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KWP: WYŁONIONO LAUREATÓW WOJEWÓDZKICH ELIMINACJI
DO „VI OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW RATOWNIKÓW
POLICYJNYCH…”
Sierż. Agata Mendelewska wraz ze st. post. Arielem Wójcikiem z Komendy Powiatowej Policji w
Szczytnie wygrali wojewódzkie eliminacje do „VI Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy”. Zwycięzcy turnieju będą reprezentować warmińsko-mazurskich
policjantów w ogólnopolskim finale.
Wczoraj (14 maja 2018r.) osiemnaście policyjnych drużyn reprezentujących poszczególne komendy miejskie i powiatowe
garnizonu warmińsko-mazurskiego oraz Oddział Prewencji Policji w Olsztynie wzięło udział w wojewódzkich eliminacjach do
„VI Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy”. Wszyscy uczestnicy zawodów
posiadają aktualne uprawnienia kwalifikowanej pierwszej pomocy. Tak jak to miało miejsce w latach ubiegłych, eliminacje
przygotował Zespół ds. Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie wspólnie z Zespołem
Medycznym Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie.
Rywalizacja rozpoczęła się sprawdzianem wiedzy teoretycznej. Policjanci przystępujący do tego etapu zmagań musieli
udzielić odpowiedzi na 30 pytań zawartych w teście wiedzy. Po pierwszym etapie, na prowadzenie wysunęła się
reprezentacja Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. Tuż za nią uplasowały się reprezentacje Komendy Powiatowej Policji
w Działdowie, Kętrzynie oraz Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie.

Drugi etap zmagań polegał na sprawdzeniu umiejętności praktycznych. Uczestnicy zawodów musieli zaprezentować swoje
umiejętności udzielając pierwszej pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej. Zadanie praktyczne było oceniane przez
funkcjonariuszy Zespołu Medycznego Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie. Uczestnicy eliminacji musieli podjąć czynności
ratownicze wobec poszkodowanego uczestnika ruchu drogowego.

Zwieńczeniem całodniowych zmagań było wręczenie dla laureatów eliminacji pamiątkowych dyplomów i nagród przez I
Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie mł. insp. Arkadiusza Sylwestrzaka. Zwycięstwa wywalczyła
reprezentacja Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie w składzie: sierż. Agata Mendelewska oraz st. post Ariel Wójcik, drugie
miejsce przypadło dla reprezentantów Komendy Powiatowej Policji w Działdowie w składzie: mł. asp. Piotr Wodzyński oraz
sierż. szt. Marcin Hinc. Na trzecim miejscu uplasowała się reprezentacja Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie w składzie:
sierż. szt. Paweł Piskorz oraz post. Dominik Nowakiewicz. Drużyna OPP w Olsztynie uzyskała tyle samo punktów w klasyfikacji
końcowej, co reprezentacja KPP w Działdowie. Rozstrzygnięcie i kolejność klasyfikacji końcowej przyniósł czas rozwiązania
testu wiedzy. Ostatecznie drugie miejsce przypadło dla funkcjonariuszy z KPP w Działdowie, gdyż konkursowy test wiedzy
rozwiązali szybciej.

Na zakończenie zawodów I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak
pogratulował wszystkim uczestnikom wiedzy i umiejętności.
Zwycięzcy reprezentować będą garnizon warmińsko-mazurski w „VI Ogólnopolskich Zawodach Ratowników Policyjnych z
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy”. Zawody odbędą się w dniach 28-30 maja 2018r. w Szkole Policji w Słupsku.
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