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SUKCESY POLICYJNYCH SPORTOWCÓW
Data publikacji 17.11.2016

Wśród policjantów i pracowników Policji jest wielu wybitnych sportowców, którzy zdobywają
medale na największych międzynarodowych imprezach i biją światowe rekordy. Na uznanie
zasługuje to, że pomimo trudów służby, znajdują czas na realizowanie swojej pasji i to na
najwyższym poziomie.
Sierż. Danuta Woszczek policjantka Komendy Powiatowej Policji w Puławach nie miała problemów ze zdobyciem złotego
medalu w biegu na 2000 m z przeszkodami. W XXII World Masters Athletics Championships w australijskim Perth na
początku listopada osiągnęła rezultat 7.05.25 min. Danuta od ćwierć wieku uprawia lekkoatletykę godząc obowiązki
służbowe ze sportem.
W Australii stratowała również na dystansie 800 metrów plasując się na znakomitym 4 miejscu. Jej koronną dyscypliną
są biegi górskie. Ten bieg nasza biegaczka potraktowała jako przetarcie i zaklimatyzowanie się przed właściwym
biegiem na 2000 m z przeszkodami. Konkurentki z różnych stron świata nie miały szans w tym biegu. Sierż. Danuta
Woszczek wygrała z 25 sekundową przewagą nad drugą zawodniczką, również reprezentantką Polski.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów !
Nasza koleżanka Danuta dziękuje osobom oraz instytucjom dzięki którym mogła wziąć udział w Mistrzostwach Świata:
Komendantowi Powiatowemu Policji w Puławach insp. Dariuszowi Szkodzie, Staroście Puławskiemu Witoldowi Popiołkowi,
NSZZP w Lublinie, Przedsiębiorstwu „Re-Mo”, Darko Radom, Restauracji Nepomucen, Zakładowi „Rachwał”.
* * *
St. sierż. Paulina Bieć, policjantka z komisariatu Wrocław Grabiszynek, to od 2007 roku Mistrzyni Polski w Kickboxingu,
w formule K-1. Od 5 lat jest również niepokonana na świecie. Spotkanie z Komendantem Miejskim Policji we Wrocławiu
związana była ze zdobyciem przez nią kolejnego złotego medalu i po raz szósty tytułu Mistrzyni Europy.
Ten sukces policjantka, powołana do kadry narodowej, osiągnęła podczas zawodów, które odbyły się w dniach 23-30
października 2016 r., w Mariborze na Słowenii. W mistrzostwach wzięło udział ponad 500 zawodniczek i zawodników z
40 krajów Europy. W ﬁnale st. sierż. Paulina Bieć zmierzyła się z zawodniczką z Turcji. Pokonując ją, powiększyła swój
dorobek sportowy.
Komendant Miejski Policji we Wrocławiu mł. insp. Dariusz Kokornaczyk osobiście pogratulował funkcjonariuszce
sukcesów, a także wyróżnił ją za działalność sportową i zawodową.
* * *
Dużym sukcesem dla tyskiego policjanta st. asp. Andrzeja Borowca zakończyły się I mistrzostwa świata zorganizowane
w stolicy Białorusi, w zapasach stylu wolnego (tradycyjny - Pahlavani).

I Mistrzostwa Świata w stylu Pahlavani 2016 zorganizowane zostały 12 listopada w Mińsku - stolicy Białorusi. Na
zaproszenie prezydentów organizacji na Białoruś przyjechało ponad 100 zawodników z całego świata, w wśród nich
olimpijczycy oraz mistrzowie świata federacji zapaśniczej.
Tyski mundurowy walczył w kategorii do 100 kg. W tej wadze wystartowało 21 zawodników, a wśród nich wielu
utytułowanych zapaśników i judoków. Wśród rywali znalazł się wielokrotny wicemistrz świata w stylu wolnym.
Zważywszy na prestiż turnieju oraz udział znakomitych zawodników, 5 miejsce na mistrzostwach świata jest ogromnym
sukcesem policjanta. W dodatku miejsce w pierwszej piątce daje kwaliﬁkację do turnieju World Games, które odbędą
się we Wrocławiu w lipcu 2017 roku.
Starszy aspirant Andrzej Borowiec służy w Policji od 11 lat i aktualnie pracuje w Wydziale do Walki z Przestępczością
Przeciwko Mieniu w Komendzie Miejskiej Policji w Tychach. Poza codziennymi obowiązkami, pełni także funkcję
instruktora taktyki i technik interwencji. Jest on odpowiedzialny za wyszkolenie specjalne funkcjonariuszy oraz
przeprowadza egzaminy sprawności ﬁzycznej.
Od początku uprawiania sportu, sztuki walki stały się jego główną pasją, która –
sukcesów. Sukcesy na koncie starszego aspiranta to nie przypadek. Ze sztukami walki
Swoje pierwsze kroki stawiał w Policyjnym Klubie Sportowym Judo. Jego trenerem był
mierze przyczynił się do tego, że Andrzej wstąpił w szeregi mundurowych. Przez wiele
tygodniu, a w okresie największych osiągnięć 2 razy dziennie.

jak widać – prowadzi do wielu
związany jest od 10. roku życia.
także policjant, który w głównej
lat trenował wyczynowo 7 dni w

Prywatnie asp. Borowiec jest trenerem judo oraz ju-jitsu, posiadającym dwa czarne pasy (1 DAN judo, 2 DAN ju-jitsu).
Policjant prowadzi także zajęcia z dziećmi i młodzieżą w klubie sportowym „Gwardia Tychy”. W większości jego
podopieczni to dzieci, które też mają już na swoim koncie pierwsze medale.
* * *
St. asp. Małgorzata Krzyżan jest policjantką od 16 lat. Ostatnie 14 poświęciła służbie jako technik kryminalistyki,
zdobywając w tym aspekcie policyjnego rzemiosła bardzo duże kwaliﬁkacje. Nie tylko to jednak potraﬁ robić na
wysokim poziomie. Jej pozazawodowe życie poświęcone jest miłości jaką jest lekka atletyka. Dyscyplinę tę uprawia od
35 lat. W 2009 roku została Mistrzynią Polski Służb Mundurowych w Pięcioboju Policyjnym kobiet w kategorii powyżej
40 lat, jakie zostały zorganizowane w Szczytnie. W tym roku medal z najcenniejszego kruszcu przywiozła z Torunia.
Tam odbywały się Mistrzostwa Polski w rzucie dyskiem weteranów. Jej życiowy rekord to blisko 53 metry. Oczekiwania
na kolejne sportowe trofea Małgosi były zatem kwestią czasu. Wcześniej, w 2015 roku nasza koleżanka zdobyła srebrny
medal i tytuł wicemistrzyni świata w kategorii Masters.
W tym roku przyszedł jej największy sukces. Od 26 października do 06 listopada br., w australijskim Perth odbyły się
22 Mistrzostwa Świata Mastersów w Lekkiej Atletyce. Nasza koleżanka wygrała rzut dyskiem kobiet, zdobywając tytuł
Mistrzyni Świata w kategorii W45, jednocześnie poprawiając rekord Polski, wynikiem 43,52 m. Swoim rzutem zostawiła
w tyle inne, utytułowane rywalki z całego świata. Obecnie jako mistrzyni Polski i Świata w kategorii W45 w rzucie
dyskiem nie ma sobie równych. Uprawia również inną dyscyplinę – rzut kulą, w której rywalizuje jak równy z równym z
cała elitą światową. Przy tym wielkim sukcesie nie może zostać niezauważony brązowy medal w tej dyscyplinie, który
także wywalczyła w Australii ! Potwierdza tym samym swoją wspaniałą formę. Z roku na rok Małgosia poprawia swoje
wyniki i jednocześnie bije rekordy Polski zbliżając się tym samym do rekordów świata.
Nasza mistrzyni od wielu lat uprawia wszechstronną lekkoatletykę, jest wielokrotną medalistką Mistrzostw Polski, Europy
i Świata w różnych kategoriach wiekowych w rzucie dyskiem i pchnięciu kulą. Z powodzeniem startowała również w
pięcioboju policyjnym (pływanie, strzelanie, skok w dal, pchnięcie kulą, bieg crossowy 2km). Uważa, że sport pomaga w
wielu sytuacjach, jest antidotum na stres, a także podnosi sprawność ﬁzyczną co jest niewątpliwie jedną z pożądanych
cech u policjanta. Zajmuje się również propagowaniem sportu wśród młodzieży, ukończyła kurs trenerski
lekkoatletyczny i prowadzi zajęcia z młodzieżą trenując być może swoich następców.
To dzięki Małgorzacie na ceremonii w Perth w Australii zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Jesteśmy dumni z naszej
koleżanki, że tak godnie reprezentowała Polskę na arenach światowych. Komendant Powiatowy Policji w Sulęcinie kom.
Fabian Rogala pogratulował z tej okazji naszej mistrzyni zwycięstwa na arenie międzynarodowej i wręczył jej kwiaty.
Gratulujemy sportowego wyniku, który jest efektem ciężkiej pracy wykonywanej z reguły po niełatwych służbach,
życząc kolejnych sukcesów w sporcie, służbie i życiu prywatnym.

Gratulujemy dotychczasowych osiągnięć policyjnym sportowcom i życzymy dalszych sukcesów!
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