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POLICJANCI ZABEZPIECZALI POBYT WICEPREZYDENTA
STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI W MAŁOPOLSCE
W piątek, 15 lutego br. Prezydent Polski Andrzej Duda oraz Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych
Ameryki Mike Pence, wraz z małżonkami, przybyli do byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagłady Auschwitz – Birkenau, aby złożyć hołd oﬁarom zbrodni hitlerowskich.
Nad bezpieczeństwem Prezydentów czuwali małopolscy policjanci, zarówno z pionu prewencji jak i
pionu kryminalnego pełniąc służbę w wyznaczonych miejscach naszego województwa. Na kilka
godzin przed wizytą pirotechnicy wraz z psami dokonali sprawdzenia miejsc, które odwiedzili
Prezydent RP i Wiceprezydent USA. Wcześniej sprawdzono pod kątem bezpieczeństwa także trasy,
którymi przejeżdżały kolumny prezydenckie.
Rano, tuż po odprawie służbowej, policjanci objęli swoje posterunki w wyznaczonych punktach, gdzie błyskawicznie
reagowali na występujące utrudnienia i zagrożenia w ruchu drogowym, a także w razie takiej potrzeby mogli podjąć szybkie i
zdecydowane działania w przypadku jakiegokolwiek naruszenia ładu i porządku.
W ramach zabezpieczenia wyznaczono patrole w rejonie lotniska w Balicach, na trasie przejazdu i w Oświęcimiu. Policjanci z
ruchu drogowego zabezpieczyli sprawny i bezpieczny przejazd głów państw z lotniska do Muzeum Auschwitz-Birkenau
eskortując kolumny pojazdów i zabezpieczając poszczególne węzły komunikacyjne znajdujące się na trasie przejazdu.
O prawidłowy przebieg wizyty na terenie Oświęcimia dbali m.in. policjanci z pionów kryminalnych oraz z pododdziału
antyterrorystycznego. W działaniach związanych z zabezpieczeniem brał również udział policyjny śmigłowiec Black Hawk,
który monitorował trasę przejazdu z powietrza. Prezydencka wizyta zakończyła się policyjną eskortą prezydenckiej kolumny
na krakowskie lotnisko.
Dzięki pracy policjantów oraz współpracujących z nimi służb uroczystości przebiegły bezpiecznie oraz z należytą powagą. Po
zakończeniu zabezpieczenia dowódcy podziękowali policjantom za wielogodzinną służbę i włożone zaangażowanie w
realizację powierzonych zadań. Podkreślali również, że działania funkcjonariuszy były w pełni profesjonalne i przyczyniły się
do bezpiecznego przebiegu tak ważnej wizyty.
(KWP w Krakowie / mg)
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