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Interwencje strażaków w powiecie
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We wtorek i środę (3 i 4 września 2019) strażacy z powiatu cieszyńskiego interweniowali
wiele razy. Mimo że wtorkowy poranek był spokojny, po południu rozdzwoniły się telefony
ze zgłoszeniami. Strażacy w ciągu dwóch dni wyjeżdżali do os, pożaru, czy plam oleju.
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Pierwsze z opisywanych zdarzeń to wyjazd z godziny 15:10. Strażacy udali się do Frelichowa na ulicę nizinną, gdzie
usunęli gniazdo owadów błonkoskrzydłych. Niespełna 10 minut później kolejne tego typu zgłoszenie wpłynęło z
Lesznej Górnej.
O godzinie 16:06 niespodziewana sytuacja na drodze pokrzyżowała plany strażaków, udających się do innego
zdarzenia. Zastęp w Wiśle trafił na osobę, leżącą na poboczu. Ratownicy zatrzymali się, aby udzielić pomocy
poszkodowanemu – na poboczu drogi leżała osoba poszkodowana. Była przytomna, jednak miała częściowe
zaniki pamięci. Niedaleko znajdował się rower, a osoby postronne usiłowały udzielić pomocy.
Zawiadomiono stanowisko kierowania i udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu. Po
przybyciu na miejsce Zespołu Ratownictwa Medycznego osoba poszkodowana została zabrana do szpitala –
wyjaśnił st. Kpt. Michał Pokrzywa, Oficer Prasowy cieszyńskiej PSP.
W Drogomyślu o 17:24 doszło do pożaru poddasza w budynku gospodarczym. Ogień objął zgromadzoną w budynku
słomę i był widoczny z zewnątrz. Strażacy podali 4 prądy wody, co doprowadziło do ugaszenia ognia. Następnie
wyniesiono nadpalone elementy konstrukcji oraz słomę. Na miejscu pracowało 8 zastępów strażaków, straty
oszacowano na około 50.000 złotych.
Kolejna interwencja miała związek z potrąceniem pieszego. O godzinie 17:27 strażacy udali się do Skoczowa na ulicę

Ustrońską. Osoba poszkodowana była przytomna. Udzielono jej kwalifikowanej pierwszej pomocy. Strażacy kierowali
również ruchem na miejscu zdarzenia. Po przybyciu na miejsce Zespołu Ratownictwa Medycznego osoba
poszkodowana została zabrana do szpitala.
O godzinie 18:48 strażacy znów zmagali się z owadami błonkoskrzydłymi, tym razem jednak w Zaborzu na ulicy
Czereśniowej. Podobne działania podjęto o 19:09 w Kaczycach na ulicy Konopnickiej.
Kolejna interwencja miała miejsce już w środę (04.09.2019). W Cieszynie na ulicy Prostej strażacy neutralizowali plamę
oleju.
W Dzięgielowe o godzinie 9:45 strażacy interweniowali w związku z osami. Taka sama interwencja miała miejsce w
przedszkolu w Zebrzydowicach. Tam strażacy pojawili się o 10:48.
Kolejna plama oleju została zauważona w Cieszynie na ulicy Stawowej. O godzinie 11:20 strażacy rozpoczęli
neutralizację substancji ropopochodnej. Na czas trwania działań ruch odbywał się wahadłowo.
O 16:46 w Pierśccu strażacy usuwali szerszenie na ulicy Rolnej.
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