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MEDALIŚCI W KICKBOXINGU Z OPP
Drużyna Komendy Stołecznej Policji na 63 ekipy wystawione przez wszystkie formacje mundurowe
zajęła drugie miejsce w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w Kickboxingu rozgrywanych w
Nisku. Czterej policjanci stołecznego garnizonu powrócili z medalami, a jeden z nich z tytułem
najlepszego zawodnika turnieju spośród 133 rywalizujących.
W zawodach startują funkcjonariusze służb mundurowych: Służby Więziennej, Wojska Polskiego, Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej (w tym OSP),
Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Służby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego.
Drużyna Komendy Stołecznej Policji wystartowała w czteroosobowym składzie, w tym z trenerem podkom. Danielem
Grzybem z Oddziału Prewencji Policji. Policjanci powrócili nie tylko ze srebrnymi medalami jako drużyna, udało im się również
zdobyć krążki w poszczególnych kategoriach indywidualnych:

I miejsce w kat. wagowej 94 kg oraz tytuł najlepszego zawodnika turnieju zdobył st. post. Adam CHRZANOWSKI z KRP
Warszawa I.
II miejsce w kat. wagowej 79 kg zdobył podkom. Daniel GRZYB.
II miejsce w kat. wagowej 84 kg zdobył st. post. Andrzej KIEŁTYKA.
III miejsce w kat. wagowej 89 kg zdobył st. post. Kamil OSTROWSKI.

Niewątpliwy sukces naszych stołecznych policjantów jest zasługą trenera podkom. Daniela Grzyba, który na co dzień jest
specjalistą Zespołu Szkolenia Oddziału Prewencji Policji, a także wielokrotnym medalistą Polski w kickboxingu. Jako
posiadacz czarnego mistrzowskiego pasa szkoli młodych policjantów w zakresie technik interwencji oraz wyszkolenia
strzeleckiego. Po wieloletniej karierze jako zawodnik, równolegle po raz pierwszy spróbował swoich sił jako trener.
- Mam ogromną satysfakcję z naszego sukcesu, który poprzedzony był intensywnymi treningami. Czuję, że w chłopakach jest
jeszcze niewykorzystany potencjał, który – mam nadzieję – zaprocentuje podczas przyszłorocznych zawodów.
Stołeczni medaliści na co dzień pełnią służbę patrolową w stolicy. Są wzorowymi policjantami, a sport pozwala im doskonalić
samodyscyplinę, silną wolę oraz sprawność, co jest istotne w codziennej pracy policjanta. Należy wspomnieć, że sukcesy
sportowe to również efekt wsparcia przełożonych, którzy umożliwiają im odbywanie treningów.
Wszyscy uczestnicy podkreślają wysoki poziom organizacyjny zawodów, gdzie panuje przyjacielska atmosfera, a przede
wszystkim zdrowa rywalizacja. Przestrzegane są zasady fair play, co sprawia, że wszystkie werdykty sędziowskie są
przyjmowana z uznaniem. W trakcie pięciu edycji turniejowych nastapiła integracja pomiędzy różnymi służbami, a liczba
uczestników stale rośnie. Od samego początku z zapałem w organizację włącza się Dyrektor Aresztu Śledczego w Nisku ppłk
Jerzy Bassa.
Kickboxing to połączenie bokserskich ciosów pięścią i kopnięć nogą. Dyscyplina zdobywa z roku na rok coraz większą
popularność, a Polska jest uznawana w świecie za potęgę i źródło wielu sportowych talentów w tej dyscyplinie.
Gratulujemy naszym policjantom!
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