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A K T U A L N O Ś C I

Stacja Narciarska Cieńków

Zawody o Puchar Ministra Energii
Nadwiślańska Agencja Turystyczna rozszerzyła formułę organizowanych przez siebie
zawodów zimowych, które do ubiegłego
roku rozgrywały się tylko między pracownikami Kompanii Węglowej. W tym roku
wszyscy pracujący w górnictwie węgla
kamiennego mogli spróbować swoich sił
w Zawodach Narciarskich Branży Górniczej
w Slalomie Gigancie, w których główną nagrodą był Puchar Ministra Energii. Mistrzostwa odbyły się 4 marca w Stacji Narciarskiej Cieńków w Wiśle-Malince. Patronat
nad imprezą objął minister energii Krzysztof
Tchórzewski.

W konkursie wzięli udział reprezentanci
Polskiej Grupy Górniczej (sukcesorki Kompanii Węglowej), Katowickiego Holdingu Węglowego, Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz firm
z zaplecza górnictwa. W zawodach jak co roku
startowali też członkowie ich rodzin, ale wyniki małżonków i dzieci, jak również emerytów
nie były wliczane do punktacji drużynowej.
W sumie o Puchar Ministra Energii walczyło
154 zawodników z 17 drużyn. Zgodnie z regulaminem o zdobyciu Pucharu Ministra Energii
decydował wynik pracowników branży górniczej, a więc: kobiet bez względu na wiek,
mężczyzn powyżej 41 lat, mężczyzn w wieku

31–40 lat i mężczyzn do 30 lat. W każdej grupie wiekowej mogło wystartować do dwóch
zawodników danej drużyny. Na wynik drużynowy składała się suma pięciu najlepszych
czasów przejazdu danej drużyny.
W tym roku warunki podczas zawodów
były idealne – mimo dodatniej temperatury
stok był świetnie przygotowany. Najszybsi
na nim wśród pracowników branży górniczej okazali się Marek Szczyrba, który zdobył
Puchar jako przedstawiciel ruchu Marcel Rydułtowy, oraz Danuta Stoppel, która wróciła
z trofeum do kopalni Knurów-Szczygłowice.
W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła ekipa

z ruchu Marcel Rydułtowy z kopalni ROW
(PGG). Niższe miejsca na podium zajęli
przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej – drużyny z kopalni Knurów-Szczygłowice i ruchu Zofiówka kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Drużynom i zawodnikom,
którzy w slalomie gigancie uzyskali najlepsze
czasy w swoich kategoriach, puchary i medale
wręczali: wiceminister Grzegorz Tobiszowski
(w imieniu ministra energii), poseł Grzegorz
Janik, prezes PGG Tomasz Rogala, prezes
NAT Piotr Wilchelm oraz dyrektor SN Cieńków Krzysztof Brożyna.
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Slalom gigant wymaga refleksu i koordynacji całego ciała

Doping mimo wciąż trwającej zimy był gorący

Kibiców obowiązywały stroje dowolne

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski gratuluje Danucie Stoppel kolejnego zwycięstwa w konkursie

W zawodach o Puchar Ministra Energii startowały całe rodziny
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Ugięte kolana zapewniają lepszą równowagę i płynniejsze wchodzenie w zakręty

