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Policjanci otrzymali kolejne oznakowane pojazdy służbowe typu kombi-van, których zakup został
sﬁnansowany w połowie ze środków budżetowych Policji, a w połowie ze środków przekazanych
przez samorządy lokalne województwa. Zakup tych nowych pojazdów wielozadaniowych, to
kontynuacja autorskiego projektu specjalistycznej konﬁguracji, nad którą prace już w 2014 roku
rozpoczęli policjanci z KWP we Wrocławiu. Dzisiaj tego typu pojazdy, użytkowane są już w wielu
innych regionach kraju. Według opinii funkcjonariuszy doskonale sprawdzają się one w
codziennej służbie. Kolejne tego typu nowe radiowozy w najbliższych dniach pojawią się na
ulicach województwa.
Na drogi województwa dolnośląskiego traﬁą kolejne nowe radiowozy oznakowane marki Opel Combo, które zostały
zakupione ze środków samorządowych i budżetu Policji. Zakup tych nowych pojazdów wielozadaniowych, to kontynuacja
autorskiego projektu specjalistycznej konﬁguracji, nad którą prace już w 2014 roku rozpoczęli policjanci z KWP we
Wrocławiu.
Funkcjonariusze szukali pojazdu porównywalnego do pojazdu typu furgon, lecz o mniejszych gabarytach, zwinniejszego,
a zarazem umożliwiającego przewóz 7 osób, w tym 2 osób zatrzymanych w specjalnie zabudowanym przedziale. Wtedy
po raz pierwszy zakupiono 10 tego typu samochodów, które były eksploatowane, jako novum tylko w garnizonie
dolnośląskiej Policji. W roku następnym na podstawie zebranych opinii od użytkowników pierwotną wersję ulepszono.
Do tego zakupu dołączyła się także KWP w Białymstoku zainteresowana pomysłem policjantów z Wrocławia, a dziś na
bazie doświadczeń kilkanaście innych jednostek z terenu kraju, również zdecydowało się na zakup tego typu
samochodów.
Obecne nowe modele mają m.in. zwiększone parametry silnika przy zachowanym zużyciu paliwa na poziomie 8 litrów
w cyklu mieszanym oraz emisją spalin w standardzie Euro 6, a także specjalistyczną zabudowę przestrzeni dla osób
zatrzymanych i system wentylacji z ogrzewaniem postojowym. Wg. opinii funkcjonariuszy nowe radiowozy doskonale
sprawdzają się w codziennej służbie.
Pojazdy te przede wszystkim łączą w sobie funkcjonalność aut osobowych i pojazdów typu bus wykorzystywanych w
ramach służb patrolowych i konwojowania osób zatrzymanych. Gabaryty auta pozwalają na swobodne przemieszczanie
się nawet po wąskich, zatłoczonych miejskich uliczkach, czy w innych rejonach z utrudnionym dostępem dla większych
samochodów np. busów.
Z uwagi na konstrukcję tych pojazdów i odrębny przedział dla osób zatrzymanych, samochody te doskonale mogą

realizować zadania określone dla większych pojazdów, a przedziały posiadają odrębną wentylację nawiewno-wywiewną
oraz system webasto. Oprócz patrolowania i konwojowania Ople Combo będą również wykorzystywane przy
zabezpieczaniu imprez masowych. Posiadają, bowiem boczne drzwi przesuwne znacznie ułatwiające wsiadanie i
wysiadanie w ograniczonej barierami przestrzeni. Jednostki napędowe, w jakie wyposażono kombi-vany to silniki
benzynowe o pojemności 1368 cm3 i mocy 88 kW.
Natomiast koszt zakupu jednego samochodu, to kwota nieco ponad 100 tysięcy złotych, przy czym podstawowa wersja
specjalistycznego pojazdu typu bus dla Policji sięga kwoty blisko 170 tysięcy złotych. Łącznie na terenie naszego
województwa zakupiono już 24 takie radiowozy, a kupione obecnie zostaną przekazane m.in. do powiatów świdnickiego
i głogowskiego.
Przeglądu nowych pojazdów, które wykorzystywać będą głównie policjanci służb patrolowo - interwencyjnych, dokonali
inspektor Arkadiusz Golanowski Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu oraz inspektor Andrzej Łuczyszyn Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadzorujący pion logistyczny.
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