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ROWEROWA PASJA POLICYJNEGO MAŁŻEŃSTWA Z
CZĘSTOCHOWY
Data publikacji 18.09.2018

Oboje od kilkunastu lat służą w Policji, są małżeństwem, a oprócz tego łączy ich wielka życiowa
pasja – kolarstwo szosowe i górskie. Asp. Katarzyna Bachniak i asp. Damian Bachniak to
funkcjonariusze częstochowskiej Policji. W ramach treningu przejeżdżają rocznie na rowerach
blisko 12 tysięcy kilometrów. Brali udział w dziesiątkach zawodów, a swoim zamiłowaniem do
dwóch kółek zarazili też już swoje dzieci.
Wzajemny szacunek i zrozumienie, a także wspólna życiowa pasja sprawiają, że policyjne małżeństwo Kasi i Damiana
Bachniaków to wyjątkowo zgrany duet. Na co dzień służą w dwóch różnych komisariatach podległych Komendzie
Miejskiej Policji w Częstochowie. Po pracy natomiast udaje im się świetnie połączyć życie rodzinne z treningami, na
które starają się wykorzystać każdą wolną chwilę. Jak twierdzą, kolarstwo daje im wytchnienie od ludzkich problemów,
z którymi mają do czynienia w pracy, pozwala odreagować stresy, utrzymać dobrą kondycję ﬁzyczną i sprawia, że
nigdy się nie nudzą. Udział w zawodach daje im możliwość poznania wielu ciekawych ludzi i motywuje do ciągłego
doskonalenia swoich umiejętności.
Ich zainteresowanie kolarstwem zrodziło się w 2015 roku. Zaczęło się niepozornie od treningów na rowerze w ramach
rehabilitacji po przebytej przez Damiana operacji. Kasia, chcąc wesprzeć męża, zaczęła jeździć razem z nim. Z czasem
jednak kolarstwo stało się stałym elementem ich życia. Zaczęli inwestować w profesjonalny sprzęt, a na początku tego
roku zapisali się do klubu Jura Bike MTB Team. Teraz nie wyobrażają sobie już życia bez dwóch kółek. W ubiegłym
roku przejechali razem blisko 12 tysięcy kilometrów. Od niedawna trenują z nimi ich dzieci. Cała piątka wyjeżdża
razem na zawody, dzięki czemu spędzają ze sobą czas, wzajemnie się motywują i trzymają za siebie kciuki.
W ostatnich latach Kasia i Damian wzięli udział w kilkudziesięciu zawodach, zajmując wysokie miejsca. Były to między
innymi:
Tour de Pologne Amatorów
Mistrzostwa Polski Policji w Kolarstwie Przełajowym w Łazach
Bike Atelier Maraton
ŻTC BIKE RACE II Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych
Mistrzostwa Polski Policji w Kolarstwie Przełajowym w Niegowonicach
Rowerowy Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy
Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych

Częstochowskie MTB Etap erowery
Elite Race Wyścig na Trenażerach Dąbrowa Górnicza
Częstochowa Trek Race w ramach Roud Tour Cezarego Zamany
Erowery ROCK Rędziny
(KWP w Katowicach / aj/ zdjęcia: prywatna galeria K. i B. Bachniak)

