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Obchody Złotego Jubileuszu w dniu 1 maja 2019 

W dniu 1 maja 2019 roku na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie

Koflu, odbyły się obchody Złotego Jubileuszu spółki, związane z 50-yml urodzinami miejskiego 

przewoźnika. Impreza została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta i spotkała się 

z ogromnym zainteresowaniem. Wydarzenie rozpoczęło się od wspólnego odśpiewania Hymnu Unii 

Europejskiej z okazji 15.rocznicy wejścia Polski do UE. Pogoda w dniu imprezy okazała się wyjątkowo 

ła skawa, a dzięki niej, frekwencja podczas obchodów przerosła oczekiwania organizatorów. 

Rotacyjnie, obserwowano stałą liczbę 700-800 ~czestników. Gościliśmy nie tylko mieszkańców 

miasta, ale także przybyłych z ościennych powiatów. Przygotowano atrakcje dla całych rodzin. Po raz 

kolejny MZK przystąpiło do wsparcia lokalnego Schroniska dla bezdomnych zwierząt, organizując 

społeczną akCję "Autobus-podaj łapę" . Celem akcji bylo zbieranie karmy dla czworonożnych 

podopiecznych. W zamian za przyniesioną karmę, Darczyńca otrzymywał specjalnie przygotowaną 

kolorową "ła pkę", okłejając w ten sposób autobus, który będzie kursował po liniach regularnych, 

zapewniając uśmiech na twarzach Pasażerów. Dzięki hojności przybyłych, zebrano prawie sao 

kilogramów karmył To ogromny sukces. Nie zabrakło wielkiego urodzinowego tortu, poprzedzonego 

hucznie odś piewanym przez wszystkich "Sto lat". Wręczono nagrody w ramach zorganizowanych 

przez spółkę konkursów "Autobus moich marzeń" oraz " Eko-autobus", w które zaangażowały się 

zarówno dzieci, jak i młodzież. Punktem skupiającym największą uwagę był Zlot Pojazdów 

Zabytkowych oraz Wystawa Zabytkowych Autobusów, dostarczając ogromnych wrażeń. Ku lm inacją 

Jubileuszu była Uroczysta Parada Ulicami Miasta, podczas której zgromadzeni Goście mieli okazję 

zasiąść w fotelach tych pięknych weh ikułów czasu. Prezentem dla miesz kańców było przedstawienie 

pierwszego autobusu hybrydowego, który dołączył do taboru MZK. Odsłonięcie pojazdu zostało 

nagrodzone wielkimi brawami, a zgromadzeni na placu spółki, od razu mieli okazję zobaczyć autobus 

w środ ku . W trakcie imprezy towarzyszyli naj młodszym animatorzy, odbywały się także pokazy 

pierwszej pomocy, które prezentowała młodzież jednego z liceum. Miejski Zakład Komunikacyjny 

pragnie podziękować Prezydentowi Miasta za objęcie Honorowym Patronatem swojego Jubileuszu. 
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