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PONOWNIE WŚRÓD NAJLEPSZYCH
Stare przysłowie mówi, że „co się odwlecze, to nie uciecze”… Rok temu patrol z Cieszyna w
eliminacjach wojewódzkich wywalczył wysokie, trzecie miejsce. Tym razem sierż. szt. Arkadiusz
Sikora i st. sierż. Bogdan Stefaniak zajęli drugie miejsce i będą reprezentować garnizon śląski na
ogólnopolskich zawodach par patrolowych, które tradycyjnie odbędą się w Słupsku.
Dzisiaj w katowickiej szkole policji zakończył się Wojewódzki Finał XXVI Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji Turniej Par Patrolowych - „Patrol Roku 2019”. Po dwudniowej rywalizacji w konkurencjach na macie, torze przeszkód,
strzelnicy i po rozwiązaniu testu wiedzy wiemy, że policjanci z Cieszyna - sierż. szt. Arkadiusz Sikora i st. sierż. Bogdan
Stefaniak poprawili swój wynik z 2018 roku. Wówczas stanęi na trzecim miejscu podium, a dziś zajęli drugie miejsce! To oni
wraz z zwycięzcami, patrolem z KMP Rybnik, będą reprezentować śląski garnizon w zawodach ogólnopolskich, w Słupsku.
Dwudniowa rywalizacja odbywała się na terenie katowickiej szkoły policji. W sumie uczestniczyło w niej 68 policjantów,
którzy na co dzień patrolują nasze ulice, czyli 34 patrole prewencji, reprezentujące wszystkie jednostki naszego garnizonu
(komendy w Katowicach i Częstochowie wystawiły po dwa patrole). Sędziami turnieju byli eksperci i specjaliści prewencji z
katowickiej komendy wojewódzkiej.
Rywalizacja rozpoczęła się we wtorek. W ten dzień reprezentanci wszystkich komend musieli pokonać wymagający tor
przeszkód oraz sprawdzić się w konkurencji z technik obezwładniania na macie. Dzisiaj mundurowi zaprezentowali swoje
umiejętności na strzelnicy oraz rozwiązywali test wiedzy. W każdej konkurencji policjanci z Cieszyna zajmowali wysokie
miejsca, a z testu wiedzy okazali się najlepsi. Wysokie punkty za poszczególne konkurencje zadecydowały o tym, że to
właśnie oni zajęli wysokie, II miejsce.
Klasyﬁkacja końcowa, podsumowująca wyniki we wszystkich konkurencjach:
I miejsce (135 punktów) - Komenda Miejska Policji w Rybniku
Patrol w składzie:
sierż. sztab. Wojciech Górnik
st. sierż. Mariusz Brzezina
II miejsce (126 punktów) - Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie
Patrol w składzie:
sierż. szt. Arkadiusz Sikora
st. sierż. Bogdan Stefaniak
III miejsce (121 punktów) - Komenda Miejska Policji w Mysłowicach
Patrol w składzie:
sierż. Jakub Zając
st. post. Marcin Krawuczka
W trakcie uroczystego zakończenia zawodów nagrody najlepszym zawodnikom wręczył Zastępca Komendanta

Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł. insp. Mariusz Krzystyniak, w towarzystwie insp. dr. Rafała Kochańczyka Komendanta Szkoły Policji w Katowicach - gospodarza zawodów oraz Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ
Policjantów asp. szt. Michała Szczęśniaka.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy ukończenia zawodów i udziału w zaciętej rywalizacji. Najlepszym życzymy zaś kolejnych
sukcesów.
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