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Ucieczka z konwoju, porwanie zakładników, pościg, wypadek to tylko część scenariusza ćwiczeń
dowódczo-sztabowych zorganizowanych przez funkcjonariuszy z powiatu świdnickiego. Działania
pod kryptonimem „Ucieczka 2018” zaplanowano i zrealizowano przy współpracy z innymi
służbami oraz podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, w celu ćwiczenia metod
współdziałania wszystkich służb.
Ćwiczenia pod kryptonimem „Ucieczka 2018” rozpoczęły się już po godz. 8.00, kiedy konwój jadący z Zakładu Karnego
z Wrocławia do Aresztu Śledczego w Świdnicy został ostrzelany i zmuszony do zatrzymania. W wyniku ostrzału ciężko
rannych zostało dwóch konwojentów, a dwaj sprawcy napadu wraz z dwoma uwolnionymi więźniami uciekli zabierając
ze sobą jako zakładnika trzeciego konwojenta. Do akcji wkroczył zespół pogotowia ratunkowego, który udzielał pomocy
rannym.
Pościg za uciekinierami podjęli funkcjonariusze policji. W trakcie rozwoju sytuacji i uzyskiwania nowych informacji o
sposobie oraz możliwych kierunkach działania sprawców, na drodze Jaroszów – Strzegom na wysokości przydrożnego
parkingu wystawiony został policyjny posterunek kontrolno-blokadowy. Jednak w trosce o życie zakładnika dowódca
posterunku blokadowego przepuścił „więźniarkę” z napastnikami, którzy dalej kontynuowali ucieczkę, a funkcjonariusze
policji działania pościgowe.
Uciekająca "więźniarka" po wjeździe do Jaworzyny Śląskiej uległa wypadkowi, uderzając w słup telegraﬁczny. W wyniku
tego zdarzenia, konwojent oraz jeden z „odbitych” więźniów zakleszczeni zostali w aucie. Pozostali napastnicy po
wydostaniu się z rozbitej „więźniarki” uciekli w kierunku centrum miasta. Na miejscu oprócz policjantów pracowali
funkcjonariusze straży pożarnej oraz pogotowia ratunkowego. Do działań pościgowych dołączył policyjny pies tropiący.
Uciekający napastnicy wejściem głównym dostali się do wnętrza budynku Szkoły Podstawowej w Jaworzynie Śląskiej,
gdzie dyrektor szkoły stał się zakładnikiem. W szkole ogłoszona została ewakuacja uczniów, a w związku z poważnym
zadymieniem, które powstało w wyniku strzałów oddanych przez napastników w kierunku instalacji elektrycznej i
gazowej na miejsce wezwane zostały właściwe służby.
Do szkoły ściągnięci zostali policyjni negocjatorzy, poprzez których napastnicy żądali podstawienia na teren szkoły
helikoptera. Po spełnieniu żądań, napastnicy podczas przechodzenia z budynku szkoły do helikoptera zostali zatrzymani
przez GRIN (Nieetatową Grupę Interwencyjną) Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy oraz GISW Oddział we Wrocławiu
(Generalny Inspektorat Służby Więziennej), a zakładnik uwolniony.
Prawie w tym samym czasie na terenie parowozowni w Jaworzynie Śląskiej doszło do wybuchu i pożaru. Skierowane na
miejsce służby współpracowały ze sobą aby ograniczyć wystąpienie zagrożenia.

Tak właśnie w największym skrócie, wyglądał scenariusz ćwiczeń dowódczo-sztabowych przeprowadzonych 26
października br. na terenie powiatu świdnickiego.
Po zawiadomieniu o zdarzeniu do działania zaangażowane zostały siły i środki m.in. policji, służby więziennej, straży
pożarnej, pogotowia ratunkowego, a także Wydział ds. Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Świdnicy.
(KWP we Wrocławiu / kp)

Aby obejrzeć ﬁlm włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 37.08 MB)

