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Świnoujście/ W poniedziałek początek akcji usuwania
bomby Tallboy
 
Operacja neutralizacji zalegającego na dnie Kanału Piastowskiego w Świnoujściu
(Zachodniopomorskie) 5,4-tonowego niewybuchu Tallboy rozpocznie się w poniedziałek rano.
Ponad 750 osób zostanie ewakuowanych, mieszkańców i przyjezdnych czekają duże
utrudnienia.
 
Akcja usuwania niewybuchu, który znajduje się na dnie Kanału Piastowskiego w pobliżu
ogólnodostępnej przeprawy promowej Centrum, rozpocznie się w poniedziałek rano. Została
zaplanowana na pięć dni, z czwartkiem i piątkiem jako tzw. terminami zapasowymi, gdyby
plany nurków-minerów pokrzyżowały np. niesprzyjające warunki atmosferyczne.
 
Ewakuacji muszą zostać poddane osoby przebywające w strefie bezwzględnej – jej zewnętrzna
granica obejmuje teren do 2,5 km od osi toru wodnego – to 751 mieszkańców wyspy Karsibór
i Ognicy na wyspie Wolin. Ewakuacja rozpocznie się o godz. 6.
 
Jak poinformowało biuro prasowe świnoujskiego magistratu, niewielka liczba osób
zadeklarowała chęć skorzystania z pomocy służb miejskich podczas ewakuacji. Jako ich
miejsce pobytu wyznaczono filię Miejskiego Domu Kultury na Warszowie. Pozostałe osoby,
które zdecydują się ewakuować własnym transportem, są zobowiązane do opuszczenia strefy
bezwzględnej do godz. 8:30.
 
Powrót mieszkańców do domów będzie następował po zakończeniu prac nurków-minerów.
 
Codziennie podczas trwania operacji w godz. 7-17 ruch w Świnoujściu będzie ograniczony,
nieczynna będzie m.in. ogólnodostępna przeprawa promowa Centrum, nie wolno będzie
przebywać w wodzie, w godz. 9-17 zamknięty będzie też most na wyspę Karsibór.
 
Dostępna będzie jedynie przeprawa Warszów, którą będą obsługiwać cztery promy. Władze
miasta ostrzegają przed dużymi utrudnieniami – przed przeprawą mogą tworzyć się długie
kolejki. Dlatego też prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz zwrócił się z prośbą do
mieszkańców o nie poruszanie się w tych dniach samochodami, a do przyjezdnych – o
przełożenie wizyty w mieście na późniejszy termin.
 
Kierowcy, jadący z Niemiec, którzy przeprawę Centrum traktują jako drogę tranzytową w głąb
kraju, powinni w tym czasie kierować się na najbliższe przejścia graniczne Kołbaskowo -
Pommellen i Lubieszyn - Linken.
 



W promieniu 3 km od miejsca zalegania Tallboya podczas trwania akcji wprowadzony zostanie
też zakaz ruchu wszelkich jednostek pływających.
 
Ważącą 5,4 tony brytyjską bombę lotniczą DP 12000-lb, zwaną potocznie Tallboyem
znaleziono na dnie Kanału Piastowskiego podczas prac przy pogłębianiu toru wodnego
Świnoujście-Szczecin do 12,5 m. we wrześniu ub.r. To największy znaleziony do tej pory
niewybuch tego typu, a akcję jego neutralizacji określa się jako niespotykaną dotąd w skali
Europy.
 
Przed operacją neutralizacji konieczne były długotrwałe przygotowania, m.in. oczyszczenie
rejonu 200 m wokół bomby – wydobyto z niego ponad 400 niebezpiecznych obiektów
wybuchowych, w których znajdowało się ok. 3 ton trotylu.
 
Tallboy będzie neutralizowany metodą deflagracji – to proces oddziaływania na materiał
wybuchowy innym materiałem wybuchowym i wkładką kumulacyjną. Nurkowie przygotują
specjalne systemy wkładki kumulacyjnej Maritime EOD, umieszczane w oddzielnych kapsułach
i zamocują je na bombie. Rozpoczną one proces deflagracji, który zostanie uruchomiony
zdalnie.
 
Wcześniej jednak usuwany będzie piasek, który zalega na bombie, umieszczona zostanie także
specjalna rura dystansowa, która uwolni przestrzeń za zapalnikami. Na przygotowania
nurkowie przeznaczyli dwa dni – poniedziałek i wtorek. Usuwanie niebezpiecznego ładunku
zaplanowane jest na środę.
 
Podczas II wojny światowej w Świnoujściu istniała baza Kriegsmarine. Pod koniec wojny,
podczas ucieczki przed Armią Czerwoną, Niemcy zatopili sporą część amunicji. Miasto i port
były atakowane przez alianckie lotnictwo. Mierzący ponad 5,5 m, zawierający 2,4 tony
materiału wybuchowego o zwiększonej sile działania Tallboy jest najprawdopodobniej
pozostałością po bombardowaniu krążownika Lützow. Tego typu bomby służyły do niszczenia
krytycznej infrastruktury III Rzeszy.(PAP)
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Materiały redakcyjne, fotografie, grafy i pliki wideo pochodzące z serwisów informacyjnych PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie i
chronione sa przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w
szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystanie dozwolone jest jedynie po zawarciu umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b)
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.


