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Jak już informowaliśmy wcześniej, w ramach Europejskiego Programu Wymiany Policyjnej 2015,
wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej kom. Adriana Niemczuk-Gorgoń ...

Jak już informowaliśmy wcześniej, w ramach Europejskiego Programu Wymiany Policyjnej 2015, wykładowca Zakładu
Służby Kryminalnej kom. Adriana Niemczuk-Gorgoń przebywała z wizytą w Hiszpanii. Celem wymiany było poznanie
hiszpańskiej policji od strony wewnątrzorganizacyjnej.
Pobyt w hiszpańskiej stolicy i jej okolicach obﬁtował w wiele spotkań. Pierwszego dnia gościa z Polski przywitał
komendant głównej szkoły policyjnej Academia Policia Nacional - Avila, który następnie zaprosił naszego wykładowcę do
zwiedzania obiektów jednostki: hali sportowej, basenu, boiska sportowego z bieżniami, strzelnicy, magazynów
uzbrojenia, biblioteki, pomieszczeń dydaktycznych (wykładowych i kryminalistycznych) oraz akademika.
Wyjątkowy okazał się dzień spędzony w Madrycie. Kom. A. Niemczuk-Gorgoń odwiedziła tam policyjną jednostkę
lotniczą. W trakcie spotkania, pilot zapoznał ją z zadaniami i strukturą tej jednostki, przedstawiona została prezentacja
akcji, w których siły lotnicze biorą najczęściej udział, a następnie piloci zabrali swojego gościa na przelot helikopterem
nad Madrytem.
Kolejny etap spotkań to wizyta w siedzibie głównej hiszpańskiej policji. Miejscowi funkcjonariusze zaprezentowali
magazyny uzbrojenia oraz centrum dowodzenia, do którego mieszkańcy Madrytu dzwonią pod numer 112. Centrum to
obsługiwane jest wyłącznie przez policjantów. Po zwiedzaniu historycznych dzielnic miasta, kom. A. Niemczuk-Gorgoń
miała niepowtarzalną szansę obejrzeć mecz piłkarski Realu Madryt z wieży, w której znajdowało się centrum
dowodzenia policyjnego. Jak owocna to była obserwacja, niech świadczy fakt, że policjanci hiszpańscy wypatrzyli i
zatrzymali jedną osobę z zakazem stadionowym.
Kolejne dni upłynęły na zwiedzaniu uroczej miejscowości Salamanka, w której atrakcją były historyczne miejsca,
miejscowy uniwersytet oraz komenda policji. Atrakcyjnie wyglądało też zapoznanie się z zadaniami i obiektami jednostki
specjalnej GEO - Grupo Especial de Operaciones.
Należy podkreślić, że Europejski Program Wymiany Policyjnej to znakomity pomysł na wzajemne przybliżenie służb
mundurowych oraz bezpośrednią wymianę informacji, a także promocję narodowych policji.
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