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Lubelscy kontrterroryści po raz kolejny są organizatorami szkolenia taktyczno – wysokościowego.
W ćwiczeniach biorą udział także funkcjonariusze innych służb. Podczas ćwiczeń doskonalą
umiejętności z wykorzystaniem policyjnego Black Hawka.

Jednostką, której realizacje zawsze wzbudzają duże zainteresowanie jest Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny
Policji. Kontrterroryści biorą udział w akcjach o najwyższym stopniu ryzyka i zagrożenia bezpieczeństwa. Do ich
głównych zadań należy zwalczanie aktów terroryzmu oraz najcięższych kategorii przestępstw. Swoje umiejętności
wykorzystują podczas działań bojowych, ratowniczych, w sytuacjach kryzysowych związanych z katastrofą naturalną, czy
awarią techniczną. Uczestniczą w działaniach realizacyjnych policjantów służby kryminalnej wspomagając ich przy
zatrzymaniu najgroźniejszych, często uzbrojonych przestępców.

Uczestniczą w akcjach ratunkowych w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz w
sytuacjach wystąpienia klęsk żywiołowych. Zajmują się także realizacją zadań związanych z ochroną oraz wsparciem
takich działań podejmowanych wobec osób podlegających ochronie.
Specyﬁka realizacji tych wszystkich zadań wymaga od funkcjonariuszy pełniących służbę w takich pododdziałach
doskonałej sprawności ﬁzycznej, panowania nad stresem, emocjami oraz umiejętności współpracy i współdziałania. W
czasie żmudnych treningów policjanci do perfekcji opanowują taktykę działań, nieustannie podnoszą swoje kwaliﬁkacje i
doskonalą umiejętności.

Od wczoraj nad Lublinem lata policyjny Black Hawk z Komendy Głównej Policji, budząc zainteresowanie mieszkańców.

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Lublinie po raz kolejny organizuje szkolenie taktyczno –
wysokościowe. Oprócz kontrterrorystów w szkoleniu udział biorą ratownicy GOPR, kontrterroryści z Radomia,
funkcjonariusze Odziału Prewencji Policji w Lublinie i Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej a także żołnierze Wojsk
Obrony Terytorialnej. Celem takich szkoleń jest doskonalenie umiejętności z zakresu technik wysokościowych z
wykorzystaniem śmigłowca oraz wypracowanie algorytmów postępowania. Tego typu umiejętności wykorzystywane są
zarówno podczas działań bojowych, ale także podczas działań ratowniczych, w sytuacjach kryzysowych związanych z
katastrofą naturalną, czy awarią techniczną.
Ćwiczenia z wykorzystaniem policyjnego Black Hawka potrwają do czwartku.
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