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ZABRZAŃSCY POLICJANCI WZIĘLI UDZIAŁ W TURNIEJU PIŁKI
NOŻNEJ
Zabrzańscy mundurowi wzięli udział w turnieju piłki nożnej zorganizowanym przez kolegów ze Straży
Miejskiej w Zabrzu. Sportowe wydarzenie ma propagować zdrowy styl życia i dbanie o formę stróżów
prawa i nie tylko. W turnieju udział wzięli także strażacy, pracownicy miejskiego ratusza i
mundurowi ze słowackiej Trnavy.
„XXIX Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych o Puchar Prezydenta Miasta Zabrze” rozegrany został na
boiskach MOSiR Zabrze w dzielnicy Mikulczyce. Po raz kolejny zabrzańscy policjanci rywalizowali sportowo z kolegami z
Trnavy a także drużynami zabrzańskich strażaków, strażników miejskich oraz drużyną urzędników z miejskiego ratusza.
Celem turnieju było propagowanie zdrowego, sportowego trybu życia oraz integracja pracowników zabrzańskich służb
mundurowych a także nawiązanie międzynarodowej współpracy i wymiana doświadczeń z policjantami słowackiej Trnavy. Do
rozgrywek zgłosiło się aż 22 policjantów, którzy na co dzień pracują jako dzielnicowi, dyżurni, policjanci ogniw patrolowych,
kryminalnych i drogówki. Turniej rozpoczął się od powitania uczestników przez Zastępce Prezydenta Miasta Zabrze Pana
Krzysztofa Lewandowskiego. Mecze rozgrywane na pełnowymiarowym boisku przysporzyły sporo emocji. Rywalizacja odbyła
się jednak w duchu „fair play” i obyło się bez kontuzji. Zawody wygrała drużyna zabrzańskiego urzędu w ﬁnale ogrywając 2:1
policjantów z Trnavy. Należy wspomnieć, że wielu wśród zwycięskiej drużyny jest nie tylko kibicami piłki nożnej, ale również
byłymi zawodnikami klubów piłkarskich. Wśród wyróżnionych zawodników znalazł się zabrzański policjant zdobywca jednej z
bramek Bartosz Pietras. Królem strzelców został Sławomir Socha z zabrzańskiego ratusza a tytuł najlepszego bramkarza
otrzymał Rafał Marek z zabrzańskiej straży pożarnej. Zdobywcom laurów gratulujemy!!! Pamiątkowe puchary z rąk
organizatorów odebrali kapitanowie drużyn. Dla zabrzańskiej policji puchar odebrał Zastępca Komendanta Miejskiego Policji
mł. insp. Paweł Kopernik. Za organizację turnieju i sportowe emocje dziękujemy i do zobaczenia na kolejnych zawodach.
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