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SŁUŻBA W ZESPOLE KONNYM - TO NIE TYLKO PRACA
Data publikacji 31.08.2016

Zespół Policji Konnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie istnieje od 16 lat. Dla
policyjnych jeźdźców to połączenie pasji i miłości do koni z pracą. Zespół Konny podkarpackiej
Policji uczestniczył wczoraj (30.08) w szkoleniu, które odbyło się na terenie Stadniny Koni Leśna
Wola w Głogowie Małopolskim. Wspólnie ze strażakami ochotnikami ćwiczyli nie tylko
umiejętności jeździeckie, ale także umiejętność współpracy z innymi służbami.
Dla koni policyjnych było to pierwsze tego typu szkolenie. Wspólne ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej z
Głogowa Małopolskiego, na terenie Stadniny Koni Leśna Wola, ćwiczyli umiejętności współpracy z innymi służbami w
niecodziennych warunkach. Zmiana otoczenia pozwala na lepsze przygotowanie zwierząt do pracy w terenie.
Podczas szkolenia dwa wozy strażackie na sygnałach przyjechały na miejsce, gdzie paliło się już ognisko i było pełno
dymu. Konie musiały zatem przyzwyczaić się równocześnie do ognia, dymu oraz huków petard. Kłusem okrążały
strażaków, którzy rozwijali węże i polewali ogień. Ćwiczenia zakończyły się przejazdami przez kurtynę wodną. Konie i
jeźdźcy byli zupełnie mokrzy ale zadowoleni z dobrze wykonanego zadania.
Podczas ćwiczeń doskonalono nie tylko umiejętności jazdy, ale także opanowanie wierzchowca podczas wykonywanych
zadań. Organizowane szkolenia przygotowują zwierzęta do pełnienia służby podczas choćby takich imprez, jak mecze
piłki nożnej, gdzie jest duże skupisko ludzi, hałasy, a czasem nawet race świetlne.
Podkarpaccy policjanci dysponują pięcioma wierzchowcami, wszystkie konie posiadają atest drugiego stopnia
zezwalający na pełnienie służby patrolowej w ruchu miejskim o dużym natężeniu i do działań w oddziałach i
pododdziałach zwartych Policji, związanych z przywracaniem naruszonego porządku publicznego.
Konie służbowe na co dzień używane są do służby patrolowej i zabezpieczania imprez masowych na terenie Rzeszowa i
jednostek terenowych, które zgłaszają takie zapotrzebowanie. Taka forma służby sprawdza się szczególnie w
jednostkach terenowych garnizonu podkarpackiego, gdzie Policja Konna patroluje między innymi tereny leśne.
Zespół Policji Konnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie realizuje swoje zadania na terenie garnizonu
podkarpackiego już od 16 lat. Policjanci, którzy na co dzień pełnią służbę w zespole, nie traktują tego tylko jako pracę.
To ludzie, którzy kochają konie.
Jednym z funkcjonariuszy w zespole jest sierż.sztab. Edyta Mikołajewska - z wykształcenia polonistka. Ma dwa konie,
jest członkiem zarządu Stowarzyszenia w Damskim Siodle. Nieobce jej są strzelanie w galopie z łuku, jazda w damskim
siodle oraz imprinting. Swoją pasję i miłość do koni, udało jej się połączyć z pracą. Kilka dni temu na portalu "Hej na
koń" ukazał się artykuł Piotra Dzięciołowskiego o sierż.sztab. Edycie Mikołajewskiej "Całe dnie z końmi".
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