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XXXII FINAŁ ELIMINACJI WOJEWÓDZKICH OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU „POLICJANT RUCHU DROGOWEGO ROKU 2019”
ROZSTRZYGNIĘTY!
6 konkurencji w ciągu 2 dni konkursowych zmagań wśród 24 zawodników wyłoniło najlepszego
policjanta Ruchu Drogowego w województwie łódzkim. Został nim asp. Norbert Wójcik z Komendy
Powiatowej Policji powiatu łódzkiego- wschodniego. Kolejne miejsca na podium zdobyli mundurowi z
komend w Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu.

Konkurs trwał od 3 do 4 czerwca 2019 roku. Tegoroczny harmonogram przebiegu Finału Konkursu został nieco zmieniony.
Trwał dwa dni. Uczestnicy najpierw wzięli udział w odprawie technicznej, na której losowali swoje numery startowe.
Pierwsza z konkurencji strzelanie z broni służbowej tym razem odbyła się w Zduńskiej Woli, gdzie na strzelnicy usytuowanej
w komendzie policjanci starali się traﬁć same dziesiątki. Następnie po przyjeździe do Ośrodka Szkolenia Policji z siedzibą w
Sieradzu uczestnicy konkursu rozwiązywali testy. To 36 pytań ze znajomości przepisów o ruchu drogowym,– zagadnień
prawa karnego, prawa o wykroczeniach i innych przepisów służbowych. W tym 12 pytań z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej. Następnie zawodników czekał sprawdzian praktyczny z udzielania pierwszej pomocy. W ﬁnale brało udział
24 policjantów RD reprezentujących wszystkie komendy powiatowe i miejskie Policji województwa łódzkiego.
Drugi dzień zmagań to typowo praktyczne konkurencje.
Już od samego rana funkcjonariusze rywalizowali na mistrzowskim poziomie w konkurencji kierowania ruchem drogowym na
jednym z trudniejszych skrzyżowań w Sieradzu, a od godziny 11:00 równolegle odbywały się dwie bardzo widowiskowe
konkurencje: jazda służbowym motocyklem i samochodem osobowym po wyznaczonym torze . Obie odbywały się na
terenie Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy należącego do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu.
Uroczyste wręczenie nagród dla laureatów zarówno poszczególnych konkurencji jak i najlepszych z najlepszych odbyło się w
budynku ODTJ-tu, gdzie naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Imieniu Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Łodzi wręczał puchary i dyplomy okolicznościowe. Na koniec naczelnik wręczył okolicznościowe
podziękowania dla członków honorowego komitetu organizacyjnego turnieju, zapraszając samorządowców i włodarzy do
dalszej współpracy w następnych latach. Turniej uwieńczyło pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników i osób
zaangażowanych w eliminacje.
I miejsce zajął asp. Norbert Wójcik z KPP powiatu Łódzkiego- wschodniego
II miejsce zajął sierż. szt. Tomasz Kaniewski z KMP w Piotrkowie Trybunalskim
III miejsce zajął st. sierż. Krzysztof Grzelak z KPP w Sieradzu.

Laureaci dwóch pierwszych miejsc będą reprezentować nasze województwo w zawodach krajowych, które odbędą się w
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
Głównym celem konkursu jest podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych funkcjonariuszy pełniących służbę na
drogach naszego kraju, ale również sprawniejsza obsługa zdarzeń drogowych przez Policję, a tym samym poprawa
bezpieczeństwa w ruchu drogowym .
Komendant Wojewódzki Policji na ręce honorowego komitetu organizacyjnego w składzie: Pana Pawła Osiewały

-

Prezydenta Miasta Sieradza, Pana Konrada Pokory - Prezydenta Miasta Zduńska Wola, Pana Piotra ŚwiderskiegoBurmistrza Gminy Błaszki, Pana Jacka Zalewskiego – Prezesa Fundacji Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, Pana Andrzeja Czapnika-

Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Pana Przemysława

Szmigla właściciela ﬁrmy „Szmigiel Znaki” oraz Kierownika Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z s. w Sieradzu mł. insp.
Mariusza Cichosza przekazał podziękowania za ufundowanie nagród i pomoc w przeprowadzeniu konkursu
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