
– Ogromnie 
się cieszę, że przed Wigilią mo-
żemy się spotkać, żeby się wam 
ukłonić i podziękować. Dzięki 
wam emocjonowaliśmy się wie-
le razy. Teraz przyszedł czas, by 
podsumować sukcesy – mówiła 
prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik. – W takim dniu 
widać, co mamy na myśli, mó-
wiąc, że Zabrze to miasto spor-
tu. Sukcesy tych młodych ludzi 

są efektem ciężkiej 
pracy zarówno samych 

zawodników, jak i ich tre-
nerów. Mamy sportowców, 

którzy potrafią sięgać gwiazd – 
podkreślała pani prezydent.
Nagrody zostały przyznane za 
wyniki osiągnięte w drugim pół-
roczu 2010 i pierwszym półroczu 
2011 roku. A sukcesów w tym 
okresie, i to w najróżniejszych 
dyscyplinach, z pewnością nie 
brakowało. Wśród największych 
znalazło się wicemistrzostwo 
świata w koszykówce do lat 17 
wywalczone przez Dawida Ko-
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Rywalizują na bieżni, boisku, basenie i korcie. W swo-
ich dyscyplinach zdobywają laury na arenach krajo-
wych i międzynarodowych. Tuż przed świętami najlepsi 
zabrzańscy sportowcy i ich trenerzy spotkali się,  
by odebrać nagrody miasta za osiągnięte wyniki.

łakowskiego z MKS Zabrze czy 
klubowe mistrzostwo Europy w 
siatkówce zdobyte przez grające-
go w klubie Delic-Pol Norwid Czę-
stochowa Krzysztofa Kołodzieja. 
Młodzieżowe mistrzostwo Polski 
w tenisie do lat 21 wywalczył An-
drzej Kapaś, kilkakrotnie na po-
dium podczas Mistrzostw Polski 
stawał startujący w biegach Olaf 
Paruzel.
– Jestem zadowolony przede 
wszystkim z mistrzostwa Polski, 
które udało mi się wywalczyć 
w hali na 60 i 100 metrów. To 
tym bardziej cenne zwycięstwo, 

że obroniłem tytuł sprzed roku 
– mówi Olaf Paruzel. W gronie 
nagrodzonych znalazł się zespół 
piłkarzy ręcznych NMC Powen 
Zabrze, który w poprzednim se-
zonie wywalczył awans do naj-
wyższej klasy rozgrywek. – Przed 
nami druga część sezonu. Myślę, 
że będziemy dobrze przygotowa-
ni, nie sprawimy zawodu naszym 
kibicom i spokojnie utrzymamy 
się w superlidze – mówi Cezary 
Winkler z NMC Powen Zabrze.
Wyróżnieni sportowcy otrzymali 
nagrody w wysokości od kilkuset 
do kilku tysięcy złotych. (hm)

Sportowe sukcesy 
docenione
Najlepsi zabrzańscy zawodnicy 
i ich trenerzy odebrali nagrody 
za osiągnięte wyniki

NagROdzeNi SPORTOWCy

Olaf Paruzel – biegi, dawid Kołakowski – koszykówka, Piotr Bo-
recki – kulturystyka, grzegorz dobrzyński – piłka nożna, Krzysz-
tof Kołodziej – siatkówka, Marina Jeszczenko – tenis (trener), 
andrzej Kapaś – tenis, grzegorz gelmuda – tenis (trener), Jakub 
Szymanowski – pływanie, agnieszka Nawrocka – kulturystyka i 
fitness, Szymon Łada – kulturystyka, Tomasz Jafernik – kultury-
styka, adrian Krawczyk – kulturystyka, Jerzy Szymański – kultu-
rystyka (trener), Lidia Fidura – boks, Ludwik Buczyński – boks 
(trener), Konrad Kacprzyk – gimnastyka sportowa, gloria ziel-
ska – gimnastyka sportowa, Marcelina gałuszka – gimnastyka 
sportowa, daria Rzeszotarska – gimnastyka sportowa, Monika 
Hałasa – biegi, grzegorz Mataczyński – biegi (trener), antonina 
Behnke – biegi, Wojciech gajewski – biegi (trener), Radosław 
grzesiński – kick-boxing, Przemysław Miszka – kick-boxing (tre-
ner), damian Soja – teakwondo, andrzej Puma – teakwondo 
(trener), dominika adamiec – pływanie, Justyna Król – tenis, 
anna Pietrzyk – piłka ręczna, Martyna Ostern – piłka ręczna, 
Natalia Przyżycka – piłka ręczna, Bartosz Bednorz - siatkówka

Drużyna NMC Powen Zabrze: aleksandr Bushkou, dominik 
droździk, Sebastian Kicki, arkadiusz Kowalski, Łukasz Kulak, 
dariusz Mogielnicki, adrian Niedośpiał, Łukasz Stodtko, Mi-
chał Szolc, Cezary Winkler, Łukasz Kandora, Krzysztof Woj-
tynek, aleksander Kryszeń, Tomasz Rybarczyk, Remigiusz 
Lasoń, Łukasz Szlinger, Paweł Biłko, Lesław Kąpa, Marcin 
Kijowski, Maciej Białecki, Łukasz Płonka 

aNTONiNa BeHNKe,
wicemistrzyni Polski  

w biegu na 5000 metrów
Cieszę się, że władze miasta 
dostrzegają i doceniają nasz 

wysiłek. To bardzo miłe. 


