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Wspaniała zabawa w Olzie
W pierwszy weekend września odbył się
festyn związkowy organizowany przez
ZZG JSW SA Zofiówka. W imprezie uczestniczyło ponad 1300 członków związku wraz
z rodzinami.

zręcznościowe. Dużą atrakcją festynu był
turniej piłki siatkowej. Piękna słoneczna
pogoda zachęcała do skorzystania z kajaków
i rowerów wodnych.
Wszyscy uczestnicy z niecierpliwością
czekali na gwóźdź programu – losowanie
cennych nagród. Wśród nich znalazł się
prawdziwy rarytas, jakim był motocykl,
wygrany przez Grzegorza Świeńczyka. Pan
Grzegorz na co dzień pracuje w KWK Borynia-Zofiówka jako ślusarz w oddziałe JRMZ.

Jak sam przyznał, jest bardzo szczęśliwy
z wygranej, gdyż będzie motocyklem dojeżdżał do pracy z Bzia. Motocykl wzbudził
także zachwyt jego -letniej córki Wiktorii.
Po południu rozpoczął się występ zespołu dancingowego, który grał do godzin
wieczornych. W ten sposób zakończył się
festyn, który dla wielu jego uczestników był
prawdopodobnie ostatnią taką formą rozrywki przed nadchodzącą jesienią.

NOWY GÓRNIK

Organizatorzy zadbali o przewóz
uczestników festynu do ośrodka w Olzie.
Na miejscu przyjezdnych przywitała Orkiestra Dęta KWK Zofiówka. Uroczystego
otwarcia festynu dokonał poseł na Sejm RP,

przewodniczący ZZG JSW SA Zofiówka
Tadeusz Motowidło.
Podczas wielogodzinnej zabawy wszyscy biorący udział w festynie byli częstowani specjalnie przygotowanym jedzeniem i napojami. Na stołach pojawiały się
i golonki w nieodłącznym towarzystwie
piwa, a także ciasta. Czekały również liczne atrakcje, a wśród nich występ zespołu
Hanuta oraz Folklandy. Dla dzieci przygotowano dmuchane zamki, trampoliny i gry

Taka impreza to okazja do świetnej zabawy w gronie przyjaciół

Na festynie nie zabrakło specjalnie na tę okazję przygotowanych przysmaków

Wiele rodzin pojawiło się z małymi dziećmi, dla których też przygotowano sporo atrakcji

Jedną z takich atrakcji była wata na patyku

Gwoździem programu było losowanie atrakcyjnych nagród

Szczęśliwy zdobywca głównej nagrody pan Grzegorz Świeńczyk

