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A K T U A L N O Ś C I

ZZG JSW SA Zofiówka

Pożegnanie wakacji
na festynie Zofiówki
Tadeusz Motowidło podkreślił, jak istotna jest rola tego
typu wydarzeń, szczególnie w momentach, gdy załogę męczy
niepewność związana z trudną sytuacją ekonomiczną Spółki. Wśród gości festynu byli także Artur Wojtków, zastępca
prezesa zarządu ds. pracy i polityki społecznej, i Waldemar
Stachura, dyrektor techniczny ruchu Zofiówka. Artur Wojtków podziękował związkowcom za przygotowanie imprezy,
na której całe rodziny mogą wypocząć i miło spędzić czas.
Festyn jak zwykle obfitował w liczne atrakcje – quiz z atrakcyjnymi nagrodami, gdzie każdy los był wygrany, wywołał

najwięcej emocji, poza tym turnieje sportowe i zręcznościowe,
pokaz frisbee tresowanych psów i występy zespołów muzycznych. Dla najmłodszych przygotowano też strefę z dmuchańcami i trampoliną oraz konkursy i animacje. Zadbano
o wszystkich – od dzieciaków po najstarszych uczestników
imprezy, a zapytani przez nas biesiadnicy przyznali, że to pożegnanie lata, na które co roku czekają. Dziesięcioletni Adrian
powiedział, że bardzo lubi atmosferę, jaka jest na festynie,
i zawsze nie może się doczekać ostatniego weekendu wakacji.
Czekamy więc na kolejny festyn za rok! 
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W ostatnią sierpniową sobotę ZZG JSW SA Zofiówka zorganizowała kolejny rodzinny festyn, w którym uczestniczyło blisko tysiąc osób. Impreza, będąca jednocześnie pożegnaniem
mijających wakacji, odbyła się w ośrodku Olza położonym
w dolinie Odry – nad wodą i wśród zieleni. Tradycyjnie już
festyn otwierał przewodniczący związku Tadeusz Motowidło,
który życzył zebranym dobrej zabawy. O oprawę muzyczną
zadbały orkiestra SMK Zofiówka oraz liczne zespoły prezentujące szeroki repertuar muzyki tanecznej.

Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu, podziękował związkowcom za zorganizowanie imprezy, która
daje załodze okazję do odpoczynku i integracji

Długa kolejka chętnych do udziału w quizie z nagrodami

W loterii nie było pustych losów

Dmuchane zjeżdżalnie były atrakcją nie tylko dla najmłodszych

Festyn to okazja do miłego spędzenia czasu z rodziną

Najwięcej zabaw przygotowano dla dzieci

