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DZIELNICOWY Z PASJĄ
Od 10 lat służy w jaworznickiej komendzie. Od kilku lat jego życiową pasją jest bieganie, które
pozwala mu zachować doskonałą formę. Sportowe hobby, to doskonały sposób na relaks po
wyczerpującej służbie. Mundurowy już przygotowuje się do kolejnych wyzwań biegowych w tym
roku.
Służba w policji bez wątpienia jest niezwykle odpowiedzialna i bywa stresująca. Stąd też istotnym jest znalezienie
swojej „odskoczni ”. Taką umiejętność posiada młodszy aspirant Przemysław Filipek - policjant z 10-letnim stażem,
który w Komendzie Miejskiej Policji w Jaworznie jest „policjantem pierwszego kontaktu”. W okresie letnim dba o
bezpieczeństwo wszystkich osób wypoczywających nad zalewem Sosina. Poza godzinami służby oddaje się swojej pasji,
jaką jest bieganie górskie.

Policjant jest dwukrotnym zdobywcą Perły Małopolskiej, która składa się z sześciu biegów na trasach górskich
Ojcowskiego Parku Narodowego, Pienińskiego Parku Narodowego, Magurskiego Parku Narodowego, Babiogórskiego Parku
Narodowego, Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz Gorczyńskiego Parku Narodowego. W tym roku startuje w kolejnej
edycji Perły Małopolskiej, gdzie po ukończeniu trzech kategorii (5+, 10+, 20+) otrzyma Certyﬁkat Platynowy.
Przemek ukończył kilkanaście półmaratonów górskich i przełamał magiczną barierę 43 km w terenie crossowym. Biega
od 120 do 240 kilometrów miesięcznie i szykuje się do spełnienia swojego marzenia - pokonania dystansu 240 km w
terenie górskim w czasie 52 godzin. Przemek ukończył wiele triatlonów i ultramaratonów - czyli biegów na dystansie
większym niż maraton, czyli powyżej 42,195 km.

To wyzwanie wymagające odpowiedniego przygotowania. Swoją sprawność ﬁzyczną, wytrzymałość i kondycję
zawdzięcza systematycznym treningom. Swoją pasją do sportu i ciągłą aktywnością zaraził też swojego 7-letniego syna
Igora, który wraz z tatą zdobywa medale.
Jak sam mówi, bardzo lubi swoją pracę. Służba dla innych, nowe wyzwania oraz odpowiedzialność, która idzie za
obowiązkami służbowymi, bywają jednak stresujące. Sposobem na stres okazał się dla niego wysiłek ﬁzyczny, a
konkretnie bieganie. Ten rodzaj sportu daje mu poczucie wolności, siłę i niezależność.
Przemysław Filipek był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany przez Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie oraz
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. W grudniu 2014 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w
Warszawie wręczono odznaczenia dla policjantów i strażaków, którzy uratowali czyjeś życie, narażając swoje.
Odznaczenia te nadane zostały przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród 17 wyróżnionych znalazł się również
Przemek, który uratował z zalewu Sosina tonącego mężczyznę. Policjant bez wahania zanurkował i wyciągnął topiącą
się osobą na brzeg, gdzie ją reanimował.
Za swoje działanie i odwagę został odznaczony przez ministra Krzyżem Zasługi za Dzielność.
Życzymy mu dalszych sukcesów!

