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JEŹDŹCÓW
Data publikacji 12.10.2015

W ubiegłym tygodniu odbyła się atestacja sześciu koni policyjnych oraz egzamin trzech
kandydatów na jeźdźców Zespołu Konnego Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie. Kandydaci na
jeźdźców oraz pięć koni uzyskało atest drugiego stopnia. Policjantów na ich rumakach będzie
można spotkać m.in. przy zabezpieczeniu meczy piłki nożnej. Wśród egzaminowanych koni
znalazły się trzy młode konie Korsarz, Cynober i Progres, które zakupione zostały w ubiegłym
roku, dzięki wsparciu ﬁnansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie.
Całość egzaminów składała się z trzech części. Pierwsze dwie - to czworobok i test sprawności użytkowej. Te egzaminy
odbyły się na terenie Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego ZUT w Szczecinie. Natomiast część trzecia to
współdziałanie z pododdziałami zwartymi, które odbyły się na terenie strzelnicy 12 Brygady Zmechanizowanej przy ul.
Szafera.
Komisja oceniała umiejętności jeźdźców, jak również zachowanie koni w sytuacjach dla nich stresujących. Konie musiały
pokonać przeszkodę ogniową, tworzyć szyki podczas wystrzałów mossbergów i wybuchów granatów hukowych. Zarówno
konie jak i jeźdźcy zdali egzaminy z wynikiem pozytywnym.
Szkoleniem koni zajmują się najbardziej doświadczeni jeźdźcy Zespołu Konnego przy współpracy z cywilnym
instruktorem jeździectwa Akademickiego Ośrodka Jeździeckiego ZUT panią Agatą Świerczek. Pomimo zdanych
egzaminów, szkolenie koni policyjnych nigdy się nie kończy. Policjanci jeźdźcy mają obowiązek dbać o dobrostan koni
służbowych oraz o doskonalenie nabytych już przez nie umiejętności.
Obecnie w Zespole Konnym Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie jest 7 koni i 7 jeźdźców w tym: 5 koni posiada atest
drugiego stopnia, 1 koń atest pierwszego stopnia oraz 1 koń odbywa szkolenie przygotowujące do uzyskania atestu
pierwszego stopnia.
Wszyscy jeźdźcy posiadają atest drugiego stopnia. W nadchodzącym roku planowany jest zakup kolejnych 2 koni.
(KWP w Szczecinie / mw / zdjęcia: zespół prasowy KWP w Szczecinie i Monika Ćwiek)
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