
ZARDZEWIAŁA ŚMIERĆ CIĄGLE GROŹNA
SPOSÓB POSTĘPOWANIA PO ZNALEZIENIU NIEWYBUCHU

LUB INNEGO NIEBEZPIECZNEGO PRZEDMIOTU

Chociaż  od  zakończenia  działań  II  wojny światowej  minęło  ponad pół  wieku,  to  w życiu  codziennym nadal
spotykamy się jej pozostałościami. Znajdujemy wiele przedmiotów bliżej nam nie znanych lub mających znamiona
uzbrojenia wojskowego. 

Należy mieć świadomość, że materiały wybuchowe stosowane w technice wojskowej w praktyce są długo
odporne  na  działanie  warunków atmosferycznych  i  niezależnie  od  daty  ich  produkcji  zachowują  swoje
właściwości bojowe (wybuchowe). 

Pojęcie  niewybuchu odnosi  się  do  środków zawierających materiał  wybuchowy o  charakterze  kruszącym lub
analogicznych (materiały miotające), w których wybuch ma charakter detonacji, oprócz środków bojowych, mogą
to być również cywilne  niszczące materiały wybuchowe np. stosowane w kopalniach lub kamieniołomach oraz
szereg  innych  środków  pirotechnicznych  np.  środki  uruchamiające  mechanizmy  lub  stosowane  w  celach
widowiskowych np. petardy i race. Za niewybuchy uznaje się czasami także przedmioty, które mogą detonować
mimo że  pierwotnie  nie  były  do  tego  przeznaczone.  Niewybuchem jest  np.  poduszka  powietrzna  z  rozbitego
samochodu, która nie zadziałała - dlatego że w każdej chwili może eksplodować. 

Zagrożenie występuje w wyniku ujawnienia niewybuchów w postaci: 

• zapalników, 

• pocisków, 

• bomb lotniczych, 

• nabojów artyleryjskich i karabinowych, 

• pancerzownic, 

• granatów, 

• min wszelkich typów, 

• ładunków i materiałów wybuchowych, 

• złomu metalowego zawierającego resztki materiałów wybuchowych. 

Zobacz jak wygląda niewybuch   - niewybuch obrazy.

Zapamiętaj
Niezachowanie  należytych  środków  bezpieczeństwa  po  odnalezieniu  niewybuchu,  niewłaściwe  postępowanie
wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie,  nadmierna ciekawość może doprowadzić do
kalectwa, a nawet do śmierci.

Postępowanie w przypadku znalezienia niewybuchu.

Postępowanie po znalezieniu niewybuchu / innego niebezpiecznego przedmiotu. Miejsce znalezienia niewybuchu
należy  zabezpieczyć  przed  dostępem osób postronnych (oznaczyć  w wyraźny sposób).  Poinformować  Policję
tel. 997 lub  dyżurnego  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  Miasta  Olsztyna  i  Powiatu  Olsztyńskiego
tel. (89) 522 24 11 lub (89) 522 81 12 kom. 603 777 858.

Zasady zgłaszania: 

• precyzyjnie określić miejsce znaleziska; 

• przekazać co zostało znalezione, opisać wygląd, ogólne gabaryty, ilość;

• podać telefon /adres kontaktowy/ do osoby informującej o znalezisku. 

Zasady zachowania bezpieczeństwa

Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać ich
do ognia, ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy! 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Detonacja
https://www.google.pl/search?q=niewybuch&client=ubuntu&hs=S9d&channel=fs&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCUQsARqFQoTCNXM78rlpcgCFUIPLAodwYIBHw&biw=1280&bih=845
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