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W Koźminie Wielkopolskim odbyły się ćwiczenia i piknik w ramach II Ogólnopolskich Manewrów
Poszukiwawczo-Ratowniczych Nocny Tropiciel 2021. W tym przedsięwzięciu wzięło ponad 800
uczestników różnych służb z prawie całej Polski. Manewry były poprzedzone piknikiem służb, w
których między innymi wystawili swoje stoisko policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w
Poznaniu, a Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie przeprowadziła znakowanie rowerów w
ramach akcji Wiberoo.
4 września br. w Koźminie Wielkopolskim odbyły się II Ogólnopolskie Manewry Poszukiwawczo-Ratunkowe Nocny
Tropiciel 2021. Impreza rozpoczęła się od wielkiego pikniku służb na podzamczu w Kożminie Wlkp., gdzie można było
podziwiać sprzęt w postaci wozów służbowych, quadów, skuterów czy helikopterów. Zaprezentowały się służby
ratownicze, strażackie, wojskowe, poszukiwawcze, więzienne i policyjne.
Na stoisku policyjnym można było zobaczyć pokaz robota pirotechnicznego, skutery wodne oraz szybkie pojazdy z
wideorejestratorem. Nie zabrakło proﬁlaktyki, gdzie policjanci w ramach zabaw z dziećmi i rodzicami wzmacniali wiedze
na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Można było przejść w alkogoglach tor przeszkód lub odpowiadając na
pytania otrzymać nagrodę w postaci odblasków, smyczy czy pieczątki sierżanta Pyrka. Policjanci z Krotoszyna
umożliwili znakowanie rowerów w ramach programu Wiberoo. Chętnych do oznakowania roweru nie brakowało. W
czasie trwania pikniku na scenie odbywały się prelekcje zaproszonych gości. Przedstawiciel Policji poruszył temat
bezpieczeństwa dzieci przed niepożądanym kontaktem. W role prelegenta wcielił się kom. Szymon Witczak z Wydziału
Prewencji KWP w Poznaniu.
Kolejna część to były typowe manewry poszukiwawczo-ratunkowe, które podzielone były na 3 epizody. W ćwiczeniach
udział wzięło prawie 800 ratowników, policjantów, strażaków, wojskowych oraz ochotników. Pierwszy epizod działań
dotyczył katastrofy samolotu Cessna 208 Caravan z 10 pasażerami na pokładzie. W momencie katastrofy na pokładzie
statku powietrznego znajdowało się dwóch pilotów. Gdy doszło do awarii silników skoczkowie podjęli decyzje o oddaniu
skoku ze spadochronem. Na miejsce katastrowy zostały skierowane służby ratunkowe. W trakcie działań ratunkowo –
gaśniczych ustalono, że nie ma tam skoczków, gdyż wcześniej wyskoczyli z uszkodzonej maszyny. Dwóch skoczków
znalazło się niedaleko katastrofy. Powiadomienie o ich miejscu służby dowiedziały się od mieszkańców pobliskiej
miejscowości. Jeden zawisł na wierzy kościoła, a drugi na jednym z silosów na terenie gospodarstwa.
Policja po uzyskaniu informacji od Kierującego Działaniami Ratowniczymi rozpoczyna 2 epizod i kieruje działaniami
poszukiwawczo-ratowniczymi. We wskazane miejsce w pobliżu kompleksu leśnego, nad którym wyskoczyli
spadochroniarze, jadą siły jednostek policji. Na miejscu zbiórki rozstawiony został Sztab Policji. Do działań zostali
zaangażowani policjanci z KPP Krotoszyn i KPP Gostyń, a całością zarządzał Sztab Policji z KWP w Poznaniu. Do działań
poszukiwawczych dołączyły też inne służby, takie jak Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej, Żandarmeria oraz
służby wspomagające. Przedsięwzięcie zakrojone było na szeroką skalę i działały jednocześnie kilka mniejszych sztabów,
którymi koordynował Sztab Policji. Poszukiwania trwały do późnych godzin wieczornych. Udało się odszukać wszystkich
skoczków – zaginionych.
W trakcie trwania 2 epizodu ćwiczeń, akcji poszukiwawczo-ratowniczych, okazało się że wystartował balon z pilotem i
trzema dziennikarzami w celu nagrania kamerom działań z powietrza. Nagle doszło do awarii mechanizmu sterowania
balonem. Balon zostaje znoszony w kierunku Krotoszyna i opada w kompleksie leśnym. W trakcie lotu urwał się także

kontakt telefoniczny z osobami w balonie. Do akcji włączył się Lotniczy Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy, który
zlokalizował miejsce katastrofy balonu i podjął akcje ratunkową.
Całość ćwiczeń w ramach II Ogólnopolskich Manewrów Poszukiwawczo – Ratunkowych Nocny Tropiciel 2021 zakończono
podsumowaniem, w trakcie których wymieniono spostrzeżenia co do współdziałania między służbami.
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