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W LEGIONOWIE ODBYŁY SIĘ UROCZYSTE OBCHODY 15LECIA CENTRUM SZKOLENIA POLICJI
Data publikacji 29.09.2005

24 września 2005 r. w Legionowie odbyły się uroczyste obchody 15-lecia Centrum Szkolenia
Policji. Podczas uroczystości Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Ryszard Kalisz wręczył
9 policjantom złote, srebrne i brązowe Krzyże Zasługi, a trzech emerytów CSP uhonorował
Srebrnym "Medalem za Zasługi dla Policji". Komendant Główny Policji gen. insp. Leszek Szreder
wręczył nagrody pieniężne wyróżniającym się funkcjonariuszom oraz nagrody i puchary
tryumfatorom konkursów Policjant Ruchu Drogowego 2005 oraz Kynologicznych Mistrzostw Policji
Sułkowice 2005.
Z szansy obejrzenia szkoły policyjnej, na co dzień niedostępnej, skorzystało bardzo wiele osób. Dla najmłodszych
uczestników obchodów przygotowanych zostało bardzo wiele atrakcji - egzaminy na kartę rowerową, konkursy
sprawnościowe i z wiedzy o Policji, możliwość spróbowania swoich sił na ścianie wspinaczkowej i zrobienia sobie
pamiątkowego zdjęcia z Podinspektorem Sową - chodzącą maskotką CSP, a także wykonania "pamiątkowych" odcisków
palców na specjalnie przygotowanych kartach daktyloskopijnych. Nieco starsi mogli też wziąć udział w poszukiwaniu
przy pomocy wykrywacza metalu rozrzuconych w trawie łusek pistoletowych i sprawdzić swoją prawdomówność na
"wykrywaczu kłamstw".
Zarówno dzieci jak i dorosłych fascynował prezentowany sprzęt policyjny, szczególnie transporter opancerzony BTR-60 i
armatka wodna Hydromil II. Duże wrażenie zrobiły też pokazy hippiczne w wykonaniu policjantów z pododdziałów
konnych i tresury psów służbowych, zorganizowane przez instruktorów Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.
Tłumy gromadziły się też przy ustawionej na placu apelowym scenie, na której występowali m.in. Zbigniew Wodecki i
grupa VOX, a konferansjerkę prowadził aktor Artur Żmijewski. Największe wrażenie zrobił jednak pokaz sprawności
policyjnych motocyklistów i desantu pododdziału AT z dwóch śmigłowców, przeprowadzony tuż przed licznie
zgromadzoną publicznością.
Centrum Szkolenia Policji zostało utworzone 27 sierpnia 1990 roku, na bazie materialnej i kadrowej czterech
rozwiązanych szkół resortu spraw wewnętrznych. Od momentu powstania do chwili obecnej Centrum przeszło głęboką
ewolucję: zmieniła się struktura organizacyjna i wykształcił się jego zasadniczy proﬁl szkoleniowy. Ten proces
przeobrażeń programowych jest wyrazem dostosowywania działalności szkoleniowej Centrum do zmieniających się
potrzeb i preferencji Policji. Do ważniejszych zmian strukturalnych CSP należy zaliczyć włączenie w jego skład pod
koniec 1992 r. Szkoły Policyjnej Przewodników i Tresury Psów w Sułkowicach oraz otwarcie w lipcu 1998 r.
Międzynarodowego Centrum Szkoleń Specjalistycznych Policji, usytuowanego organizacyjnie w CSP.

