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Śląscy policjanci włączyli się w organizacje i przebieg XIX Mistrzostw Polski w
Ratownictwie Medycznym. W dniach 14-17 września rywalizowały ze sobą aż 53 zespoły
ratownictwa medycznego. Policjanci m.in. przygotowali niektóre zadania dla uczestników
zmagań, wzięli udział w części warsztatowej oraz zabezpieczyli przejazd kolumny 54
ambulansów. W uroczystym wręczeniu nagród zwycięskim zespołom uczestniczył
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artur Bednarek.
Od 14 do 17 września 2022 roku na terenie województwa śląskiego odbywały się XIX Mistrzostwa Polski w
Ratownictwie Medycznym. Głównym organizatorem wydarzenia było Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w
Katowicach. Patronat nad przedsięwzięciem sprawował Minister Zdrowia, Marszałek Województwa Śląskiego,
Wojewoda Śląski, Prezydent Katowice i Prezydent Chorzowa.
W Mistrzostwach uczestniczyło prawie 170 osób z 53 Zespołów Ratownictwa Medycznego z całej Polski oraz
jeden Zespół z Austrii.
Śląscy policjanci włączyli się czynnie w organizację Mistrzostw.
Lektor z Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz policyjna orkiestra uświetnili swoją
obecnością rozpoczęcie Zawodów. W części warsztatowej Mistrzostw udział wzięli mundurowi Oddziału
Prewencji Policji w Katowicach, Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach oraz policjanci
Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach, którzy zaprezentowali uczestnikom
Zawodów zarówno swoje wyposażenie, jak i tematykę szeroko rozumianego ratownictwa w Policji.
Poszczególne konkurencje Mistrzostw realizowane były w Katowicach, Chorzowie, Zabrzu i Pszczynie, a śląscy
policjanci czynnie uczestniczyli w ich organizacji.
Aby podkreślić śląski charakter Mistrzostw, poszczególne konkurencje nazywane były właśnie śląską gwarą:
„Gipki szpil”, „Utopek”, „Już mie rwie”, „Łon mo herszlog”, „Zaś na ta gruba cza dymać”, „Jo ci pszaja”,
„Dej się karnąć”, „Cosik dupło”, „Kaj je moja giwera”, „Karlus kuco”, „Nie podłaź od zadku”, „Kibel
sztromu”. Konkurencja ,,Gipki szpil” była w całości zorganizowana przez funkcjonariuszy SPKP w Katowicach.
Wiele emocji ratownikom biorącym udział w zawodach dostarczyła konkurencja ,,Nie podłaź od zadku", gdzie
głównymi bohaterami były konie służbowe z Zespołu Konnego z KMP z Częstochowy, a w uczestniczyli w
nich także policyjni jeźdźcy i policjantki z katowickiego oddziału prewencji.
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach dbali o bezpieczeństwo

przejazdu kolumny 54 ambulansów oraz innych pojazdów służb ratunkowych, co było niewątpliwie dużym
przedsięwzięciem logistycznym, ale również wielkim przeżyciem dla uczestników Mistrzostw.
Uroczyste wręczenie nagród za poszczególne konkurencje oraz za zajęcie pierwszych trzech miejsc w
Mistrzostwach odbyło się w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie w obecności Zastępcy
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artura Bednarka, Naczelnika Wydziału Doboru i
Szkolenia KWP w Katowicach mł. insp. Joanny Świec-Rajcy oraz Dowódcy SPKP w Katowicach mł. insp.
Grzegorza Muchy.
Gratulujemy zwycięskim Zespołom!

