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AWARYJNE LĄDOWANIE MIGA-29 W MALBORKU
Loty wszystkich samolotów MiG-29 zostały wstrzymane, po awaryjnym lądowaniu samolotu tego typu
w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku. W myśliwcu doszło do rozszczelnienia kabiny pilota w
trakcie lotu.
O awaryjnym lądowaniu pilota myśliwskiego samolotu MIG-29 w Malborku poinformował w piątek
wieczorem portal onet.pl.
Rzecznik Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Marek Pawlak potwierdził w rozmowie
z PAP, że w samolocie doszło do rozszczelnienia kabiny pilota.

Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych, w trakcie
wykonywania lotu szkolnego. Podczas lotu pilot samolotu MiG-29 zgłosił
spadek ciśnienia w kabinie. Pilot rozpoczął awaryjne zniżanie, włączył
awaryjne podawanie tlenu i wykonał lot w kierunku lotniska. Lądowanie
odbyło się bez następstw. Pilot nie odniósł obrażeń, zgodnie z
obowiązującymi przepisami został przetransportowany do szpitala na
badania, jest w dobrym stanie.
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Rzecznik poinformował też, że po wylądowaniu uszkodzonego samolotu, loty
wszystkich MiG-29 zostały wstrzymane. W poniedziałek Komisja Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Państwowego (KBWLLP), która rozpocznie badanie przyczyn awarii samolotu, zdecyduje czy
pozostałe maszyny tego typu mogą wrócić do służby, czy pozostaną uziemione do czasu ustalenia
przyczyn awarii.
W ostatnich latach utracono trzy samoloty MiG-29 - jeden w wyniku pożaru silnika podczas rozruchu
na lotnisku i dwa w locie.
Czytaj też: 29 lat MiGów-29 w Siłach Powietrznych. Kiedy będzie następca [ANALIZA]?
W dniu 11 czerwca 2016 na terenie 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku doszło do pożaru
maszyny tego typu spowodowanej awarią turbostartera GTDE-117 podczas rozruchu technicznego.
Pomimo szybkiej interwencji straży pożarnej i personelu zostały uszkodzone kluczowe elementy
samolotu a maszynę trzeba było spisać ze stanu.

18 grudnia 2017 r. wieczorem w okolicach Kałuszyna na Mazowszu rozbił się myśliwiec MiG-29
podchodzący do lądowania w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Pilot przeżył
awaryjne lądowanie samolotu w lesie.
Pół roku później 6 lipca 2018 r. kolejny MiG-29 z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku rozbił się
w nocy, w okolicach Pasłęka (woj. warmińsko-mazurskie). Tuż przed katastrofą samolotu MiG-29 pilot
tej maszyny katapultował się tuż przed rozbiciem myśliwca, ale nie przeżył.
Po dwóch ostatnich wypadkach loty wszystkich maszyn MiG-29 były wstrzymywane. Po wypadku z 6
lipca uziemiono także poradzieckie, uderzeniowe Su-22, gdyż oba samoloty mają ten sam typ fotela
wyrzucanego. Uziemienie samolotów miało trwać do czasu wyjaśnienia przyczyn ostatniego wypadku
przez Komisję Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Pod koniec września 2018 r.
maszyny Su-22 wznowiły loty. Z kolei MiGi-29 wróciły do wykonywania zadań w powietrzu na początku
listopada ub.r.
Czytaj też: MiGi-29 wracają na polskie niebo
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