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ZNAMY NAJLEPSZEGO POLICJANTA RUCHU
DROGOWEGO NA ŚLĄSKU!
Zakończyła się XXXII edycja wojewódzkiego konkursu „Policjant roku ruchu drogowego”.
Do rywalizacji stanęło 33 najlepszych policjantów ruchu drogowego reprezentujących
komendy miejskie i powiatowe naszego garnizonu oraz Komisariat Autostradowy Policji.
W ciągu trzech dni rywalizacji zawodnicy musieli wykazać się w konkurencjach
teoretycznych i praktycznych. Najlepszy okazał się sierż. sztab. Dariusz Nieszporek z
Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
Rywalizacja trwała trzy dni. W pierwszym dniu konkursu policjanci rywalizowali w dwóch konkurencjach:
jazdy sprawnościowej motocyklem służbowym oraz samochodem osobowym. Drugiego dnia uczestnicy
musieli się wykazać umiejętnościami z zakresu kierowania ruchem drogowym na skrzyżowaniu oraz
z udzielania pierwszej pomocy oﬁarom wypadku. Natomiast w ostatnim dniu uczestnicy musieli zmierzyć się z
testem wiedzy oraz wykazać się na strzelnicy.
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Dzisiaj, po podliczeniu punktów, które zawodnicy zdobyli w poszczególnych etapach, w auli katowickiej
szkoły policji odbyło się uroczyste zakończenie konkursu. Najpierw wyróżnieni zostali policjanci, którzy
okazali się mistrzami w następujących konkurencjach: test wiedzy, strzelanie z dobiegiem, kierowanie
ruchem, jazda sprawnościowa motocyklem, jazda sprawnościowa samochodem oraz pierwsza pomoc.
Następnie wręczono nagrody dla tych stróżów prawa, którzy okazali się zwycięzcami w klasyﬁkacji
generalnej. Przedstawia się ona następująco:
I miejsce - sierż. sztab. Dariusz Nieszporek z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach
II miejsce - asp. sztab. Kazimierz Wątroba z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie

III miejsce st. sierż. Jacek Głowacki z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie
IV miejsce - st. sierż. Tomasz Mandes z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu
Zwycięzcom klasyﬁkacji generalnej oraz poszczególnych konkurencji wręczono puchary, dyplomy i nagrody.
Nagrodą główną w klasyﬁkacji generalnej był motorower marki Junak, ufundowany przez Marszałka
Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego oraz Dyrektora WORD w Katowicach Mirosława Grzywę.
Oprócz tego, zwycięzca otrzymał od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nagrodę pieniężną
oraz inne podarunki, których fundatorami byli: Wojewoda Śląski, Prezydent Miasta Katowice oraz Prezes
Zarządu Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA.
Podczas uroczystości nagrodzona została sierż. sztab. Ewa Różańska z Komendy Miejskiej Policji w Będzinie,
która była jedyną policjantką startującą w konkursie. Rozstrzygnięto również konkurs fotograﬁczny "Kochaj
życie - nie zostawiaj go na drodze", który adresowany był do uczniów szkół średnich. Jego organizatorem
był Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Śląskie
Kuratorium Oświaty, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach oraz katowicki oddział TVP
3. Zwycięzcami zostali:
Nicola Chaś, Weronika Kuś oraz Patryk Mikos z Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej w Dąbrowie
Górniczej za pracę pt. "Memento Mori"
Karolina Wijaczka oraz Martyna Wylężek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie za
pracę pt. "Życie masz tu, nie w internecie"
Julia Gaszka z Ośrodka Pracy Pozaszkolnej Zespół "Przygoda" w Rybniku za pracę pt. "Ulotność
naszego życia"
Organizatorzy konkursu wyróżnili również pracę Wiktora Szymiec z Ośrodka Pracy Pozaszkolnej Zespół
"Przygoda" w Rybniku, który kilkanaście lat temu uległ wypadkowi na drodze. Kiedy Wiktor miał 5 lat, został
potrącony przez samochód i przez 2 miesiące był w śpiączce. Po wręczeniu nagrody specjalnej, nastolatek
opowiedział o wypadku i wyraził wdzięczność za docenienie jego pracy.
W uroczystym zakończeniu XXXII Edycji Wojewódzkiego Konkursu „Policjant Roku Ruchu Drogowego” wziął
udział Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński, Komendant Szkoły Policji w
Katowicach insp. Rafał Kochańczyk, przedstawiciele podmiotów i instytucji, które wsparły organizację
turnieju, policyjni związkowcy oraz kierownicy ekip i komendanci jednostek naszego garnizonu.
Zwycięzcom oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy i do zobaczenia za rok! Życzymy również sukcesów
naszej reprezentacji, która już niebawem zmierzy się z innymi laureatami zawodów wojewódzkich w czasie
konkursu ogólnopolskiego.

