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W dniu 12 września 2014 r. w Instytucie Europejskim w Łodzi odbyła się konferencja podsumowująca projekt. Komendant
Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Dariusz Banachowicz przedstawił założenia i osiągnięcia przedsięwzięcia. Partnera
projektu reprezentował Prezydent Policji kraju związkowego Brandenburgia Pan Arne Feuring.
Omówione zostały metody doskonalenia zawodowego Policji ruchu drogowego, w tym Policji Autostradowej oraz
zaprezentowane zostało prawidłowe zabezpieczenie miejsca długotrwałego w skutkach zdarzenia drogowego zarówno przez
Policję jak i przez zarządcę drogi.
Podczas przedsięwzięcia podpisane zostało Porozumienie zawarte pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi a GDDKiA
w Łodzi w zakresie współdziałania przy zabezpieczeniu miejsc zdarzeń drogowych zaistniałych na łódzkich odcinkach A1 i A2.
To pierwsza taka inicjatywa w kraju.
Równolegle odbył się piknik pod hasłem „MYŚLĘ WIĘC JESTEM – TRZEŹWY ZA KIEROWNICĄ”. Na młodszych i starszych
czekało wiele edukacyjnych atrakcji m..in. kino 5D, symulator dachowania, jazda po torze samochodem i skuterem oraz
pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zdjęcie ogólne wszystkich uczestników
przedsięwzięcia na plenarnej sali wykładowej ujęcie od przodu

Zdjęcie przedstawiające Insp. Dariusza
Banachowicza trzymającego wspólnie z
przedstawicielem Policji niemieckiej makietę
symulacji zdarzeń na skrzyżowaniu

Zdjęcie częściowe plenarnej sali wykładowej z tyłu widoczna jest część audytorium a z
przodu - po lewej stronie ekran z
wyświetlonym slajdem prezentacji a po prawej
- pięciu umundurowanych prelegentów na
stojąco z mównicą i rozwijanym banerem w tle

Zdjęcie przedstawiające Insp. Dariusza
Banachowicza siedzącego pomiędzy dwiema
kobietami przy małym stoliku w sali
wykładowej - w tle po lewej stronie
rozwijanego banera stoi Nadkom. Arkadiusz
Rubajczyk a po prawej - Podinsp. Jarosław
Janus

Zdjęcie całej grupy uczestników
przedsięwzięcia w plenerze - w tle po lewej
stronie widoczny duży jasny budynek oraz po
prawej stronie na skwerze - mały szary
budynek

Zdjęcie grupy osób stojących na estradzie mężczyzna w mundurze i w czapce po lewej
stronie wręcza zestaw pamiątkowy jednemu z
uczestników imprezy a mężczyzna w
mundurze po prawej stronie stoi przed
mikrofonek i trzyma w rękach skoroszyt
(ujęcie boczne)
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