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Zaangażowanie

docenił szef

Uznanie, ze strony najwyższych władz
wojskowych, dla wysiłku włożonego
w realizację zadań związanych z zabezpieczeniem turnieju Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012, znalazło
swój wyraz w podziękowaniach szefa
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w piśmie skierowanym do władz
Akademii.
Generał Mieczysław Cieniuch napisał:
Postawa, jaką reprezentowali przedstawiciele Sił Zbrojnych RP w czasie turnieju,
potwierdziła bardzo dobre przygotowanie
podległych Panom żołnierzy do realizacji
zadań wsparcia (...) przy organizacji imprez masowych. Kierując podziękowania
do wszystkich żołnierzy zaangażowanych
w zabezpieczenie przedsięwzięcia na tak
wielką skalę, gen. Cieniuch podkreślił: (...)
Proszę przekazać w moim imieniu podziękowania dla wszystkich żołnierzy zaangażowanych w zabezpieczenie turnieju za

...i

ich profesjonalizm
w wykonywaniu
obowiązków, trud
i godne reprezentowanie Sił Zbrojnych RP.
W zabezpieczaniu mistrzostw
pod względem zagrożeń chemicznych i biologicznych współpracowali ze sobą specjaliści z wielu
instytucji, w tym
również zespół lidarowy z Instytu- Urządzenia skonstruowane w IOE WAT wysyłały wiązkę laserową i obserwowały
tu Optoelektroni- jej oddziaływanie z otoczeniem. Na tej podstawie mogły określić, czy występuje
ki WAT. Podczas zagrożenie chemiczne lub biologiczne
EURO 2012 „watowskie” systemy lidarowe prowadziły ob- nie tylko Stadion Narodowy, ale także streserwację z pomieszczeń na 27. piętrze Pa- fę kibica.
łacu Kultury i Nauki. Monitorowały one
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minister obrony narodowej

30 lipca br. odbyło się spotkanie podsumowujące udział Wojska Polskiego
w zabezpieczeniu EURO 2012. Podczas
tego spotkania wręczono dyplomy osobom koordynującym działania zabezpieczające mistrzostwa. Wśród wyróżnionych przez ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka znalazł się dyrektor Instytutu Optoelektroniki WAT
płk dr inż. Krzysztof Kopczyński.
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W bezpośrednich działaniach związanych z zabezpieczeniem EURO 2012 zaangażowanych było łącznie 3400 żołnierzy wraz ze specjalistycznym sprzętem
(ok. 1200 jednostek sprzętowych, w tym
6 samolotów i 6 śmigłowców bojowych,
1 samolot oraz 9 śmigłowców transportowych). W ramach wsparcia Policji wydzielony samolot C-295 CASA wykonał m.in.
3 loty na Ukrainę, przewożąc funkcjonariuszy Policji z Włoch, Hiszpanii i Portugalii
do Doniecka i Kijowa.
W składzie ww. sił zadania wsparcia
Centrum Reagowania Epidemiologicznego
SZRP w zakresie dekontaminacji realizowało 15 żołnierzy Gwardii Narodowej Stanów
Zjednoczonych.
W realizację głównego zadania SZRP
w zabezpieczeniu turnieju – zapewnienia
bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej
– zaangażowanych było 1231 żołnierzy oraz
608 jednostek sprzętu. Ponadto, w dniach

8 i 28 czerwca 2012 r. zadania w polskiej
przestrzeni powietrznej wykonywał samolot wczesnego ostrzegania o zagrożeniach
z powietrza AWACS wydzielony z sił NATO.
W czasie trwania Turnieju Żandarmeria Wojskowa zrealizowała 11 170 patroli.
W ramach prowadzonych działań wylegitymowano 25 328 osób, doprowadzono do
posterunków Policji 95 osób, zatrzymano
111 osób, skontrolowano 11 694 pojazdy
oraz nałożono 5054 sankcji.
Impreza tej wielkości była doskonałą
możliwością sprawdzenia procedur funkcjonujących w ramach sił zbrojnych, a także pozwoliła na połączenie teorii z praktyką

we współdziałaniu z innym służbami, w tym
z partnerami z Ukrainy. Sukces organizacyjny EURO, jego pozytywny odbiór na świecie, a także bezpieczeństwo w trakcie jego
trwania świadczą o skuteczności działań podejmowanych również przez resort obrony
narodowej. Doświadczenia zdobyte podczas
tak dużej imprezy pozwalają na poprawę jakości systemu dowodzenia i reagowania na
potencjalne zagrożenia, dzięki temu Wojsko
Polskie będzie w stanie na równi z innymi
służbami wykazać się jeszcze większym profesjonalizmem w przypadku organizacji podobnych wydarzeń w przyszłości.
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Wśród wyróżnionych przez szefa resortu obrony Tomasza Siemoniaka znalazł się dyrektor IOE WAT
płk dr inż. Krzysztof Kopczyński

