z przewidywaniami w znacznej
części zostało ono zbojkotowane. Na 2775
mieszkańców uprawnionych do głosowania
udział wzięło tylko 701 osób, czyli 25,28 procent. Była to zbyt niska frekwencja, aby referendum można było uznać za ważne. Marek
Tracz, przewodniczącym rady gminy w Brodach jest jednoznacznie za budową kopalni.
Do koronnych argumentów zalicza zadłużenie
gminy, które wynosi około 40 procent i nie
ma na razie żadnej wizji jego spłaty, dlatego
potrzebni są inwestorzy. Twierdzi, że ubywa

mieszkańców gminy – młodzież i ludzie zdolni
do pracy szukają jej nawet poza granicami
kraju. Natomiast nieufność budzi konieczność
wykupienia gruntów pod przyszłą kopalnię.
Nie chodzi o „wysiedlenie”, czego ludzie najbardziej się boją, ale „wykupienie”. Za pozyskane odszkodowanie będzie można kupić
podobny albo i w lepszym stanie dom lub
inną nieruchomość. Przekonano inwestora,
by podawał publicznie przykładowe wyceny,
by ludzie mieli pewność, że nikt ich nie wypędza z domów. O tym się mówi na każdym
spotkaniu z mieszkańcami. Zainicjowano już
stworzenie grupy roboczej, której celem będzie współpraca na rzecz powstania inwestycji i uzyskanie jak największych korzyści dla
gminy i mieszkańców.

Adam Maksymowicz
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