
Zo rgan i zo -
wana 14 sierpnia na 
Śląskim Rancho wspólna prezen-
tacja obu drużyn przyciągnęła tłu-
my kibiców. „Uzbrojeni” w szaliki 
i z pomalowanymi w klubowe bar-
wy twarzami wypatrywali na scenie 
swoich ulubieńców. 
– Przed sezonem każdy walczy 
o mistrzostwo. Wierzę, że uda 
nam się powtórzyć takie mecze, 
jak rozegrane wiosną spotkanie 
z Kielcami (NMC pokonał obecne-
go mistrza Polski 30:26 – przyp. 
red.) – podkreśla trener zabrzań-
skich szczypiornistów Bogdan 
Zajączkowski. – Mamy nowych 
wysokiej klasy zawodników. To 
podnosi poziom rozgrywek i spra-
wia, że mecze ogląda się z jeszcze 

większą przyjemnością – dodaje 
szkoleniowiec. Wzmocnieniem za-
brzańskiego klubu ma być przede 
wszystkim skrzydłowy Patryk Kuch-
czyński, wielokrotny reprezentant 
Polski, brązowy medalista mi-
strzostw świata w 2009 r. i wice-
mistrz świata z 2007 r., który do 
NMC przeszedł z Vive Targi Kielce.
Ambitną grę od pierwszego 
do ostatniego gwizdka i walkę 
o trzy punkty w każdym me-
czu zapowiada również trener 
Górnika Zabrze Adam Nawał-
ka. – Mam nadzieję, że po-
rażka z Flotą (Górnik przegrał 
w Pucharze Polski 1:2 – przyp. 

red.) była tylko wypadkiem przy 
pracy i jednocześnie ostrzeże-
niem, że żadnego przeciwnika nie 
można lekceważyć – zwraca uwa-
gę Adam Nawałka. – Z dużymi 
nadziejami podpisaliśmy umowy 
z nowymi zawodnikami. Wierzę, 
że godnie zastąpią oni tych, któ-
rzy odeszli – dodaje trener.
– Drużyna jest bardzo dobrze 
przygotowana i stawiamy sobie 
wysokie cele – deklaruje prezes 
zabrzańskiego klubu Artur Jan-
kowski.
W barwach Górnika zagrają w tym 
sezonie m.in. Seweryn Gancar-
czyk (wcześniej m.in. Lech Poznań 

i ŁKS Łódź), Antoni Łukasiewicz 
(wcześniej m.in. Polonia Warsza-
wa), Bartosz Iwan (wcześniej m.in. 
Wisła Kraków, GKS Katowice). 
Koszulkę w barwach Górnika, po-
mimo planów sprzedaży zawodni-
ka, zachował Prejuce Nakoulma. 
– W Zabrzu jest bardzo fajnie – za-
pewnia popularny „Prezes”.
Gwiazdą wtorkowego wieczoru był 
Stachursky, który tym razem zde-
cydowanie lepiej niż na scenie czuł 
się wśród swoich fanów. Z mikro-
fonem w ręce zatopił się w tłumie 
i zaśpiewał swoje największe prze-
boje. (hm)
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U progu nowego 
roku szkolnego 
zabrzańskie szkoły 
odwiedziła minister 
edukacji Krystyna 
Szumilas.

Odwiedziny pani minister

>> 2

Zabrzańscy policjanci 
odzyskali skradziony 
harcerzom symbolicz-
ny krzyż. W ubiegłym 
tygodniu wrócił on 
do właścicieli.

Krzyż wrócił do harcerzy

>> 11

PRZED ROZPOCZĘCIEM ROZGRYWEK Z KIBICAMI SPOTKALI SIĘ 
ZABRZAŃSCY PIŁKARZE I SZCZYPIORNIŚCI

Zo rgan i zo -

Stachursky świetnie 
bawił się z zabrzań-
ską publicznością

GÓRNIK I POWEN 
RUSZAJĄ DO BOJU!

Najmłodsze fanki zabrzańskich klubów

Grający ostatnio 
w ŁKS-ie Seweryn 

Gancarczyk to nowy 
nabytek Górnika

Szeregi NMC 
Powen Zabrze 
wzmocnił Patryk 
Kuchczyński

W piątek w Zabrzu 
wystąpił zespół Rag-
gafaya, przed nami 
jeszcze dwie odsłony 
tegorocznej edycji 
Muzycznego Lata.

Prawie jak na Jamajce

>> 2

Takiej prezentacji jeszcze nie było! U progu nowego se-
zonu rozgrywek przed swoimi kibicami zaprezentowali się 

wspólnie piłkarze Górnika Zabrze i szczypiorniści NMC Powen 
Zabrze. Jedni i drudzy zapewniali, że mają spore ambicje i zrobią 

wszystko, by zająć w tabeli jak najwyższą pozycję.
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