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AUGUSTOWSKI POLICJANT Z PSEM SŁUŻBOWYM ZAJĄŁ III
MIEJSCE W WOJEWÓDZKICH ELIMINACJACH DO XVI
KYNOLOGICZNYCH MISTRZOSTW POLICJI
Zakończyły się Eliminacje Wojewódzkie do XVI Kynologicznych Mistrzostw Policji. W rywalizacji w
czterech konkurencjach udział wzięło 10 przewodników z psami służbowymi w kategorii patrolowotropiącej. Zwycięzcy reprezentować będą podlaski garnizon Policji w ogólnopolskim ﬁnale, który
odbędzie się na początku września w Sułkowicach. Sierż szt. Maciej Kowalewski z Komendy
Powiatowej Policji w Augustowie wraz ze swoim czworonogiem zajął III miejsce w ogólnej
klasyﬁkacji, I miejsce w tropieniu śladów oraz I miejsce z zakresu udzielania pierwszej pomocy
poszkodowanym.
Wczoraj odbyło się uroczyste podsumowanie dwudniowych zmagań Eliminacji Wojewódzkich do XVI Kynologicznych
Mistrzostw Polski. W zawodach wzięło udział 10 policyjnych przewodników z psami służbowymi. Dwa pierwsze miejsca na
podium przypadły policjantom z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. I miejsce zdobył – asp. Marek Mancewicz z psem
Ibej, na miejscu drugim uplasował się st. asp. Krystian Chim z czworonogiem Jarma. III miejsce zajął sierż. szt. Maciej
Kowalewski z Komendy Powiatowej Policji w Augustowie z Gabakiem.
W czasie eliminacji wyłoniono również najlepszych przewodników w poszczególnych konkurencjach:
- tropienie śladów ludzkich – wygrał sierż. szt. Maciej Kowalewski (KPP w Augustowie);
- posłuszeństwo ogólne – zwyciężył Pan Leszek Wrotnowski z psem Axa (Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w
Białymstoku);
- pierwsza pomoc poszkodowanym – najlepszym w tej kategorii okazał się sierż. szt. Maciej Kowalewski (KPP w Augustowie);
- ćwiczenia obrończe – wygrał asp. Marek Mancewicz (KMP w Białymstoku).
Zwycięzcy, jak również pozostali uczestnicy tej niecodziennej rywalizacji, otrzymali z rąk: Zastępcy Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Pana nadkom. Jacka Kumpiałowskiego, Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Pana
Macieja Żywno, Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Białymstoku Pana Bogusława Maksima, przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Wasilkowie Pani Jalanty Skowrońskej oraz Pana
podinsp. Wojciecha Chocieja reprezentującego Niezależne Związki Zawodowe Policjantów - puchary, pamiątkowe
grawertony, dyplomy oraz nagrody rzeczowe i pieniężne.
Laureaci zawodów w dniach 5-9 września tego roku reprezentować będą garnizon podlaski podczas XVI Kynologicznych
Mistrzostw Policji w Sułkowicach.
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