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Interwencje strażaków w powiecie
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Wtorek i środa (14 i 15 stycznia 2020) były pracowite dla strażaków z powiatu cieszyńskiego.
Ratownicy interweniowali m.in. w związku ze zdarzeniami drogowymi i znalezieniem butelek
niewiadomego pochodzenia, oznaczonych jako substancje niebezpieczne.
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Do pierwszego z opisywanych zdarzeń doszło we wtorek (14.01.2020) w Skoczowie. Na ulicy Ciężarowej doszło do
kolizji trzech pojazdów – samochód dostawczy najechał na tył samochodu osobowego, a ten najechał na tył
kolejnej osobówki. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, na miejscu strażacy zajęli się neutralizacją wycieków –
wyjaśnił st. Kpt. Michał Pokrzywa, Oficer Prasowy cieszyńskiej PSP.
Do kolejnego zdarzenia doszło w Drogomyślu na ulicy Głównej. Ok. godziny 8-mej zderzyły się tam dwa pojazdy
osobowe. Dwójkę dzieci, które podróżowały w samochodach, do szpitala zabrał Zespół Ratownictwa Medycznego.
Samochody stały na kołach, nie stwierdzono wycieków. Po przybyciu na miejsce policji strażacy zakończyli swoje
działania.
O 15:41 strażacy znów pojawili się w Skoczowie na ulicy Ciężarowej. Tym razem przyczyną interwencji były rozsypane
na drodze worki ze śmieciami, które stwarzały zagrożenie dla uczestników ruchu. Ratownicy usunęli śmieci na
pobocze.
Ostatnie z wtorkowych zdarzeń to kolejna interwencja w Drogomyślu. O 19:39 zastępy pojawiły się na ulicy

Modrzewiowej, gdzie znajdowało się ognisko bez dozoru. Strażacy podali jeden prąd wody w natarciu, co
doprowadziło do ugaszenia ognia.
W środę (15.01.2020). O 8:13 strażacy udali się do Drogomyśla na ulicę Dębina. Tam przy stacji gazu pracownicy
znaleźli pojemnik z odpadami, w którym znajdowały się butelki z oznaczeniem „substancja niebezpieczna” – po
przybyciu na miejsce zdarzenia zabezpieczono teren działań. Policja znajdowała się już na miejscu.
Sprawdzono teren przy użyciu urządzenia wielogazowego, które nie wykazało zagrożenia. Stwierdzono, że
dwóch skrzynkach znajdowały się butelki, zawierające środki ochron roślin – relacjonuje Pokrzywa. Na
miejscu pracowali również specjaliści z plutonu chemicznego, którzy stwierdzili, że substancje nie wydostają się poza
butelki.
Również w tym dniu o 14:30 w Wiśle Głębcach, strażacy usunęli drzewo pochylone nad jezdnią.
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