
GAZETA MIEJSKA Gliwice Zabrzewww.gazeta-miejska.pl21.02.2012 (nr 558)

nakład: 18.000 egz.

21 lutego 2012  Nr 558

– Na pewno zawsze będę pa-
miętał o Zabrzu. Tu jest mi 

dobrze i myślę, że dalej bę-
dzie – mówi 
P r e j u c e 
N a k o u l -

ma, który 
w plebiscy-
cie „Głosu 

Z a b r z a 
i Rudy 
Ś l ą -

skiej” 
n a 
na j -
lep -
sze-

g o 
spor -

t o w c a 
2011 r. 

zdobył po-
nad 12,6 

tysiąca punk-
tów. Statuetkę 
odebrał w Miej-
skim Ośrodku 
Sportu i Rekre-

acji podczas zorganizowanego  
w ostatnią sobotę karnawału 
tradycyjnego „Balu Sportowca”. 
Niezwykle sympatyczny zawod-
nik z Burkina Faso, który zyskał 
wśród kibiców przydomek „Pre-
zes”, już w niedzielnym meczu 
z Legią Warszawa pokazał, że 
nagroda w pełni mu się należa-
ła. Strzelił fantastyczną bramkę 
(już siódmą w barwach zabrzań-
skiego klubu), a Górnik pokonał 
drużynę ze stolicy 2:0. 
Podczas sobotniego wieczo-
ru poznaliśmy też najlepszego  
w ubiegłym roku trenera. Tu 
niespodzianki również nie było. 
Kolejny raz po najwyższy laur 
sięgnął szkoleniowiec Górnika 
Zabrze Adam Nawałka. – To 
dzięki piłkarzom mogę odbierać 
tę nagrodę. To również zasługa 
całego sztabu szkoleniowego. 
W klubie panuje fantastyczna 
atmosfera, między innymi dzięki 
trwającej budowie nowego sta-
dionu. To ogromna zasługa mia-
sta, a dla zawodników doping do 

jeszcze lepszej gry – zaznacza 
Adam Nawałka.
– Za nami ogrom emocji, wiele 
wspaniałych meczów i zawodów. 
Teraz weszliśmy w 2012 rok. Je-
stem przekonana, że przyniesie 
on kolejne sportowe sukcesy, 
które przejdą do historii naszego 
miasta – podkreśla prezydent 
Zabrza Małgorzata Mańka-Szu-
lik, która wręczała nagrody naj-
lepszym sportowcom. Podczas 
balu nagrodzono także najlep-
szych nauczycieli wychowania fi-
zycznego w mieście. Wskazał ich 
Grodzki Szkolny Związek Spor-
towy. Pierwsze miejsce zajęła 
Beata Nossol-Szydłowska, która 
prowadzi zajęcia w Gimnazjum nr 
21 i Szkole Podstawowej nr 45. 
„Bal Sportowca” zorganizowany 
został w Zabrzu już po raz 30. 
Gwiazdą wieczoru był tym razem 
Jacek Borkowski, który we wspa-
niałym stylu przypomniał utwory 
Franka Sinatry. O świetną zabawę 
do białego rana zadbali również DJ 
oraz zespół Broqle.  (hm)

Znamy najlepszych sportowców i trenerów Zabrza w 2011 roku

Prezes podbił 
serca zabrzan

Do Górnika Zabrze trafił jesienią ubiegłego roku i tak rozpoczął się prawdziwy festiwal bramek 
jego autorstwa. Prejuce „Prezes” Nakoulma w ciągu kilku miesięcy zdobył tak wielką sympatię 
kibiców, że w plebiscycie na najlepszego sportowca Zabrza w 2011 roku nie miał sobie równych.

Laureaci ple-
biscytu na 

scenie przy-
gotowanej 

w Miejskim 
Ośrodku Spor-
tu i Rekreacji

NAJLePSi SPORtOwcy

1.  Prejuce Nakoulma  
(piłka nożna)

2.  Sebastian Kicki  
(piłka ręczna)

3. Adam Danch (piłka nożna)
4. Robert Jeż (piłka nożna)
5. Lidia Fidura (boks)
6.  Aleksandr Buszkow  

(piłka ręczna)
7. Olaf Paruzel (lekkoatletyka)
8. Michał Bemben (piłka nożna)
9.  Monika Hałasa  

(lekkoatletyka)
10. Michał Kotarski (siatkówka)

NAJLePSi tReNeRZy

1. Adam Nawałka (piłka nożna)
2.  Krzysztof Przybylski  

(piłka ręczna)
3.  Grzegorz Mataczyński  

(lekkoatletyka)
4.  Janusz Kowalski  

(piłka nożna)
5.  tomasz Grozmani  

(piłka nożna)

Zwycięski 
duet z Gór-
nika Zabrze: 
Adam Nawał-
ka i Prejuce 
Nakoulma


