
 
Pracownicy ZP w Barczewie 

 vice mistrzami Polski w halowej piłce nożnej 
w roku 2018 

 

 

   W dniach 13- 15 kwietnia 2018 roku odbyły się XXII Mistrzostwa 

Polski Pracowników Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich w halowej 

piłce nożnej. Tym razem organizatorem był Zakład Poprawczy w Kcyni. W 

Mistrzostwach udział wzięło 11. My udaliśmy się w trzynastoosobowym składzie: 

Michał Sajnach, Grzegorz Białecki, Grzegorz Czapiewski, Tomasz Ostrowski, Łukasz 

Łukaszewicz, Dariusz Zamielski, Bogdan Olszewski, Rafał Witucki, Piotr 

Kraszewski, Zbigniew Kiełczewski, Jan Maciejewicz, Rafał Wysocki, Dariusz 

Baranowski- kapitan. 

       Rywalizacja sportowa toczyła się w dwóch grupach i przez dwa dni. W 

sobotę rozgrywano mecze w  grupach A i B. W niedzielę drużyny rywalizowały o 

miejsca i medale. Nasz zespół znalazła się w grupie A razem z  ZP Kcynia,  MOAS 

Szubin , ZP Trzemeszno i SdN Szczecin. W grupie nie przegraliśmy spotkania, tylko 

jeden remis z Szubinem, zajęliśmy pierwsze miejsce i w półfinale trafiliśmy na 

zespół ze Stawiszyna, który w drugiej grupie- B zajął drugie miejsce. Po 

jednostronnym meczu zwyciężyliśmy 3:0 i awansowaliśmy do finału, w którym 

zmierzyliśmy się z drużyną szubińską. W meczu padł wynik 1:1/ tak, jak w grupie/ 

ale w karnych koledzy z Szubina okazali się być lepszą drużyną i zwyciężyli. Jednak 

dla naszej drużyny był to duży sukces i po kilku latach powrót na miejsca medalowe. 

Mecz finałowy graliśmy w osłabieniu, po czerwonej kartce za zagranie piłki ręką 

poza polem karnym. Najwszechstronniejszym zawodnikiem turnieju został nasz 

kolega Michał Sajnach. 

 My jako drużyna, za zajęcie drugiego miejsca, otrzymaliśmy pamiątkowy 

puchar, medale i upominki.  

     Ostateczna klasyfikacja  XXII Mistrzostw Polski Zakładów Poprawczych 

i Schronisk dla Nieletnich: 

1.MOAS Szubin 

2.ZP Barczewo 

3.ZP Pszczyna 

4.ZP Studzieniec 

5.ZP Kcynia 



6.ZP Grodzisk Wlkp. 

7.ZP Trzemeszno 

8.ZP Głogów 

9.ZP Gdańsk 

10.SdN Szczecin 

11.ZP Poznań 

 

 Dziękujemy gospodarzom imprezy za wzorową organizację, a za rok do 

Szubina- kolejny gospodarz mistrzostw. 

 

Foto relacja z imprezy 

 

Opracował; Dariusz Baranowski 

 


