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TURNIEJ POLICJA CUP

Wolsztyńscy stróże prawa w minioną sobotę zorganizowali turniej piłkarski
POLICJA CUP, który rozegrany został w Miejskiej Sali Sportowej Świtezianka w Wolsztynie.
Swoje reprezentacje wystawiły Wydział Kryminalny i Referat Ruchu Drogowego oraz Wydział
Prewencji, który ze względu na największą liczebność złożony był z dwóch drużyn. Sportowa
rywalizacja obﬁtowała w nie lada emocje. Ostatecznie zwyciężyli mundurowi z „starszej”
drużyny Wydziału Prewencji inkasując równocześnie trofea dla króla strzelców i najlepszego
bramkarza …
12.12.2009r. w MSS Świtezianka rozegrany został pierwszy w historii wolsztyńskiej jednostki turniej piłkarski
POLICJA CUP. Do współzawodnictwa stanęły drużyny reprezentujące Wydział Kryminalny, Wydział Prewencji
oraz Referat Ruchu Drogowego. Sportowe zmagania przebiegały systemem pucharowym promując awansem
do kolejnych etapów zwycięzców poszczególnych meczów. Wszyscy zawodnicy mogli liczyć na doping ze
strony zebranych, bowiem turniej był także okazją do spotkania i wspólnej zabawy rodzin oraz przyjaciół.
Turniejowa rywalizacja pomimo sporych emocji, których dostarczyła zawodnikom oraz kibicom przebiegała w
duchu fair play. Zwycięstwo przypadło drużynie Wydziału Prewencji I, która w pokonanym polu pozostawiła
rywali z przeciwnych ekip. Wśród zwycięzców znaleźli się także uhonorowani pucharami najskuteczniejszy
strzelec oraz bramkarz. Turniej zakończył się wręczeniem pucharów i okolicznościowych dyplomów.
Zwycięska reprezentacja odebrała nagrodę z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie Zbigniewa
Drzymały, nagrodę za drugie miejsce - puchar Starosty Wolsztyńskiego – wręczył drużynie Wydziału
Kryminalnego jego fundator Starosta Ryszard Kurp. Z rąk Starosty puchar ufundowany przez Wicestarostę
Jacka Skrobisza odebrała także drużyna Wydziału Prewencji II, która zajęła trzecie miejsce. Czwarta lokata,
która przypadła w udziale policjantom Referatu Ruch Drogowego nagrodzona została pucharem
Przewodniczącego NSZZ Policjantów KWP w Poznaniu Andrzeja Szarego, którą wręczył Kierownik RRD
asp.sztab. Piotr Horowski. Doceniono także wysiłki zawodników, których wpływ na wyniki wszystkich
rozegranych spotkań był największy – najlepszego „snajpera” oraz bramkarza. W pierwszej kategorii
zwyciężył Adam Kasprzyk z Wydziału Prewencji I, który nagrodzony został pucharem Przewodniczącego
Rady Powiatu Krzysztofa Piaska wręczonym przez Ryszarda Kurpa. Wśród bramkarzy bezkonkurencyjny
okazał się Michał Leśnik uhonorowany pucharem Kapelana o. dr Wojciecha Popielewskiego, który odebrał z
rak fundatora. Turniej okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę i ma wszelkie szanse na stałe
wpisać się w kalendarz wolsztyńskich policjantów. Nie jest również wykluczone, że jego formuła może
poszerzyć się o drużyny spoza wolsztyńskiej jednostki.

