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Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

GOŚCILIŚMY DELEGACJĘ Z RWANDY
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie jest miejscem odwiedzin wielu zagranicznych delegacji
nie tylko z Europy, ale i innych, często odległych zakątków świata. W miniony czwartek wizytę w
naszej jednostce złożył Ambasador Rwandy w Polsce wraz przedstawicielami Komendy Głównej
Policji z Rwandy.

Podczas inauguracji spotkania delegację powitała Komendant Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz
przedstawiciele kadry kierowniczej szkoły.
W pierwszej części wizyty nasi goście zapoznali się ze strukturą organizacyjną, funkcjonowaniem, działalnością oraz
ofertą szkoleniową Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a także zaznajomili się ze specyﬁką zadań związanych z
realizacją procesu dydaktycznego. Uczestnicy spotkania mieli również sposobność podzielić się wiedzą oraz
doświadczeniami z obszaru szkolnictwa policyjnego i wymienić spostrzeżenia na temat specyﬁki służby policyjnej w obu
krajach.

W ramach praktycznego zapoznania z infrastrukturą szkoły, nasi goście odwiedzili nowoczesny zespół strzelnic, w
którym kadra Zakładu Interwencji Policyjnych zaprezentowała obiekty umożliwiające słuchaczom CSP kształcenie oraz
doskonalenie szeroko pojętych umiejętności taktyczno-technicznych, związanych z użyciem broni palnej.
W dalszej części wizyty funkcjonariusze Zakładu Szkoleń Specjalnych zaprezentowali radiowóz APRD, który wzbudził
szczególne zainteresowanie naszych gości. Warto przypomnieć, że pojazd ten jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt
wykorzystywany podczas obsługi zdarzeń drogowych. Na dachu umieszczono m.in. tablicę wyświetlającą znak "UWAGA
WYPADEK" oraz maszt oświetlający. Wewnątrz furgonu znajdują się miejsca do pracy biurowej (z komputerem,
routerem i wielofunkcyjną drukarką), a także sprzęt wykorzystywany podczas obsługi zdarzeń drogowych, m.in. zestaw
znaków drogowych, lampy pulsacyjne i dyski świetlne, pachołki drogowe, drogomierz, opóźnieniomierz, parawan, aparat
fotograﬁczny, agregat prądotwórczy i inne. Radiowóz wyposażono także w system eSURV ﬁrmy CYBID (system
pomiarów i wizualizacji 3D dla potrzeb dokumentacji oraz kryminalistycznej rekonstrukcji zdarzeń drogowych) oparty na
najnowszej generacji tachimetrze Leica FlexLine TS10.
Podczas prezentacji goście mieli również okazję obejrzeć pokaz działań minersko-pirotechnicznych, a także
specjalistyczny sprzęt, taki jak: mały robot saperski PIAP GRYF, bezodrzutowy wyrzutnik pirotechniczny MEXSTAL WP-20Y, manipulator teleskopowy TM600 oraz przyczepę pirotechniczną PIRAT.
Kolejnym elementem wizyty była prezentacja sprzętu będącego na wyposażeniu Zakładu Ruchu Drogowego CSP.
Funkcjonariusze Zakładu zademonstrowali sprzęt kontrolno-pomiarowy wykorzystywany w codziennej pracy przez
policjantów ruchu drogowego w jednostkach terenowych. W pokazie wykorzystano m.in. radiowóz nieoznakowany
wyposażony w wideorejestrator wykroczeń ﬁrmy ZURAD IIA, laserowy ręczny miernik prędkości LTI 20/20 TruCAM II
oraz motocykl służbowy marki HONDA CBF 1000.
Mamy nadzieję, że wizyta w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie umożliwiła naszym gościom wzbogacenie wiedzy
na temat dydaktyki policyjnej, a także pozwoliła im zapoznać się ze specyﬁką, zadaniami oraz funkcjonowaniem
jednostek szkoleniowych polskiej Policji.
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