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Ponad 7100 zgłoszeń
W ramach interwencyjnego oczyszczania terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych
(PWiN), 39 patroli rozminowania (PR) i 2 grupy nurków - minerów MW (GNM) przyjęły i zrealizowały
ponad 7 100 zgłoszeń.

W 2018 r. w ramach interwencyjnego oczyszczania terenów z przedmiotów wybuchowych
i niebezpiecznych (PWiN), 39 patroli rozminowania (PR) i 2 grupy nurków - minerów MW (GNM) przyjęły i
zrealizowały ponad 7 100 zgłoszeń, podejmując i niszcząc ponad 318500 szt. niewybuchów i niewypałów
w tym: bomba lotnicza - 1575 szt., torpeda - 12 szt., mina - 1020 szt., pocisk artyleryjski - 20350 szt.,
pocisk rakietowy - 708 szt., pocisk do granatnika - 1825 szt., granat moździerzowy – ponad 4870 szt.,
granat ręczny – ponad 1870 szt., amunicja strzelecka – ponad 233900 szt. Pojazdy patroli rozminowania i
grup nurków - minerów przejechały ponad 1 409 000 km.
W ramach zajęć profilaktycznych patrole rozminowania i grupy nurków - minerów przeprowadziły 348
spotkań z uczniami szkół różnego poziomu nauczania w zakresie zagrożeń powodowanych
niewybuchami i niewypałami oraz zapoznano ich z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i
postępowania w przypadku znalezienia PWiN.
Kilkadziesiąt zgłoszeń wymagało ewakuacji ludności ze względu na zagrożenie, które było związane z
podejmowaniem PWiN.
Saperzy wykonywali zadania przy wsparciu Policji, Państwowej Straży Pożarnej, służb medycznych oraz
członków zespołów zarzadzania kryzysowego różnego poziomu. Realizacja zgłoszeń wsparta była
nowoczesnym sprzętem będącym na wyposażeniu saperów takich jak: pojazdy saperskie na
nowoczesnych podwoziach, Kontenerowe Magazyny Materiałów Wybuchowych, wyposażenie
indywidualne, urządzenia dźwigowe (sukcesywnie wprowadzane na wyposażenie wraz z nowymi
pojazdami marki Jelcz) oraz system informatyczny PATROL. Nowoczesny sprzęt nie jest nic wart bez
właściwego przygotowania specjalistycznego, które realizowane jest od wielu lat na bazie Centrum
Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych oraz Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia.

Strona 1

Przypominamy, że niewybuchy i niewypały są bardzo niebezpieczne. Wydobywanie lub ich
przemieszczanie grozić kalectwem lub śmiercią. Jeżeli ktoś zauważy taki przedmiot powinien natychmiast
skontaktować się z Policją, oznakowując miejsce jego znalezienia.
Tekst: płk Artur Talik, Małgorzata Matuszewska
Zdjęcia: archiwum patroli rozminowania i grup nurków minerów
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