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DESPERAT ZAATAKOWAŁ PORT LOTNICZY – ĆWICZENIA
LUBUSKICH SŁUŻB
Data publikacji 30.09.2017

W sobotę (30 września) na teren Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście wtargnął
napastnik. Desperat trzymając przedmiot przypominający broń palną oraz podejrzaną torbę, wziął
jako zakładniczkę jedną z pracownic portu i chciał dostać się do samolotu. Do akcji wkroczyli
funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Lotniska, Straży Pożarnej oraz medycy.
Swe umiejętności zaprezentowali także antyterroryści. Na szczęście ta groźnie wyglądająca
sytuacja to tylko ćwiczenia lubuskich służb.
W sobotę (30 września) funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Lotniska, Straży Pożarnej oraz
medycy zaangażowani byli w ćwiczenia dowódczo-sztabowe przeprowadzone na terenie Portu Lotniczego Zielona Góra
w Babimoście. Celem ćwiczeń było przygotowanie służb do właściwego reagowania w przypadku wystąpienia realnych
zagrożeń i sytuacji kryzysowych.
Według scenariusza ćwiczeń, na teren portu lotniczego wtargnął mężczyzna, który posiadał ze sobą torbę oraz
przedmiot przypominający broń. Napastnik zaatakował personel portu i wziął za zakładniczkę jedną z pracownic. Grożąc
innym osobom próbował dostać się do samolotu. Gdy zakładniczce udało się wyswobodzić, napastnik zaczął uciekać.
Został jednak błyskawicznie zatrzymany przez Służbę Ochrony Lotniska, a następnie przekazany funkcjonariuszom
Straży Granicznej i Policji. Okazało się także, że nie działał on sam. Pomóc agresywnemu mężczyźnie próbowało dwóch
innych napastników. Ich niecne starania okazały się jednak bezwartościowe, gdyż krótko po tym jak dostali się na
teren portu, zatrzymani zostali przez policyjnych antyterrorystów. To jednak nie był koniec zagrożenia. Wciąż nie znana
była zawartość torby należącej do napastnika. Wykorzystując specjalistyczny sprzęt, strażnicy graniczni oraz policyjni
antyterroryści sprawdzili jej zawartość, niedopuszczająca tym samym do eksplozji.
Tej spektakularnie wyglądającej akcji przyglądali się mieszkańcy i zaproszeni goście, którzy byli pod ogromnym
wrażeniem profesjonalnej pracy lubuskich służb. To kolejne w tym roku tego typu ćwiczenia. Podobne mogliśmy
oglądać w kwietniu na terenie Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim:
http://www.lubuska.policja.gov.pl/go/serwis-informacyjny/aktualnosci/20703,Desperat-sterroryzowal-gorzowska-akademie-cw
iczenia-sluzb.html?search=330812117
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