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Bielsko-Biała, 7 stycznia 2019 r.

Drużyna Electropoli Poland zdobywcą I Noworocznego Pucharu Murapolu
16 drużyn, 32 mecze, ponad 8 godzin piłkarskich rozgrywek. 6 stycznia w bielskiej Hali pod
Dębowcem odbył się I Noworoczny Puchar Murapolu. Turniejowe trofeum trafiło do rąk
drużyny Electropoli Poland. Na podium uplasowały się także teamy Nemak Poland,
zajmując drugą lokatę oraz Doma Facility Management na najniższym stopniu podium.
Do sportowej rywalizacji stanęło 16 firmowych zespołów piłkarskich z sześciu miast Polski.
Swoich reprezentantów wystawiły: Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska, Cross-Bud, Dom
Maklerski BDM, DailyFruits, Doma Facility Management, Electropoli Poland, Future Processing,
Leier, Nemak Poland, Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej, ShareHire, TI Automotive, Zespół
Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej, Widzew Łódź oraz
gospodarz spotkania – Murapol z dwiema drużynami.
Już od pierwszego gwizdka w Hali pod Dębowcem wiadomo było, że rozgrywki będą zacięte.
Pierwszego gola strzelił reprezentant drużyny gospodarzy – Szymon Madzia w pierwszych
minutach turnieju. Z fazy grupowej do rozgrywek finałowych wyszły drużyny: Electropoli Poland
(Grupa1), Murapol Football Team I (Grupa 1), DailyFruits (Grupa 2), Doma Facility Managament
(Grupa 2), Cross-Bud (Grupa 3), ZSEEiM (Grupa 3), ShareHire (Grupa 4), Nemak Poland (Grupa
4). Zacięty mecz o trzecie miejsce rozegrały drużyny Cross-Bud i Doma Facility Management,
ostatecznie trzecie miejsce przypadło Doma Facility Management. Rozgrywki o pierwszą
lokatę między reprezentacjami Electropoli Poland i Nemak Poland zakończyły się remisem 0:0,
a o kolejności miejsc na podium zadecydowały rzuty karne. Najlepszym bramkarzem turnieju
był Seweryn Stec z Nemak Poland, a najlepszym strzelcem został reprezentant zwycięskiej
drużyny - Piotr Giertler. Tytuł MVP przypadł Pawłowi Różyckiemu z Doma Facility Managament.
Wykonany przez Astra Argenti puchar trafił do rąk zwycięzców turnieju – drużyny Electropoli
Poland, jednak sportowe potyczki w Hali pod Dębowcem to nie tylko zmagania o trofeum.
- Idea sportowej rywalizacji, firm spirit i fair play na stałe wpisane są w nasze Murapolowskie
DNA. Od początku istnienia wspieramy liczne inicjatywy sportowe, także wewnątrz organizacji.
Mamy nadzieję, że Noworoczny Puchar Murapolu stanie się tradycją nie tylko w szeregach
piłkarskich drużyn grających w barwach Murapolu, ale także naszych partnerów z boiska i
kibiców.
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zaprzyjaźnionych instytucji. Mamy jednak nadzieję, że przyświecająca nam idea wspólnego
działania i zdrowej rywalizacji przyczyni się do integracji nie tylko lokalnych środowisk
biznesowych, a w kolejnym Noworocznym Pucharze Murapolu będziemy mieli okazję spotkać
się w dużo szerszym gronie – powiedział Nikodem Iskra, prezes zarządu Murapol SA, gospodarza
spotkania.

Zawodników do boju zagrzewali zgromadzeni w bielskiej hali kibice. Na trybuny zaproszeni
zostali pracownicy wszystkich firm biorących udział w turnieju oraz ich rodziny. Dla
najmłodszych uczestników imprezy przygotowano szereg konkursów, gier i zabaw.
____________________
Grupa Murapol jest holdingiem od 17 lat działającym w obszarze wielorodzinnego budownictwa
mieszkaniowego. W swojej dotychczasowej działalności Murapol zrealizował ok. 100 inwestycji, w których
powstało ok. 10 tys. lokali zamieszkałych przez 30 tys. ludzi. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna
jest w 15 miastach w Polsce, w 2 kolejnych Murapol nabył działki i przygotowuje projekty deweloperskie.
W 2017 roku Murapol podpisał 3.605 umów sprzedaży mieszkań. W ciągu trzech kwartałów 2018 roku
Grupa Murapol sprzedała 2 691 mieszkań czyli o 9 proc. więcej r/r. Grupa Murapol, poza umacnianiem
pozycji jednej z wiodących firm deweloperskich w Polsce, kładzie również nacisk na działalność
pozabiznesową. Firma angażuje się w inicjatywy promujące sport zarówno profesjonalny, jak i projekty
propagujące aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży, co zostało dostrzeżone przez kapitułę konkursu
Responsible Business Awards, która przyznała firmie nagrodę w kategorii Mecenas Sportu 2017. Grupa
Murapol została doceniona również za swoją działalność deweloperską w obszarze zielonego
budownictwa, otrzymując nagrodę Leading Green Building Development w konkursie CIJ Awards 2017.
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