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Murapol wsparł piłkarzy Wisły Kraków
Grupa Murapol pojęła decyzję o sfinansowaniu w tym trudnym dla klubu czasie, wyjazdu
piłkarzy Wisły Kraków na trening do Turcji przed zbliżającym się sezonem piłkarskim.
Murapol, w ramach swojej społecznej misji CSR, niejednokrotnie już angażował się w
dziedziny sportowe, a zdrowa rywalizacja i zasada fair play wpisują się w DNA Spółki.
- Podjęliśmy decyzję o sfinansowaniu zgrupowania piłkarzy Wisły Kraków ponieważ
dostrzegamy trudną sytuację tego klubu, który po ostatnich, niełatwych doświadczeniach,
walczy o utrzymanie w Ekstraklasie. Nie jest to pierwszy klub piłkarski, który wspieramy w trudnej
i wymagającej sytuacji. Historycznie, przez kilka lat byliśmy zaangażowani w TS Podbeskidzie, a
od blisko 2 lat współpracujemy z Widzewem Łódź. Wsparcie Wisły to jednorazowe działanie,
które liczymy, że pozwoli piłkarzom tego klubu dobrze przygotować się do najbliższego sezonu.
Mamy nadzieję, że Wisła znajdzie wkrótce inne (niż Murapol), docelowe rozwiązania
właścicielskie oraz sponsorskie, bo w następnych sezonach, już w Ekstraklasie, liczymy na
emocjonujące mecze, pomiędzy Widzewem Łódź, a Wisłą Kraków i jestem przekonany, że to
między tymi zespołami rozstrzygać się będzie walka o prymat. – mówi Wiesław Cholewa,
przewodniczący rady nadzorczej Murapol SA i jednocześnie członek rady nadzorczej Widzew
Łódź SA.
Od marca 2017 roku Grupa współpracuje sponsoringowo z Widzewem Łódź pomagając mu
wrócić do dawnej świetności. 15 czerwca 2018 roku pomiędzy podmiotami została podpisała
kolejna umowa sponsoringowa, zgodnie z którą Grupa jest sponsorem strategicznym łódzkiego
klubu przez trzy sezony piłkarskie.
Długoterminowa współpraca z Widzewem Łódź, jak i wsparcie Wisły Kraków wpisują się w
politykę społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Murapol, która od lat sponsoruje zarówno
sport profesjonalny, jak i inicjatywy propagujące aktywności sportowe wśród dzieci i młodzieży.
W latach 2011-2017 Grupa była głównym sponsorem bielskiego klubu piłkarskiego TS
Podbeskidzie. W latach 2016-2018 Murapol był głównym sponsorem trzech polskich
reprezentacji seniorskich w rugby, w tym kadry kobiet, i wspierał popularyzację tego niezwykle
widowiskowego sportu w Polsce.
Grupa angażuje się również w promowanie aktywności sportowych, m.in. współfinansowała
budowę12 górskich tras rowerowych na Koziej Górze i Szyndzielni w ramach kompleksu Enduro
Trails w Bielsku-Białej, który dzisiaj jest jedną z największych sportowych atrakcji turystycznych w
regionie. W latach 2017-2018 sfinansowała utworzenie czterech stacji wypożyczalni rowerów
City by Bike w Katowicach. Grupa Murapol od wielu lat jest sponsorem głównym oraz
partnerem strategicznym Akademii Piłkarskiej 21 im. Henryka Reymana, szkółki szlifującej
piłkarskie talenty wśród najmłodszych. Wspólnie z Akademią rokrocznie począwszy od 2010 r.

organizuje międzynarodowy turniej piłki nożnej dla najzdolniejszych piłkarzy z juniorskich klubów
sportowych.
Historycznie Grupa Murapol była sponsorem polskiej reprezentacji kobiet w pierwszym
międzynarodowym rajdzie kobiet – Yekaterina w 2011 roku, wspierała finansowo KS Polonia
Warszawa, na stadionie GKS Stoczniowiec dofinansowała turniej sportowy dla dzieci z trudnych
rodzin. Ponadto wspierała finansowo treningi koszykarki, należącej do klubu AZS Inea Poznań,
zawodniczki drużyny występującej w Ekstraklasie.
____________________
Grupa Murapol jest holdingiem od 18 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. osób. Obecna oferta mieszkaniowa Grupy dostępna
jest w 15 miastach w Polsce, w 2 kolejnych Murapol nabył działki i przygotowuje projekty deweloperskie.
W 2018 roku Murapol sprzedał 3 560 mieszkań, wobec 3 605 rok wcześniej i 3042 w 2016 r. Grupa Murapol,
poza umacnianiem pozycji wiodącej firmy deweloperskiej, 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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