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P odniosła uroczystość 
miała miejsce w Sali 
Ślubów Urzędu Miej-

skiego w Pyskowicach. Bur-
mistrz Miasta Wacław Kęska 
oraz Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Andrzej Siu-
ta gościli pary małżeńskie 

obchodzące w roku 2012 Że-
lazne  (65 lat), Diamentowe 
(60 lat) i Złote (50 lat) Gody. 
Wszystkim jubilatom zosta-
ły wręczone pamiątkowe 
dokumenty, wiązanki kwia-
tów i upominki. Dodatkowo, 
małżeństwa obchodzące Złote 

Gody otrzymały pamiątkowe 
Medale Za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie od Prezydenta 
RP. Czego życzyć szczęśliwym 
parom? Kolejnych dziesiątek 
lat przeżytych w zdrowiu 
i z miłością.

Sensacyjnym rozstrzygnięciem zakończyła się siódma 
edycja Mistrzostw Służb Mundurowych Powiatu 
Gliwickiego w Futsalu. Prognozowane przez wielu 
kibiców, trzecie z rzędu zwycięstwo 6. Batalionu 
Desantowo – Szturmowego, nie doszło do skutku. 
Po 5 latach przerwy mistrzostwo wróciło do Pyskowic 
- tym razem zdobyli je – zawodnicy z Jednostki 
Ratowniczo -Gaśniczej w Pyskowicach.

Do rywalizacji zgłosiło się 
16 drużyn, w większości zło-
żonych z pracowników jedno-
stek Policji garnizonu gliwi-
ckiego oraz z innych jednostek 
odpowiedzialnych za stan bez-
pieczeństwa oraz obronności 
państwa z terenu powiatu gli-
wickiego, a także, gościnnie, 
drużyna z Zespołu Szkół Za-
wodowych z Raciborza. Eli-
minacje grupowe odbyły się 
24 listopada w hali im. Huber-
ta Wagnera w Pyskowicach. 
Ku zaskoczeniu zarówno sa-
mych uczestników, jak i ki-
biców, na tym etapie rozgry-
wek odpadła faworyzowana 
reprezentacja gliwickiej Stra-
ży Miejskiej, dwukrotny wi-
cemistrz turnieju. W gru-
pie „B” sensację wywołała 
drużyna z Raciborza, która, 
po ubiegłorocznej słabej for-
mie skazywana była na po-
rażkę, a w tym roku, wraz 
z obrońcami tytułu – 6. Bata-
lionem Powietrzno - Desan-
towym w Gliwicach, przeszła 
do ćwierćfi nałów! Raciborza-
nie przepustkę do awansu 
uzyskali pokonując w pięk-
nym stylu jedną z drużyn z Ko-
misariatu Policji  w Pyskowi-
cach oraz mistrza sprzed 4 lat 
- drużynę z Komisariatu Poli-
cji 6 w Gliwicach.

Wyłonione w eliminacjach 
8 ekip 1 grudnia po raz kolej-
ny przystąpiło do rozgrywek. 
W ćwierćfi nałach zmierzyli 

się: Komisariat Policji 4 Gli-
wice z reprezentacją Prokura-
tury Okręgowej w Gliwicach, 
dwukrotny mistrz - reprezen-
tacja 6. Batalionu Powietrz-
no - Desantowego w Gliwi-
cach z Komisariatem Policji 
3 w Gliwicach, Komisariat 
Policji 2 z Komisariatem Po-
licji 1 oraz pyskowicka Straż 
Pożarna z nauczycielami 
z Raciborza.

Jak relacjonują organizato-
rzy Mistrzostw, prokuratorzy 
w tym roku nie pozostawili 
złudzeń, że byli „czarnym ko-
niem” turnieju, pokonując Po-
licjantów z Łabęd 4:2. 6. Bata-
lion Powietrzno - Desantowy 
pokonał „trójkę” aż 8:2. Z „bra-
tobójczego” pojedynku „dwój-
ki” z „jedynką” zwycięsko wy-
szła ta druga, z wynikiem 4:2. 
W ostatnim meczu ćwierćfi -
nału strażacy z Pyskowic roz-
gromili sympatycznych na-
uczycieli z Raciborza aż 12:2.

Półfi nał przyniósł kolejne 
emocje. W regulaminowym 
czasie gry komandosi z 6. Ba-
talionu zaledwie zremisowali 
2:2 z prokuratorami, a awans 
zapewniła im dopiero seria 
rzutów karnych, które mini-
malnie lepiej wykonywali żoł-
nierze. W drugim półfi nale 
pogromu na policjantach z „je-
dynki” dokonali nasi strażacy, 
kończąc mecz wynikiem 12:2. 

- Najważniejsze rozstrzyg-
nięcia miały zapaść w me-

czu o 3. miejsce i w fi nale – 
wyjaśniają organizatorzy. 
- W pierwszym z nich proku-
ratorzy pokazali prawdziwy 
charakter i waleczną posta-
wę na parkiecie i w regula-
minowym czasie gry zremi-
sowali z „jedynką” 2:2. Tym 
razem jednak w serii rzutów 
karnych byli lepsi i to oni sięg-
nęli po puchar za 3. miejsce 
w turnieju, stając się naj-
większą sensacją Mistrzostw 
od wielu lat.

Kibice nie mogli wymarzyć 
sobie bardziej ekscytującego 
fi nału. W 7. edycji Mistrzostw 
o laur najlepszej „munduro-
wej” drużyny zmierzyli się 
obrońcy tytułu, komandosi 
z 6. Batalionu Powietrzno-
-Desantowego  oraz reprezen-
tacja Jednostki Ratowniczo - 
Gaśniczej z Pyskowic. Warto 
przypomnieć, że komandosi 
walczyli nie tylko o trzecie 
z rzędu zwycięstwo, ale rów-
nież o możliwość zatrzymania 
przechodniego pucharu bur-
mistrza na własność. Strażacy 
z Pyskowic odebrali im jednak 
ten przywilej, pokonując żoł-
nierzy 4:1.

Zwycięskie ekipy odebra-
ły z rąk Zastępcy Burmistrza 
Miasta Pyskowice – Wiesława 
Leszczyńskiego oraz I Zastęp-
cy Komendanta Miejskiego Po-
licji w Gliwicach – podinsp. 
Marka Nowakowskiego pa-
miątkowe puchary, medale 
i dyplomy. Najskuteczniej-
szym strzelcem turnieju 
z 17 trafi eniami został Grze-
gorz Kowalski z drużyny 
Straży Pożarnej, najlepszym 
bramkarzem został Radosław 
Woźniak z Prokuratury Okrę-
gowej w Gliwicach. 

(amber)

Przetrwali wiele małżeńskich burz i często zabójczą dla miłości szarą 
codzienność. Ich uczucie przetrwało dziesiątki wspólnie przeżytych lat. 
Ponad 20 par, które w tym roku obchodziło imponujące rocznice 
ślubów, zostało 30 listopada uhonorowane przez włodarzy miasta.

Pół wieku i więcej 
w małżeńskiej zgodzie

Pyskowiccy strażacy 
rozgromili rywali!

Żelazne Gody w roku 2012 obchodzili:
Janina i Józef Kiehl

Diamentowe Gody w roku 2012 obchodzili:
Euzebia i Jan Krzystek; Alicja i Fryderyk Mika;  Anna i Kazimierz Słupianek

Złote Gody w roku 2012 obchodzili:
Irena i Tadeusz Bachta; Józefa i Jan Baś; Julianna i Zbigniew Białoskórscy; Anna i Czesław Buczny; Elżbieta 
i Władysław Gadżała; Walburga i Reginald Grochla; Krystyna i Adolf Maziarscy; Wiesława i Romuald 
Misińscy; Zofi a i Zdzisław Orzechowscy; Genowefa i Marian Pawlak; Stanisława i Roman Różańscy; 
Zofi a i Zenon Rzepkowscy; Halina i Jan Siemieniaka; Marta i Ginter Skatula; Joanna i Józef Skrzypczyk; 
Zofi a i Jan Sztuczka; Róża i Stanisław Wieczorek.
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