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Mł. asp. Paweł Szymański pełni służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Busku – Zdroju. Poza
pracą w Policji, jego pasją jest kolarstwo. Codziennie przed lub po służbie w ramach treningu
przejeżdża nawet 150 km na rowerze. Trening prowadzi bez względu na warunki atmosferyczne.
Pierwsze treningi kolarskie mł. asp. Paweł Szymański rozpoczął w wieku 12 lat. Już wtedy wziął udział w wyścigu
kolarskim w okolicach Krakowa, zorganizowanym przez znanego zawodnika Jana Magierę. W wyścigu tym, wystartował
wraz z dorosłymi, gdyż nie było dla niego kategorii dziecięcej. Następnie wystartował w serii wyścigów pod hasłem
„Szukamy następców Szurkowskiego” organizowanych przez sekcję kolarską Korony Kielce, zwyciężając w roku 1985
cały cykl wyścigów. Od tego momentu rozpoczął treningi pod okiem trenera Ryszarda Kwaśniewskiego. Został wówczas
mistrzem Makroregionu Polski Południowo – Wschodniej w konkurencjach jazdy indywidualnej na czas oraz wyścigu ze
startu wspólnego. Aktualnie jest członkiem klubu Kieleckie Towarzystwo Cyklistów. Swoje plany wiąże z dalszym
uprawianiem kolarstwa we wszelkich jego odmianach, chciałby stworzyć grupę młodych cyklistów, którzy pod jego
okiem w przyszłości mogliby zastąpić najlepszych kolarzy.
Mł. asp. Paweł Szymański w roku 2000 zdobył tytuł Mistrza Makroregionu w Kolarstwie Przełajowym w Kielcach. W
2006 roku został Wicemistrzem Polski Służb Mundurowych w Kolarstwie Szosowym w Tyczynie. W 2014 roku zajął I
miejsce w wyścigu „Po ziemi S. Żeromskiego i H. Sienkiewicza” – Puchar Polski. Rok 2014, to I miejsce w wyścigu
„Truskawkowy Szus 2014” – Puchar Polski, II miejsce w Mistrzostwach Policji w Kolarstwie Przełajowym w Łazach.
Kolejne trofeum zdobył w roku 2016 – Wicemistrzostwo Polski Policjantów w Kolarstwie Szosowym w Poznaniu. W
bieżącym roku, 4 sierpnia w Bukownie Tatrzańskiej wziął udział w wyścigu kolarskim w ramach 74 Tour de Pologne,
będącego jednoczenie pierwszymi Mistrzostwami Polskiej Policji w kolarstwie szosowym. Startując w kategorii wiekowej
M–4 zajął II miejsce.
W czasie wolnym od pracy zajmuje się szkoleniem kilku młodych adeptów kolarstwa, wśród których wypatrzył kilka
talentów. Zajmując się nimi uczy ich właściwego doboru sprzętu, sposobu ubierania się biorąc pod uwagę panujące
warunki pogodowe. Ma to o tyle ważne znaczenia, że kolarz musi trenować przez cały rok, bez względu na panujące
warunki pogodowe tj. opady atmosferyczne, niską temperaturę powietrza, różne pory dnia. Mając na uwadze fakt, że
treningi kolarskie często odbywają się na drogach publicznych, udziela im wskazówek dotyczących bezpieczeństwa w
ruchu drogowym. Podczas codziennych treningów pokonuje dystanse rzędu od 60 do 150 km.

Służbę w Policji rozpoczął w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
Aktualnie pracuje w Komendzie Powiatowej Policji w Busku – Zdroju. Zajmuje się zwalczaniem przestępczości

narkotykowej osiągając przy tym wysoką wykrywalność. Ze swojej pracy czerpie satysfakcję, gdy wie, że narkotyki nie
traﬁą na rynek i być może uratuje od uzależnienia, a może i od śmierci potencjalnych nabywców. Biorąc pod uwagę
charakter pracy, jest dyspozycyjny przez całą dobę. Za swoją pracę i zaangażowanie był kilka razy wyróżniany nagrodą
motywacyjną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach oraz w roku 2015 został doceniony przez
Komendanta Głównego Policji, który osobiście go wyróżnił. Pasję do kolarstwa odziedziczył po swoim ojcu. Skrytym
marzeniem Pawła jest, aby jego syn również kontynuował jego pasję i w przyszłości uprawiał sport, najlepiej
kolarstwo.
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