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PIŁKA, POLICJA, PASJA - Z GORZOWSKICH BOISK NA POLICYJNY
MUNDIAL
Sierż. Malwina Mazur – to policjantka, która codziennie dba o bezpieczeństwo mieszkańców Gorzowa
Wlkp., a po godzinach oddaje serce na boisku, trenując od wielu lat piłkę nożną. I właśnie w tej
dyscyplinie sportu wraz z drużyną Polskiej Policji zdobyła złoto w Międzynarodowym Turnieju w Piłce
Nożnej Kobiet, który odbył się w 2017 roku na hiszpańskiej Majorce. Policjantka była bohaterką filmu,
przedstawiającego policyjnych sportowców garnizonu lubuskiego.
Piłka nożna jest najbardziej popularną dyscypliną sportu – o tym nie trzeba nikogo przekonywać. Większość z nas pasjonuje
się rozgrywkami ligowymi, kibicując i wspierając jednocześnie polskich piłkarzy, reprezentujących naszą ojczyznę. W
ostatnich latach coraz większą popularność zyskuje futbol w kobiecym wykonaniu. Tak jak i w męskim, tak samo w kobiecym
sporcie podstawą sukcesów jest codzienna praca, przekładająca się na setki czy nawet tysiące godzin treningów. Wie o tym
doskonale gorzowska policjantka – sierż. Malwina Mazur, która piłkę nożną trenuje od blisko 20 lat, aktualnie grając w
II-ligowym Stilonie Gorzów, najczęściej na lewej pomocy. Miłość do futbolu zaszczepił jej brat, który również jest piłkarzem.
Malwina raz w miesiącu bierze udział w treningu kobiecej reprezentacji piłkarskiej Komendy Głównej Policji. To świetna
okazja do spotkania z policyjnymi piłkarkami z całego kraju, aby rozwijać się pod kątem kondycyjnym czy taktycznym.
Schodząc z boiska gorzowska policjantka na co dzień dba o bezpieczeństwo gorzowian pełniąc służbę w Komendzie Miejskiej
Policji w Gorzowie Wlkp.
Choć w piłkarskiej reprezentacji Polskiej Policji gra od roku, to już może się pochwalić wielkim sukcesem, jakim było zdobycie
złotego medalu i wywalczenie Mistrzostwa Świata służb mundurowych. Mallorca Football Tournament 2017 odbyła się przed
rokiem na hiszpańskiej Majorce. W tym silnie obsadzonym turnieju wzięło udział blisko 2200 przedstawicieli służb
mundurowych z całego świata. Po wielu ciężkich meczach nasze policjantki dotarły do finału, w którym wygrały z
reprezentacją Żandarmerii Francuskiej osiągając wynik 3:0. Sukces ten, zarówno drużyny jak i poszczególnych zawodniczek
został zauważony przez Komendanta Głównego Policji, który uhonorował nasze policjantki specjalnymi listami gratulacyjnymi
i nagrodą. Sama Malwina została ponadto jednym z bohaterów filmu, przedstawiającego sylwetki policyjnych sportowców,
którzy odnosili sukcesy na arenach krajowych i zagranicznych w minionym 2017 roku.
Sukces i idące za nim zaszczyty to jedno. Ciągła praca, treningi, turnieje to druga, z pewnością bardziej istotna strona sportu.
W dniach 12-14 marca w Cetniewie Malwina będzie brać udział w Mistrzostwach Polski w Halowej Piłce Nożnej. Trzymamy
kciuki i życzymy wielu strzelonych bramek!!!
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