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O wspólnych ćwiczeniach policji i wojska przed EURO 2012

W dniach 12-13 kwietnia br. w Radomiu odbywały się wspólne ćwiczenia policji i wojska w
ramach przygotowań przed zbliżającymi się mistrzostwami EURO 2012. Scenariusz ćwiczeń
przewidywał upozorowany napad na grupę wartowników pilnujących lotniska. Zadaniem
uczestników ćwiczeń było odbicie zakładników przy m.in. zastosowaniu desantu
antyterrorystów ze śmigłowca.

Obserwujący ćwiczenia zastępca dyryrektora Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura
Bezpieczeństwa Narodowego dr Krzysztof Liedel, ocenił ich przebieg pozytywnie. Według niego służby, które
uczestniczyły w ćwiczeniach są dobrze przygotowane do podjęcia wspólnych działań w sytuacji zagrożenia
antyterrorystycznego.

K. Liedel podkreślił, że większość ćwiczeń, które przeprowadzane są w ramach przygotowań do EURO 2012,
odbywa się w obiektach sportowych. W Radomiu zorganizowano je na lotnisku wojskowym.

- Trzeba pamiętać, że terroryści muszą wejść w posiadanie broni czy samolotu, by potem móc go zdetonować np.
na stadionie. Ćwiczenie tego typu scenariuszy pokazuje więc, że nasze służby myślą o całym spektrum zagrożeń -
stwierdził Liedel.

W ćwiczeniach wzięli udział pirotechnicy Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, Komendy
Stołecznej Policji, funkcjonariusze pododdziałów antyterrorystycznych z Radomia i Kielc, technicy kryminalistyki z
Mazowsza oraz Żandarmeria Wojskowa z 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.

Szkolenia teoretyczne poświęcone działaniom antyterrorystycznym odbyły się laboratorium kryminalistycznym w
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Zajęcia prowadzili eksperci Laboratorium Kryminalistycznego KSP w
Warszawie, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Collegium Civitas Centrum
Badań nad Terroryzmem oraz uczelni.

Dwudniowe wykłady i ćwiczenia zostały zorganizowane przez Wydział Kryminalny i Sztab Policji KWP w Radomiu
przy wsparciu Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Collegium Civitas Centrum Badań nad Terroryzmem.
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