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MŁ. ASP. ŁUKASZ SZCZERBAL NA TRZECIM MIEJSCU W
ZMAGANIACH DZIELNICOWYCH W WOJ. WIELKOPOLSKIEGO
W minionym tygodniu w Pile odbyły się eliminacje X Ogólnopolskich Zawodów Policjantów
Dzielnicowych "Dzielnicowy Roku 2017". Reprezentujący naszą jednostkę dzielnicowy, zajął trzecie
miejsce.
Zmagania dzielnicowych z całego województwa wielkopolskiego trwały trzy dni. Zakończyły się w piątek 29 września. Mł.
asp. Łukasz Szczerbal pełni służbę w Posterunku Policji w Czempiniu. Funkcjonariusze biorący udział w konkursie musieli
wykazać się wiedzą w różnych dziedzinach. Pamiętajmy, że dzielnicowy to policjant pierwszego kontaktu, mający pod swoją
opieką rejon służbowy, którego mieszkańcy borykają się z różnymi problemami. Dzielnicowy musi wiedzieć, jak pomóc swoim
podopiecznym bądź wiedzieć gdzie szukać pomocy w rozwiązaniu danego problemu.
Uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom tegorocznego wielkopolskiego finału konkursu "Dzielnicowy Roku" przypadła na
niespełna miesiąc przed finałem ogólnopolskich zawodów, które zostaną rozegrane w dniach od 17 do 20 października br.,
tradycyjnie już w Szkole Policji w Katowicach. Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, który objął zawody swym
honorowym patronatem, zwrócił uwagę na szczególną rolę dzielnicowego w utrzymywaniu ładu i porządku publicznego jako
policjanta pełniącego służbę najbliżej lokalnych społeczności.
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster zwrócił uwagę na podejmowanie kolejnych
inicjatyw mających na celu zwiększenie skuteczności działania dzielnicowych. Ważnym jest, aby dzielnicowi byli blisko
społeczeństwa, ale również na co dzień ściśle współpracowali ze swoimi kolegami z innych pionów i wydziałów w celu
rzetelnego rozpoznania sytuacji, poszczególnych problemów, nasilenia i rodzaju przestępczości w danym rejonie służbowym.
Zwycięzcą zawodów został mł. asp. Krzysztof Biernacki z Komendy Powiatowej Policji w Pile. Na drugim miejscu uplasował się
mł. asp. Marek Sowa z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy, natomiast trzecie miejsce na podium zdobył mł. asp. Łukasz
Szczerbal z Komendy Powiatowej Policji w Kościanie. Wyróżnieni policjanci zajmujący pierwsze i drugie miejsce w turnieju,
poza nagrodami zyskali również przywilej reprezentowania całego garnizonu wielkopolskiego w zbliżającym się
ogólnopolskim finale zawodów dzielnicowych.
Dzielnicowy zajmujący trzecią lokatę będzie rezerwowym na wypadek, gdyby któryś z dwóch laureatów nie mógł
uczestniczyć w dalszych etapach rywalizacji. Miejmy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli podzielić się kolejnymi
informacjami na temat przebiegu krajowych zawodów, w których kluczową rolę odegrają właśnie reprezentanci naszego
województwa.
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