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II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POLICJANTÓW I
POLICJANTEK O PUCHAR KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
POLICJI W OLSZTYNIE
Data publikacji 22.09.2015

II Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Policjantów i Policjantek o Puchar Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie ma już swoich zwycięzców. Najlepiej grającymi na turnieju
policjantami okazali się gdańszczanie, którzy w ostatniej sekundzie meczu ﬁnałowego z Komendą
Wojewódzką Policji w Olsztynie rozstrzygnęli pojedynek na swoją korzyść. W kategorii kobiet
bezkonkurencyjne okazały się natomiast policjantki z Komendy Głównej Policji. Nie dość, że
wygrały w pięknym stylu, to jeszcze w całym turnieju nie straciły ani jednej bramki.
Odbywająca się w dniach 17-19 września 2015 r. rywalizacja piłkarska była kontynuacją ubiegłorocznego Turnieju.
Organizatorzy imprezy – Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski i
Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Olsztynie - postanowili rozszerzyć jej formułę. Turniej
przebiegł w dwóch kategoriach – męskiej i żeńskiej. Impreza wpisała się w okrągły jubileusz NSZZ Policjantów. W tych
dniach bowiem olsztyńscy związkowcy obchodzili XXV-lecie swojej organizacji.
Podobnie jak w roku ubiegłym, organizatorzy skorzystali z życzliwości rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
prof. Ryszarda Góreckiego, dzięki czemu rozgrywki mogły odbyć się na boiskach uniwersyteckich. Uniwersytecki
kampus był też bazą dla zawodników.
W kategorii męskiej do Turnieju zgłosiło się 10 drużyn – komend wojewódzkich Policji we Wrocławiu, w Gdańsku,
Olsztynie, komend miejskich Policji w Olsztynie, Elblągu i Rybniku, Komendy Powiatowej Policji w Iławie, Straży Miejskiej
w Olsztynie, Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie oraz ABW w Olsztynie - a w żeńskiej 6. Piłkarki reprezentowały dwie
drużyny z Komendy Głównej Policji, dwie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz po jednej z Sądu
Okręgowego i Rejonowego w Olsztynie.
Oprócz emocji związanych z piłkarskimi rozgrywkami dla wszystkich chętnych, którzy przybyli i kibicowali swoim
drużynom, przygotowano festyn rodzinny: pokazy sprzętu policyjnego i ratowniczego. Atrakcją turnieju był też mecz
pokazowy dziewcząt i chłopców w kategorii do lat 12 - podopiecznych Piotra Krztonia i Marka Maleszewskiego z
Akademii Piłkarskiej Stomilu Olsztyn. Rywalizacja zakończyła się zwycięstwem chłopców 7:1.
Mecz młodzików stanowił rozgrzewkę dla kibiców przed główną atrakcją turnieju – meczu pomiędzy Kadrą Kierowniczą
Policji a Osobowościami Warmii i Mazur. Reprezentacja Policji z nowym kapitanem drużyny insp. Markiem Walczakiem

przystąpiła do rywalizacji pełna zapału i chęci rewanżu, bowiem w zeszłorocznej edycji turnieju mecz skończył się
przegraną Policji 6:5. Pierwsza połowa meczu zakończyła się wynikiem 3:0 dla kadry kierowniczej, natomiast druga
połowa przyniosła pełną mobilizację ze strony zaproszonych gości, którzy szybko zdobyli dwie bramki, za wszelką cenę
chcąc doprowadzić do remisu. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 5:2 dla kadry kierowniczej Policji. W meczu
bramki dla reprezentacji Policji strzelili: Marcin Trzeciak, Andrzej Zielonka, Mariola Plichta oraz - 2 bramki - Katarzyna
Borowiec, zaproszona przez kadrę reprezentantka Komendy Głównej Policji. Bramki dla drużyny Osobowości Warmii i
Mazur strzelili: Tomasz Szeremeta (dziennikarz TVP Olsztyn) oraz Piotr Cieśliński (Poseł na Sejm RP).
Mecz ﬁnałowy mężczyzn rozegrany został pomiędzy reprezentacją KWP w Olsztynie - obrońcą Pucharu Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Olsztynie a reprezentacją KWP w Gdańsku. Mecz przez długi czas nie przynosił rozstrzygnięcia.
Prawdziwy spektakl piłkarski rozpoczął się 4 min. przed końcem meczu, gdy reprezentacja KWP w Gdańsku uzyskała
prowadzenie 1:0. Radość reprezentacji KWP w Gdańsku nie trwała długo, szybkie rozpoczęcie z połowy boiska, kontra i
w wyniku faulu w polu karnym na reprezentancie KWP w Olsztynie sędziowie podyktowali rzut karny, który na bramkę
zamienił Bartłomiej Dobroński, tym samym wyrównując bilans bramek 1:1. Ostatecznie reprezentacja KWP w Gdańsku
na sekundę przed końcem spotkania zdobyła bramkę zwycięską, wygrywając całe spotkanie 2:1.
W „małym półﬁnale” mężczyzn naprzeciw siebie stanęły reprezentacje Komendy Powiatowej Policji w Iławie oraz
Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Olsztynie. Mecz zakończył się zwycięstwem 2:0 dla reprezentacji Staży Pożarnej.
W wyniku rozegranych ﬁnałów, półﬁnałów i zestawień tabelarycznych grupy A i B mężczyzn, klasyﬁkacja generalna
przedstawiła się następująco: pierwsze miejsce zajęła reprezentacja KWP w Gdańsku, drugie miejsce przypadło
reprezentacji KWP w Olsztynie, natomiast na miejscu trzecim uplasowała się reprezentacja KM Państwowej Straży
Pożarnej w Olsztynie. Pozostałe miejsca zajęły: KPP w Iławie, Straż Miejska w Olsztynie, KMP w Rybniku, KWP we
Wrocławiu, ABW Delegatura w Olsztynie, KMP w Olsztynie i KMP w Elblągu.
Klasyﬁkacja generalna drużyn kobiecych biorących udział w turnieju wyłoniona została z tabelarycznego zestawienia
grypy. Na pierwszym miejscy uplasowała się I reprezentacja KGP, wygrywając w pięknym stylu wszystkie mecze
grupowe, zdobywając 42 bramki i nie tracąc żadnej. Drugie miejsce zajęła II reprezentacja KGP, natomiast trzecie
miejsce przypadło II reprezentacji KWP w Olsztynie. Pozostałe drużyny uplasowały się następująco: I reprezentacja KWP
w Olsztynie, reprezentacja Sądu Rejonowego i reprezentacja Sądu Okręgowego w Olsztynie.
Dwie drużyny uhonorowano statuetkami Fair Play – drużynę mężczyzn z KMP w Rybniku i drużynę pań z Sądu
Okręgowego w Olsztynie. Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali Patrycja Wiśniewska z drużyny KGP I oraz Krzysztof
Ziemak z KWP w Gdańsku i Marcin Mąka z KWP w Olsztynie. Statuetkami „Najlepszy bramkarz” wyróżniono Sabinę
Wasilewską z KWP w Olsztynie oraz Marka Maleszewskiego reprezentującego tę samą jednostkę. „Królami strzelców”
zostali Katarzyna Borowiec z KGP i Sebastian Zieliński z drużyny KWP w Gdańsku.
Wszystkim drużynom uczestniczącym w turnieju w imieniu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego puchary
wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Marek Walczak wraz z Przewodniczącym WarmińskoMazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie kom. Sławomirem Koniuszym oraz Komendantem
Miejskim Policji w Olsztynie mł. insp. Mieczysławem Wójcikiem. W uroczystości uczestniczyli również insp. Kornela
Oblińska, Zastępca Dyrektora Gabinetu Komendanta Głównego Policji i Robert Krutczenko - Dyrektor Regionalny PZU
„Życie” SA.
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