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SAPERZY ROZMINOWALI MOST W MIKOSZACH
W minionym tygodniu saperzy z Orzysza realizowali dwa zadania w ramach reagowania kryzysowego
w miejscowościach Murawy - podjęcie ujawnionego granatu moździerzowego 82mm OF-832D oraz w
m. Mikosze, które to zadanie okazało się bardzo nietypowe.
Akcja rozminowania
O godzinie 7.40 po przybyciu patrolu do m. Mikosze patrol pod dowództwem st. chor. sztab. Piotra
Bartnika rozpoczął rozpoznanie, które ujawniło przygotowany w czasie II Wojny Światowej do
niszczenia uzbrojonym ładunkiem materiału wybuchowego most. Materiały wybuchowe zlokalizowane
zostały na głębokości 1,20m poniżej poziomu gruntu. Celem zapewnienia bezpieczeństwa okolicznym
mieszkańcom wyznaczono strefę niebezpieczną w promieniu 500 m. Inspektorowi do spraw
zarządzania kryzysowego UMiG Orzysz Pan Witold Staniszewski w imieniu burmistrza podjął decyzję o
natychmiastowej ewakuacji pobliskich mieszkańców oraz nakazał wstrzymanie ruchu pojazdów na
DK16. Około godziny 10.00 przy współudziale Policji oraz Straży Pożarnej zakończono zabezpieczenie
terenu i patrol przystąpił do rozminowania mostu. Celem usprawnienia prac wykorzystano
specjalistyczny inżynieryjny sprzęt do prac ziemnych 15 Mazurskiego Batalionu Saperów.
Akcję rozminowania mostu zakończono o godzinie 12.15 wydobywając z ziemi 136,7 kg materiałów
wybuchowych wyprodukowanych w latach 1942 - 1943 roku oraz jeden zapalnik, którego zadaniem
miało być pobudzenie detonacji. Prawdopodobnie znalezisko jest pamiątką po wycofującej się armii
niemieckiej w styczniu 1945 roku. Po godzinie 12.30 mieszkańcy m. Mikosze mogli bezpiecznie
powrócić do domów, zaś ruch na DK16 został odblokowany. Patrol rozpoczął etap magazynowania
podjętych materiałów oraz przystąpił do realizacji kolejnego zadania.
Dzięki bardzo dobrej współpracy zaangażowanych służb oraz przedstawicieli administracji terenowej
akcja została szybko, sprawnie, a przede wszystkim bezpiecznie zrealizowana. Okres kończącej się
aury zimowej jest czasem, gdzie w znacznym stopniu zwiększa się liczba ujawnionych przedmiotów
wybuchowych i niebezpiecznych, które mogą powodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludności.
Dlatego niezmiernie ważne jest zgłaszanie takich znalezisk odpowiednim służbom np. Policji.
***
Postępowanie w przypadku znalezienia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych:
• zakaz dotykania, rozbrajania, przenoszenia;
• oznakowanie miejsca znalezienia przedmiotu, zabezpieczenie miejsca;
• przekazanie informacji do np. do Policji (organa administracji państwowej lub samorządowej,
Policja Państwowa, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Urząd Morski, Państwowe
Gospodarstwo Leśne) o znalezieniu przedmiotu wybuchowego lub niebezpiecznego.
Interwencyjne oczyszczanie terenu kraju z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia
wojskowego jest zadaniem ustawowym Sił Zbrojnych RP, a patrole rozminowania i grupy nurków

minerów są obecnie jedynymi komórkami organizacyjnymi zdolnymi do kompleksowego reagowania w
przypadku wykrycia wojennych pozostałości wybuchowych (od przyjęcia zgłoszenia, poprzez podjęcie,
transport po drogach publicznych oraz utylizację w miejscach do tego celu przeznaczonych).
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