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NAJLEPSZY PATROL GARNIZONU WIELKOPOLSKIEGO JEST ZE
ŚREMU
Śremscy policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego byli najlepsi podczas finału wojewódzkiego
Turnieju Par Patrolowych "Patrol Roku 2018". W związku z tym szef śremskiej Policji insp. Sławomir
Jądrzak wraz z najlepszymi patrolowcami - st. sierż. Norbertem Klaczyńskim oraz st. sierż. Dawidem
Ratajczakiem - zostali uhonorowani przez Wojewodę Wielkopolskiego, I Zastępcę Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Poznaniu oraz przedstawicieli ZW NSZZ Policjantów podczas uroczystości,
która odbyła się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim.
Ogólnopolskie Zawody Policjantów Prewencji – Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku” odbywają się od 1994 roku.
Organizatorem i gospodarzem finału krajowego jest corocznie Szkoła Policji w Słupsku, gdzie pod patronatem Prezydenta RP,
funkcjonariusze reprezentujący wszystkie komendy wojewódzkie oraz Komendę Stołeczną Policji rywalizują o miano
policyjnego patrolu roku. Od początku istnienia konkursu w finale uczestniczyły drużyny reprezentujące Komendę
Wojewódzką Policji w Poznaniu.
Turniej jest formą doskonalenia zawodowego policjantów pełniących służbę patrolowo – interwencyjną, którzy są szczególnie
blisko ludzkich problemów, pojawiają się kiedy potrzebna jest pomoc, a ich obecność na ulicach decyduje o spokoju i
bezpieczeństwie mieszkańców. Policjanci poprzez przygotowania i udział na wszystkich etapach zawodów poszerzają swoją
wiedzę i doskonalą umiejętności, co w naturalny sposób ma wpływ na ich efektywność w codziennej służbie.
W tym roku udział w finale wojewódzkim turnieju wzięły 33 pary patrolowe, łącznie 66 policjantów z terenu całej Wielkopolski.
Komendę Powiatową Policji w Śremie reprezentowali st. sierż. Norbert Klaczyński i st. sierż. Dawid Ratajczak z Ogniwa
Patrolowo-Interwencyjnego, którzy najpierw zwyciężyli etap powiatowy tych zawodów.
13 czerwca br. w finale wojewódzkim, który odbywał się pod honorowym patronatem Wojewody Wielkopolskiego, policjanci
rywalizowali w trzech konkurencjach. Pierwszą był sprawdzian wyszkolenia strzeleckiego, który odbył się na terenie
strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego Lizawka w Poznaniu. Każdy policjant oddawał po 5 strzałów do dwóch tarcz
umieszczonych w odległości 15 i 20 metrów, ze zmianą magazynka. Kolejne dwie dyscypliny zostały rozegrane na terenie
Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu. Pierwsza z nich polegała na rozwiązaniu testu wiedzy zawodowej, który składał się z
40 pytań opracowanych przez wykładowców Szkoły Policji w Słupsku specjalizujących się w kształceniu kadr służby
prewencyjnej na potrzeby całego kraju. Ostatnią z konkurencji był test sprawności fizycznej, który odbył się na torze
zbudowanym na wolnym powietrzu. Jego założenia przewidywały zarówno konieczność przemieszczania się pojazdem ze
szczególnym uwzględnieniem precyzji parkowania, jak i pokonania całego szeregu przeszkód terenowych. Na trasie
konkurencji m.in. należało przebiec przez wnętrze autobusu, z którego trzeba było wyciągnąć 38 kilogramowy manekin, po
czym należało go przenieść bez dotykania ziemi na odległość 50 metrów. Zaangażowanie wszystkich policjantów, ich wiedza
i umiejętności sprawiły, że poziom eliminacji wojewódzkich był bardzo wysoki. Ostatecznie najlepsi w tych zmaganiach
okazali się policjanci ze Śremu, II miejsce zajęli funkcjonariusze z Kościana, a trzecie mundurowi z Wolsztyna.
29 czerwca br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom
zawodów. Szef śremskiej Policji insp. Sławomir Jądrzak wraz z najlepszymi patrolowcami - st. sierż. Norbertem Klaczyńskim i
st. sierż. Dawidem Ratajczakiem – oraz policjanci z Kościana i Wolsztyna zostali uhonorowani przez Wojewodę
Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Romana Kustera
oraz przedstawicieli ZW NSZZ Policjantów.
Naszym kolegom GRATULUJEMY!!! Będą oni reprezentować Wielkopolskę podczas finału krajowego zawodów,

który odbędzie się we wrześniu, w Szkole Policji w Słupsku.
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