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W piątkowe popołudnie dyżurny wolsztyńskiej jednostki policji został powiadomiony o znalezieniu
na jednej z posesji w Obrze przedmiotu przypominającego granat wykonany metodą chałupniczą.
Na miejsce skierowani zostali, wolsztyńscy policjanci nieetatowej grupy rozpoznania minerskopirotechnicznego, a z najbliżej położonych budynków ewakuowano ponad 20 osób. Do działań
włączeni zostali również policyjni pirotechnicy z Poznania dysponujący specjalistycznym robotem.
01.07.2022 r. ok.godz. 18:30 dyżurny KPP w Wolsztynie odebrał informację o znalezieniu na posesji przy ul.
Powstańców Wielkopolskich w Obrze przedmiotu przypominającego swym wyglądem wykonany metodą chałupniczą
granat. Na niecodzienne znalezisko natknął się właściciel posesji podczas wykonywanych tam prac porządkowych.
Dyżurny skierował na miejsce policjantów z nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego, którzy
potwierdzili zgłoszenie, zabezpieczyli posesję przed dostępem osób postronnych i wyłączyli z ruchu część drogi
wojewódzkiej przebiegającej wzdłuż terenu, na którym prowadzono działania. Obecni na miejscu strażacy PSP w
Wolsztynie i OSP w Obrze zorganizowali objazd przez przyległe ulice.
Informacja o zdarzeniu przekazana została przedstawicielowi Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
W wyniku wstępnej weryﬁkacji, policjanci ustalili, że zabezpieczony materiał wyposażony jest w zapalnik pochodzenia
wojskowego i może być niebezpieczny. Mundurowi podjęli decyzję o ewakuacji mieszkańców najbliżej położonych
domów. W sumie ewakuowane zostały 22 osoby. Działania związane z ewaluacją wspomagał Zespół Ratownictwa
Medycznego, dzięki któremu jedna z ewakuowanych kobiet, która ze względu na stan zdrowia nie mogła samodzielnie
opuścić domu otrzymała niezbędną pomoc medyczną. Kobieta przez kilka kolejnych godzin, do czasu zakończenia
działań przebywała pod opieką ratowników medycznych.
Po przeprowadzeniu niezbędnych ustaleń policjanci wezwali na miejsce specjalistów z Sekcji Minersko-Pirotechnicznej
Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Poznaniu. Policjanci za pośrednictwem specjalistycznego
robota wykorzystywanego do tego typu działań zbadali zawartość szklanego pojemnika, w którym znajdował się
zapalnik. Prześwietlenie promieniami RTG nie wykazało, by znajdująca się wewnątrz substancja była materiałem
wybuchowym.
Poczynione ustalenia pozwoliły na zakończenie działań i powrót ewakuowanych mieszkańców do swoich domów. Teren
posesji został przekazany właścicielowi, przywrócona została również przejezdność drogi W 315.
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