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SPOROČILO ZA JAVNOST
Celje, dne: 24. 5. 2019

Za dobro jutro skoraj 200 cinkarnarjev sedlo na kolo
Ste zjutraj na cestah srečali več kolesarjev kot običajno? Potem so bili med njimi zagotovo cinkarnarji, ki so
od blizu in daleč že navsezgodaj prikolesarili v podjetje. Skoraj 200 zaposlenih je na ta način sodelovalo v
akciji S kolesom v službo, katere namen je spodbujati gibanje in spomniti, da lahko prav vsak posameznik s
svojimi dejanji prispeva k čistejšemu okolju.
Kolesarjenje je v Sloveniji vse bolj priljubljeno. Z vrtenjem pedal lahko razmeroma enostavno izboljšamo svoje
fizično in psihično počutje, okrepimo dihalni, žilni in srčni sistem. Za takšno obliko rekreacije zadoščata
tehnično izpravno kolo in dobra volja posameznika. In te očitno danes ni manjkalo, saj so se številni cinkarnarji
razveselili ugodne vremenske napovedi in navsezgodaj sedli na kolo.
Namesto avtomobila 54 kilometrov kolesarjenja v in iz službe
Najdaljša razdalja, ki jo je eden od zaposlenih prekolesaril že pred 6.00 uro zjutraj, je bila skoraj 27 kilometrov
iz Slovenskih Konjic v Celje. S kolesi so se zaposleni pripeljali tudi iz Letuša, Košnice pri Celju, Slivnice, Vinske
Gore pri Velenju, Žalca, Vojnika, največ pa jih je bilo iz Celja z bližnjo okolico. Približno 10 sodelavcev je na
delovno mesto kolesarilo v Poslovno enoto Kemija Mozirje. Na cilju, pri vhodu v podjetje, so kolesarji prejeli
vsak svoj komplet kolesarskih luči, da bodo v novi kolesarski sezoni vidni in varnejši v cestnem prometu.
Akcijo sicer že 9 let, ob podpori vodstva podjetja, organizira kolesarska sekcija Gamsi Cinkarne Celje. Sekcija
trenutno šteje 41 članov in je zelo aktivna – kolesarji v organiziranih kolesarjenjih po Sloveniji prevozijo
približno 5 tisoč kilometrov letno.
Za optimalno počutje pomemben zdrav zajtrk
Vsi cinkarnarji so sicer pred začetkom službe na vhodu prevzeli tudi kefir lokalnega proizvajalca in bio banano.
Gre za simbolno potezo, ki opominja na pomen uživanja zajtrka in zaposlene spodbuja, da to navado prenesejo
v svojo jutranjo rutino. Z rednim zajtrkovanjem namreč telesu že zjutraj zagotavljamo dovolj energije za delo.
Zbrali 54 kilogramov plastenk za novorojenčke
S kolesom v službo je sicer samo eden izmed številnih družbenih projektov Cinkarne za lepši jutri. Zaposleni so
minuli mesec intenzivno zbirali in ločevali plastenke za vseslovensko akcijo Jaz, ti, mi za Slovenijo – stara
plastenka za novo življenje. Cinkarnarji so v treh tednih zbrali kar 54 kilogramov plastenk in tako prispevali za
nakup monitorja za nadziranje vitalnih funkcij novorojenčka. Podrobnosti akcije bodo znane v prihodnjih dneh.
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