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KonKurs • 8 maja w Zespole 
Szkół im. Jana Kilińskiego w 
Krapkowicach odbył się VII 
Konkurs Matematyczny im. 
Tadeusza Knysza. W konkur-
sie wzięło udział ponad 60 
gimnazjalistów z Krapkowic, 
Gogolina, Głogówka, Strze-
leczek, Walec i Komorna. W 
tym roku bezkonkurencyjni 
okazali się uczniowie Publicz-
nego Gimnazjum w Walcach 
– w nagrodę otrzymali Puchar 
Starosty Krapkowickiego.

Wyniki konkursu:

Kategoria indywidualna:
Klasa 1.
1. Paweł Walczyk - Publiczne 
Gimnazjum Walce
2. Paulina Sikacka - Gimna-
zjum Dwujęzyczne Krapko-
wice
3. Denis Przybyła - Publiczne 
Gimnazjum Gogolin
Klasa 2.

1. Kamil Walczyk - Publiczne 
Gimnazjum Walce
2. Sven Solisch – Gimnazjum 
Dwujęzyczne Krapkowice
3. Paweł Data – Gimnazjum 
Dwujęzyczne Krapkowice
    Beniamin Strzelecki – Pu-
bliczne Gimnazjum nr 2 
Krapkowice
Klasa 3.
1. Paulina Swoboda - Publicz-
ne Gimnazjum Komorno
2. Marta Kalisz - Publiczne 
Gimnazjum Walce
3. Anna Herud - Publiczne 
Gimnazjum Walce

Kategoria drużynowa:
Klasa 1.
1. Paweł Walczyk i Dominik 
Laksy - Publiczne Gimnazjum 
Walce
2. Paulina Sikacka i Oliwia 
Majer – Gimnazjum Dwuję-
zyczne Krapkowice
3. Filip Mazurek i Roland Ma-
zur – Publiczne Gimnazjum 

nr 2 Krapkowice
Klasa 2.
1. Kamil Walczyk i Kewin Ko-
cula - Publiczne Gimnazjum 
Walce
2. Hanna Ćwirko i Benedykt 
Mrosek - Publiczne Gimna-
zjum nr 2 Krapkowice
3. Sebastian Nieświec i Bar-
tłomiej Zielonka - Publiczne 
Gimnazjum Strzeleczki
Klasa 3
1. Anna Herud i Marta Kalisz 
- Publiczne Gimnazjum Walce
2. Aleksandra Mierzwa i Ma-
teusz Wilim - Publiczne Gim-
nazjum Strzeleczki
3. Krzysztof Glacel i Aleksan-
dra Bogocz - Publiczne Gim-
nazjum Głogówek

Klasyfikacja szkół:
1. PG Walce
2. GD Krapkowice
3. PG nr 2 Krapkowice

(Kaha)

Zmagali się z matematyką

Rozmowa z Łukaszem 
Horbaczem, prezesem 
zarządu spółki „Sam-
-Bud-Rol” z Gogolina 
zajmującej się han-
dlem węglem. 

Firma w tym roku obcho-
dzi 25-lecie istnienia, bę-
dziecie mieli powody do 
radości?
Oczywiście, choć trzeba przy-
znać, że od wielu lat w naszym 
kraju prowadzona jest nie do 
końca przemyślana polityka 
antywęglowa. Myślę, że do-
tychczas stabilny polski rynek 
węglowy będzie się powoli 
kurczył, tak jak to było wcze-
śniej w wielu krajach Europy 
Zachodniej, gdzie przez dzie-
sięciolecia węgiel stanowił 
podstawowe źródło ciepła i 
energii, jednak z czasem został 
wyparty przez inne paliwa. A 
powód do radości jest taki, że 
pomimo tych perspektyw my 
jako firma rośniemy. Obsłu-
gujemy około 14 tysięcy go-
spodarstw domowych i nasz 
udział w krajowym handlu 
węglem oceniam na 1-1,5%. 

Obserwując politykę węglo-
wą kolejnych polskich rzą-
dów ma się wrażenie jakby 
nie wiedziały co z tym na-
szym węglem począć…
Rządzący muszą zadać sobie 
jedno podstawowe pytanie 
czy chcą polegać na węglu, 
który mamy w ziemi czy na 
gazie importowanym z Rosji. 
Póki co nie ma konkretnej 
odpowiedzi na to pytanie, jest 
natomiast nagonka na kominy 
i węgiel, ale to trochę takie bi-
cie na oślep polskiego węgla.

Co do elektrowni atomo-
wej wahamy się już chyba 
z 40 lat, energia wiatro-
wa wzbudza kontrower-
sje ekologów, podobnie 
jak wodna, wycofujemy 
się z węgla, gaz łupkowy 
podobno jest, ale nikt go 

nie szuka, chyba rzeczy-
wiście zdani jesteśmy na 
rosyjski gaz…
Energia wiatrowa czy słonecz-
na jest bardzo droga, dlatego, 
że obok tych elektrowni tak czy 
inaczej muszą stać elektrow-
nie na paliwa konwencjonalne, 
które włączane są, gdy nie wieje 
wiatr czy nie świeci słońce, gdyż 
wciąż nie ma sensownego spo-
sobu na jej magazynowanie. Po-
nadto wymaga ona ogromnych 
nakładów na sieci dystrybucyj-
ne. Bardzo droga jest także bu-
dowa elektrowni atomowej, ale 
myślę, że kiedyś taka elektrow-
nia w Polsce powstanie, choć to 
temat bardzo drażliwy politycz-
nie. Jeśli chodzi o gaz łupkowy 
jest tak jak pan mówi, ale my 
nie jesteśmy skazani na rosyjski 
gaz, bo mamy polski węgiel. 

Jak duży jest rynek wę-
glowy w Polsce?
Około 3,5 miliona gospo-
darstw domowych w Polsce 
opalanych jest węglem. Rocz-
ne zużycie węgla energetycz-
nego w naszym kraju wynosi 
około 63 mln ton, z czego 
ponad 10 mln ton trafia wła-
śnie do indywidualnych od-
biorców. W górnictwie wciąż 
pracuje niemal 30 kopalń, w 
których jest zatrudnionych pół 
miliona osób. Rocznie prze-
ciętny Polak wydaje na energię 
około 1400 euro, co stanowi 
12% jego budżetu, dla porów-
nania przeciętny mieszkaniec 
starej Europy wydaje na ener-
gię 3 tysięcy euro, co stanowi 
jedynie 6% jego budżetu. 

Paradoksalnie Polacy z 
biedy wciąż ogrzewają 
się węglem i to może być 
szansa dla całej branży 
węglowej…
Niestety wciąż wzrasta liczba 
takich ludzi, których nie stać 
nawet na zakup węgla, albo 
kiedy kupią już węgiel bardzo 
go oszczędzają paląc w swoich 
piecach na przykład śmiecia-
mi. W branży energetycznej 
funkcjonuje pojęcie ubóstwa 
energetycznego. W takim ubó-

stwie żyje w Polsce bardzo wie-
lu ludzi. Ogrzanie domu o po-
wierzchni 180 m kw. węglem 
to koszt 2,8-3,2 tys. złotych na 
sezon grzewczy, ogrzanie ga-
zem to koszt 5 tys. zł, prądem 
elektrycznym – 7 tys., a olejem 
nawet 7,5 tys. Jak widać węgiel 
jest zdecydowanie najtańszy. 
         
Czemu tak niewielu za-
stanawia się nad emi-
sją spalin wydzielanych 
przez samochody, a tak 
wielu ludzi denerwują 
dymiące kominy?
Aby odpowiedzieć na to pyta-
nie przywołam przykład Rady 
Miejskiej Krakowa, która pod 
koniec ubiegłego roku podjęła 
uchwałę zakazującą opalania 
węglem domów położonych w 
mieście. Okazuje się, jednak, 
że ilość domów opalanych 
węglem w Krakowie jest mar-
ginalna, natomiast potroiła 
się ilość pojazdów w mieście i 
znacznie zwiększył się ich śred-
ni wiek. Do tego są coraz więk-
sze korki. To przykład dziwne-
go podejścia do spraw ekologii, 
bo największym problemem w 
Polsce nie jest spalanie węgla, 
ale spalanie wszystkiego co się 
da z powodu biedy. Ludzie spa-
lają nie tylko śmieci, ale i muły 
i floty węglowe czyli paliwa, 
które najbardziej zanieczysz-
czają środowisko. Powinno się 
te produkty wyeliminować ze 
sprzedaży, edukować i kon-
trolować ludzi i to co spalają w 
swoich piecach.         

Jednak przekonuje pan 
do węgla…
Przekonuję do zakupów do-
brego, niskoemisyjnego wę-
gla-ekogroszku i spalania go 
w nowoczesnych piecach z 
podajnikiem, które nie dość, że 
są proste w obsłudze, to jeszcze 
są bardzo ekologiczne i przez 
swoją konstrukcję uniemożli-
wiają palenie czym popadnie. 

A czym pan pali w domu?
Mieszkam w bloku, więc nie 
mam tego problemu. 

Roman ChmielewsKi

Polski węgiel  
czy rosyjski gaz?

KrapKowice • W drugiej poło-
wie maja rozpocznie się grun-
towny remont ulicy Kozielskiej. 
Gmina podpisała już stosowne 
umowy z firmą budowlaną z 
Kluczborka, która wygrała prze-
targ. Do remontu Kozielskiej 
zgłosiło się sześć firm, jednak 
Kluczbork legitymował się naj-

niższą ceną 780 tysięcy złotych 
za wykonanie tego zadania. 
Przypomnijmy, że kosztoryso-
wa wartość remontu Kozielskiej 
to 960 tys. złotych.  – Roboty 
potrwają do połowy lipca. Re-
mont będzie prowadzony jed-
nym lub drugim pasem, jedynie 
na początku lipca przez kilka 

dni droga będzie całkowicie wy-
łączona z ruchu – poinformował 
nas burmistrz Andrzej Kasiura. 
Gmina na to zadanie otrzyma 
50% dofinansowania (390 
tys. zł) z rządowego programu 
remontu dróg lokalnych i 
powiatowych. 

(RoCh)

Przypomnijmy, że jako pierw-
si poinformowaliśmy opinię 
publiczną o tym bardzo kon-
trowersyjnym postanowieniu 
sądu. Po „Nowinach Krapko-
wickich” temat podchwyciły 
wszystkie liczące się media w 
Polsce. Boisko przy PSP nr 1 
w Krapkowicach stało się naj-
sławniejszym obiektem tego 
typu w kraju. 

Sąd postanawia
W piątek Sąd Rejonowy w 
Strzelcach Opolskich wydał 
postanowienie, w którym zo-
bowiązuje gminę Krapkowice 
do tego, aby uniemożliwiła 
dostęp osób trzecich lub nie-
uprawnionych do terenów 
sportowych przy szkole w go-
dzinach 20.30 - 6.00. Sąd do-
datkowo stawia gminie nastę-
pujące warunki i zobowiązuje 
samorząd, jako organ prowa-
dzący szkołę, do:
- zamykania furtek, bram oraz 
wejść na teren szkoły i obiek-
tów sportowych,

- połączenie monitoringu 
szkoły z monitoringiem straży 
miejskiej,
- zwiększenie ilości patroli po-
licji i straży miejskiej w okoli-
cach szkoły, 
- oddzielenie pasa o długo-
ści 66 metrów i szerokości 8 
metrów znajdujących się w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
granicy obiektów sportowych 
od strony ulicy Krasińskiego 
poprzez ustawienie przegród 
połączonych ze sobą uniemoż-
liwiających wstęp na wydzie-
lony teren,
- realizowanie postanowień 
regulaminu dotyczących 
obiektów sportowych. 

Burmistrz komentuje
O komentarz dotyczący piąt-
kowego postanowienia sądu 
poprosiliśmy burmistrza 
Krapkowic Andrzeja Kasiurę. 
- Mamy 7 dni, aby się od tego 
postanowienia odwołać. Nie 
wiem czy będziemy się od-
woływać, bowiem dobrze się 

stało, że sąd uwzględnił część 
naszych racji, z drugiej strony 
dał dodatkowe ograniczenia, 
takie jak „oddzielenia pasa o 
długości 66 metrów i szero-
kości 8 metrów”. Boisko przy 
„jedynce” i tak jest niewielkie. 
Jeśli jeszcze oddzielimy taki 
pas, może to uniemożliwić 
jego funkcjonowanie. W cza-
sie procesu będziemy chcieli 
udowodnić, że boisko powin-
no być otwarte bez żadnych 
ograniczeń. To postanowienie 
jest zabezpieczeniem powo-
dów na czas procesu. Mogę 
obiecać, że straż miejska bę-
dzie kontrolowała ten teren i 
że monitoring zostanie podłą-
czony do monitoringu straży. 
Cała ta sytuacja jest dodatko-
wo o tyle dobra, że postano-
wienie zostało wydane szybko 
i przesłane do nas, a nie tak 
jak było za pierwszym razem, 
że postanowienie sądu dotarło 
do urzędu ze sporym opóźnie-
niem – mówił burmistrz.

Roman ChmielewsKi 

Sąd otwiera  
boisko

Dokończenie ze str. 1.

Ruszają z Kozielską 

• Firma „Sam-Bud-Rol” została założona w 1989 roku w Krapkowicach przez Kazimierza Horbacza. W połowie lat 90. ubie-
głego wieku skoncentrowała swoją działalność na detalicznym handlu węglem energetycznym. Impulsem do rozwoju 
spółki było uzyskanie w 2007 roku statusu autoryzowanego sprzedawcy „Kompanii Węglowej” i „Południowego Kon-
cernu Węglowego”. Spółka posiada swoje placówki także na terenie Dolnego Śląska. W roku 2009 do firmy dołączył syn 
właściciela – Łukasz Horbacz (na zdjęciu), który obecnie jest prezesem zarządu.


