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W dniu 10 grudnia ub.r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu odbyła się tradycyjna biesiada piwna, której
organizatorem był ZZG JSW S.A. Krupiński. W imprezie udział wzięło ponad 400 członków związku.

Biesiada gwarków z kopalni Krupiński
a całość imprezy prowadziła Estrada Rybnicka. „Grudniowe obchody dnia św. Barbary,
patronki górników, tradycyjnie już są okazją do spotkań gwarków i osób związanych
z tym środowiskiem. To, co jednak wydaje
się najważniejszego w tej imprezie to okazja

do integracji górników - mówił Henryk Lichodziejewski, przewodniczący związku
- Jedno jest pewne, że wszystkie imprezy
organizowane przez nasz związek łączy duża
doza humoru, wspaniałe przyśpiewki oraz
ciekawe konkursy i zabawy.”

Impreza była okazją do wspólnego
spędzenia czasu poza kopalnią, w luźnej
i beztroskiej atmosferze. Biesiada obfitowała
w rozmowy, dowcipy i wspomnienia. W wesołej atmosferze gwarkowie biesiadowali do
późnych godzin nocnych.
l
KWK krupiński

Zabawa była znakomita, z zachowaniem
wszystkich rytuałów obowiązujących podczas biesiady górniczej. W pierwszej części
wszyscy bawili się i śpiewali z zespołem
Szlagier Maszyna. W drugiej części gości
zabawiał kabaret Książe Lipin i Przyjaciele,

Czterosobowa kolej krzesełkowa, przedszkole dla dzieci, ciekawe trasy zjazdowe
to tylko niektóre perełki, jakie przygotowała w tym sezonie stacja narciarska
„Cieńków”.

„Cieńków” w Wiśle Malince to miejsce,
które przyciągało narciarzy od wielu lat. Teraz otwiera nowe możliwości przed miłośnikami „białego szaleństwa”. Od grudnia ub.r.
narciarze i snowboardziści mogą korzystać
z nowoczesnej koleji linowej o długości 1000
m i przepustowości 2 000 osób na godzinę.
Pomyślano także o najmłodszych, którzy
zaczynają dopiero swoją przygodę z białym
puchem. Specjalnie dla nich uruchomiony
został przenośnik taśmowy na bardzo łagodnym stoku. Idealne miejsce do trenowania
pierwszych zjazdów i skrętów pod okiem
instruktora lub rodzica. Dodatkową atrakcją
dla najmłodszych jest karuzela narciarska
typu „Rotondo”.
Właściciel stacji narciarskiej – Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o.
– pomyślał także o parkingach, są duże,
przestronne i pozbawione podjazdów,
nie ma więc problemu z pozostawieniem
samochodu.

Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Zarówno dorośli jak i dzieci, jeżdżący na nartach,
snowboardzie, czy też sankach, miło spędzą czas na stoku Cieńkowa – mówi Piotr
Wilhelm, prezes Nadwiślańskiej Agencji
Turystycznej – Niezwykle dużą wagę przywiązujemy do zapewnienia bezpieczeństwa
narciarzom korzystającym z naszych tras.
Dotychczasowa konfiguracja tras została
zmieniona. Czerwone trasy zostały przygotowane dla osób potrafiących jeździć na
nartach, natomiast dla tych, którzy czują
się mniej pewnie na stoku idealne są trasy niebieskie. W tym roku chcemy jeszcze
bardziej „dopieść” trasy zjazdowe – zostaną one poszerzone, pozbawione kamieni –
tak, aby dodatkowo poprawić jakość jazdy.
Zapraszam wszystkich narciarzy na stok
Cieńkowa, atrakcją jest możliwość zjazdów do późnych godzin wieczornych, gdyż
nasze trasy są ratrakowane i nowocześnie
oświetlone ”.
Infrastruktura dodatkowa Cieńkowa –
szkółki narciarskie, wypożyczalnie sprzętu,
punkty gastronomiczne, a także bliskość
Pensjonatu *** „Ogrodzisko” z mini SPA
pozwala na zimowy relaks w komfortowych
warunkach.
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