
Przybyłych na piknik oficjalnie 
powitał Józef Siwiec prezes zarządu 
ZM „ROPCZYCE” S.A., który po-
dziękował całej załodze za zaangażo-
wanie, sumienną pracę w tym szczegól-
nie trudnym czasie, a także podsumował 
działalność spółki w roku ubiegłym.  
Scharakteryzował również aktualną sy-
tuację rynkową Ropczyc i przedstawił 
plany rozwojowe Grupy Kapitałowej 
ROPCZYCE.

Następnie wręczył jubileuszową 
nagrodę specjalną Leonowi Kulikowi, 
który z Zakładami Magnezytowymi 
„ROPCZYCE” S.A. związany jest od 
1972 roku. Jubilat rozpoczął swoją pra-
cę na budowie ropczyckich zakładów na 
stanowisku starszego konstruktora. 

W okresie owych 50 lat przechodził 
kolejne szczeble kariery zawodowej 
m.in. jako specjalista ds. zabudowy 
maszyn,kierownik utrzymania ruchu, 
zastępca szefa produkcji i główny 
specjalista ds. marketingu. Prezes Józef 
Siwiec wręczając Leonowi Kulikowi 
list gratulacyjny i bukiet kwiatów po-
dziękował mu za wielkie serce, zaanga-
żowanie, a przede wszystkim za pięć-
dziesiąt lat pracy na rzecz firmy, która 

przez te wszystkie lata była nacecho-
wana zaangażowaniem i profesjo-
nalizmem.

Za rzetelne wypełnianie obowiąz-
ków, aktywność na rzecz firmy, a także 
wysiłek grupa 30 pracowników ZM 
„ROPCZYCE” została wyróżniona na-
grodami pieniężnymi i pamiątkowymi 
dyplomami. Gratulacje i podziękowa-
nia złożył im w imieniu zarządu spółki 
prezes Józef Siwiec. 

Po raz pierwszy w pikniku uczest-
niczyli pracownicy spółki zależnej 
Ropczyce ENGINEERING, która 
została powołana w kwietniu 2019 roku, 
a przedmiotem jej działalności jest 
szeroko pojęta inżynieria materiałów 
ogniotrwałych i związane z nią usługi 
doradcze i projektowe związane głów-
nie z wysokotemperaturową utylizacją 
odpadów przemysłowych.

W dowód uznania za wzorową 
pracę Krzysztof Miąso prezes Rop-
czyce ENGINEERING  wręczył grupie 
pracowników spółki nagrody pieniężne 
oraz listy gratulacyjne. 

Po akcie dekoracji zasłużonych 
pracowników ZM „ROPCZYCE” i 
Ropczyce ENGINEERING oraz  
pamiątkowych zdjęciach rozpoczął się 
występ akrobatyczny w wykonaniu Trio 

Ket z Ropczyc. Finalistki ostatniej 
edycji programu telewizyjnego 
„Mam talent” zachwyciły widzów 
skomplikowanym układem gim-
nastycznym.

Organizatorzy rodzinnego 
pikniku stworzyli na łonie natury 
wymarzone warunki do swobod-
nego nawiązywania relacji mię-
dzyludzkich i zacieśniania kon-
taktów poza pracą, a więc tego 
czego przez ostatnie dwa lata 
bardzo nam wszystkim brakowało. 

Zadbano zarówno o stronę 
artystyczną przygotowując szereg 
atrakcji i występów jak i kulinaria. 
Dzieci, które wraz z rodzicami bar-
dzo licznie przybyły na tę wspania-
łą rodzinną imprezę, mogły swoją 
energię spożytkować w specjalnie 
zorganizowanym miasteczku. 
Było malowanie twarzy, zjeż-
dżalnie, dmuchane zamki, mini 
place zabaw, gry planszowe i zręcz-
nościowe. Animatorzy przygoto-
wali również wiele konkursów, w tym 
artystyczno-sprawnościowe. 

Tak więc żadne dziecko biorące w 
nich udział nie wyszło z imprezy bez 
drobnego upominku czy nagrody. Nie 

zapomniano również o młodzieży, 
która mogła robić sobie zdjęcia w 
foto budce. 

Dla odważniejszych był zjazd 
na linie, skok wahadłowy, a fani 
motoryzacji z rumieńcami na twa-
rzach podziwiali wystawę starych 
motocykli. 

Chwilę wytchnienia zapew-
niały rowerki wodne, które cieszyły 
się sporym zainteresowaniem. 

 Również dla pracowników 
przygotowano wiele atrakcji. W róż-
nego rodzaju konkurencjach spraw-
nościowych mogli się sprawdzić 
zarówno tatusiowie jak i mamusie. 
Rywalizacja była zacięta i wzbu-
dzała duże emocje nie tylko uczest-
ników, ale także, a może przede 
wszystkim wiernych kibiców. 

W godzinach popołudniowych 
Maciej Kozłowski, także finalista 
programu „Mam talent” zabrał 
uczestników sobotniego pikniku w 
magiczny świat iluzji. Można po-

wiedzieć, że tegoroczne spotkanie pra-
cowników Grupy Kapitałowej ROP-

CZYCE to był prawdziwy talent show, a 
pokazy artystów wzbudzały wielkie 
emocje widzów.

Zabawa przy dźwiękach muzyki z 
DJ trwała do późnych godzin nocnych. 
Żegnano się w znakomitych nastrojach 
z nadzieją na kolejne spotkanie za rok. 
Doroczny rodzinny piknik organi-
zowany z okazji Dnia Hutnika integruje 
załogę z Ropczyc i Chrzanowa tworząc 
poczucie jedności oraz wzmacniając 
więzi. Motywuje również do zespo-
łowego działania i tworzenia dobrej 
atmosfery w pracy. 

Dzięki takim spotkaniom w przy-
jaznej atmosferze, z dala od trosk 
nawiązują się przyjaźnie i bliskie rela-
cje, które przekładają się na jeszcze 
lepszą współpracę i zwiększenie efek-
tywności, co potwierdzają osiągane 
wyniki producyjno-ekonomiczne firmy.  

Zarząd polskiego producenta mate-
riałów ogniotrwałych zawsze stawiał na 
ludzi, czego dowodem są organizowane 
rodzinne pikniki czy powołana w 2019 
roku Fundacja Magnezyty. Bez nich nie 
byłoby sukcesu firmy.

Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. od lat z okazji 
Dnia Hutnika organizują rodzinny piknik, który z roku na rok 
cieszy się coraz większą popularnością wśród załogi firmy i ich 
najbliższych. W tym roku po dwuletniej przerwie spowodowanej 
pandemią korona-wirusa do Folwarku „Cyziówka” w Kamionce 
niedaleko Ropczyc przybyło ponad 1200 osób, w tym także po raz 
pierwszy pracownicy spółki  zależnej Ropczyce ENGINEERING.

Prezes Józef Siwiec wita 
przybyłych na piknik.

Gratulacje i podziękowania prezesa za 50 lat 
pracy na rzecz ropczyckich magnezytów 

 dla Leona Kulika.

Pamiątkowe zdjęcie uhonorowanych za sumienną prace i zaangażowanie pracowników ZM „Ropczyce”.

Wyróżnieni pracownicy spółki Ropczyce Engineering 
z prezesem Krzysztofem Miąso.

Gry i zabawa dla najmłodszych z animatorami cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Publiczność z zainteresowaniem podziwiała występ akrobatyczny Trio Ket. Dla odważnych zjazd na linie.
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