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A K T U A L N O Ś C I
Festyn ZZG JSW Zofiówka

NOWY GÓRNIK

Pożegnanie z latem
W pięknych okolicznościach przyrody przebiegał pracowniczy
festyn zorganizowany przez ZZG JSW Zofiówka w Olzie. Wśród
ponad 700 pracowników i ich rodzin dorośli wspólnie się bawili,
a dzieci korzystały z przygotowanych licznie atrakcji. Wszystkim
dopisywały humory i przygrywała muzyka. Dół bratał się z górą,
ponieważ przybyli m.in. wiceprezes JSW SA Artur Wojtków, dyrektor Zofiówki Jarosław Twardokęs i dyrektor pracy Jacek Nowak.

Przybyłych powitał przewodniczący związku Tadeusz Motowidło, który zwracał uwagę na potrzebę spokojnych negocjacji nad nowym zbiorowym układem pracy i mówił o deputacie
węglowym dla emerytów. Podkreślił, że wciąż nie wszyscy
uprawnieni otrzymują to świadczenie, ale w przygotowanym
przez Ministerstwo Energii projekcie znalazło się rozwiązanie
tego problemu – gwarantuje on bowiem emerytom górniczym
wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy.
Żaden uczestnik festynu nie miał prawa się nudzić – mógł
pójść w tany, wziąć udział w quizie z nagrodami albo dołączyć
do drużyny siatkarskiej i zagrać w turnieju. Przez cały dzień
hojnie rozlewano wojskową grochówkę, a na deser częstowano
pysznym kołoczem. Nie zapomniano o najmłodszych gościach
– animatorzy prowadzili konkursy sprawnościowe i malowali
buźki. Dmuchańce były bez przerwy oblegane. Letni wypoczynek
umilali pracownikom Zofiówki i ich rodzinom orkiestra SMK
Zofiówka oraz zespoły Karpowicz Family i Magnum. Pod sceną
bawili się starszy z młodszym, przełożony z podwładnym. Na integracyjny aspekt festynu położył też nacisk przewodniczący
związku Tadeusz Motowidło w swojej wypowiedzi, przypominając, że takie imprezy to nie tylko okazja do wypoczynku,
ale też do bliższego poznania się i zżycia się załogi. W końcu
wszyscy pracownicy są częścią górniczej rodziny.
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Uczestnicy festynu odbierali nagrody

Jedna z najatrakcyjniejszych nagród w festynowym quizie

W Olzie młodzi artyści mieli doskonałe warunki do pracy

Rodziny górnicze podziwiały występy artystów

