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Data publikacji 20.10.2017

X Finał Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku" rozstrzygnięty!
Zaszczytny tytuł najlepszego w kraju dzielnicowego przypadł w udziale st. asp. Jarosławowi Bartczakowi z KWP w
Opolu (Komenda Powiatowa Policji w Głubczycach), który po raz pierwszy otrzymał puchar przechodni
Przewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji dla najlepszego dzielnicowego, miejsce drugie
zajął reprezentant KWP w Rzeszowie st. asp. Robert Zoła (Komisariat Policji w Nowym Żmigrodzie), a na najniższym
stopniu podium stanął asp. Maciej Kuźma z KWP w Krakowie (Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu).
Zanim jednak zwycięzcy, spośród 34 uczestników zawodów, pojawili się na podium, musieli stoczyć zaciętą rywalizację
w pięciu konkurencjach, w zakres których wchodziły:
symulacja – podstawowe czynności służbowe związane ze służbą patrolową
- zwyciężył: mł. asp. Bartosz Waga - KWP GDAŃSK (Komisariat Policji w Gdańsku)
pierwsza pomoc przedmedyczna
- zwyciężył: mł. asp. Adrian Moszczyński - KWP BIAŁYSTOK (Komisariat Policji IV)
symulacja – przyjęcie interesanta
- zwyciężył: asp. Grzegorz Kazuń - KWP KIELCE (Komisariat I Policji w Kielcach)
strzelanie
- zwyciężył: sierż. szt. Radosław Ciborowski - KWP SZCZECIN (Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie)
test wiedzy
- zwyciężył: st. asp. Jarosław Bartczak - KWP OPOLE (Komenda Powiatowa Policji w Głubczycach)
Natomiast Puchar dla najlepszej drużyny oraz puchar przechodni MSWiA pojedzie do KWP w Olsztynie – w klasyﬁkacji
generalnej wygrali bowiem mł. asp. Łukasz Grabczak i mł. asp. Artur Żejmo. Drugie miejsce zajęła drużyna z KWP
w Rzeszowie w składzie: st. asp. Robert Zoła i mł. asp. Daniel Grzanka, a na trzeciej pozycji uplasowali się st.
asp. Jarosław Bartczak i st. sierż. Piotr Letki reprezentujący KWP w Opolu.
Tuż po godzinie 12.00 policjanci zmagający się w trzydniowych rozgrywkach w ramach Finału Ogólnopolskich Zawodów
Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku 2017” wzięli udział w uroczystości kończącej zawody.
Najlepsi dzielnicowi wyjechali z Katowic z licznymi nagrodami ufundowanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, Komendanta Głównego Policji, Wojewodę Śląskiego, samorządy śląskich miast i instytucje działające na
rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz współorganizatora Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Policjantów.
W gali ﬁnałowej udział wziął udział Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk wraz z zastępcą - nadinsp.
Janem Lachem.
Swoją obecnością podczas uroczystości zaszczycili nas również m.in. Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka, zastępca
przewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzy Polaczek, przedstawiciele Komendy
Głównej Policji, komendanci wojewódzcy Policji, naczelnicy wydziałów prewencji komend wojewódzkich Policji z całego
kraju, przedstawiciele władz miast woj. śląskiego, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych,
przedstawiciele NSZZP oraz wielu dostojnych gości.

