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Interwencje strażaków w powiecie
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Niedziela i poniedziałek (14 i 15 czerwca 2020) to kolejne pracowite dni dla strażaków z
powiatu cieszyńskiego. Interweniowali w tym czasie m.in. w związku z wypadkami, tlenkiem
węgla, czy innymi miejscowymi zagrożeniami.
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Do pierwszego ze zdarzeń doszło w niedzielę (14.06) ok. 9:08. Zastępy pojawiły się w Ustroniu na Wiśniowej, gdzie
czujka tlenku węgla wskazywała obecność substancji na poziomie 300-900 ppm. – Mimo wietrzenia i wyłączenia
piecyka w łazience czujka i tak wskazywała obecność czadu. W łazience wraz z innymi pomieszczeniami
dokonano pomiarów przy użyciu dwóch innych czujników, które niezależnie od siebie wskazywały 0 ppm.
Po wymianie baterii w domowej czujce ta dalej wskazywała obecność czasu, prawdopodobnie doszło więc
do awarii urządzenia, nie stwierdzono zagrożenia – wyjaśnił st. kpt. Michał Pokrzywa, Oficer Prasowy cieszyńskiej
PSP, dodając, że żaden z domowników nie miał żadnych objawów zatrucia czadem.
O 9:45 w Brennej na ulicy Jaworowej strażacy interweniowali w związku z dymiącym stosem siana, porzuconym w
lesie. Na szczęście siano nie płonęło, a na skutek wysokiej temperatury parowało. Ratownicy rozrzucili je, aby
zniwelować ryzyko samozapłonu.

O 13:08 w Górkach Wielkich na ulicy Bielskiej strażacy usunęli konar, który blokował przejazd.
Kolejna interwencja z 13:12 również miała miejsce w Górkach Wielkich, tym razem działania polegały na neutralizacji
plamy oleju.
O 13:40 ratownicy pojawili się na ulicy Skoczowskiej w Ustroniu, gdzie zgodnie ze zgłoszeniem miało dojść do zatrucia
tlenkiem węgla. W budynku znajdowała się 4-osobowa rodzina, bez objawów zatrucia, zaskoczona obecnością
strażaków. Ratownicy sprawdzili pomieszczenia budynku, nie stwierdzono obecności czadu.
O 16:43 ratownicy pojawili się w Ustroniu na ulicy Wczasowej, gdzie zgodnie ze zgłoszeniem mężczyzna wpadł do
potoku Jaszowianka. Na miejscu znajdował się już Zespół Ratownictwa Medycznego, mężczyzna był przytomny,
jednak leżał w wodzie. Działania strażaków polegały na wydobyciu mężczyzny i przekazaniu go ZRM.
O 18:47 w Zebrzydowicach na ulicy Kochanowskiego strażacy usunęli gniazdo szerszeni, znajdujące się na poddaszu.
Ostatnia z niedzielnych interwencji to działania z 20:27. Ratownicy pojawili się w Strumieniu na ulicy Londzina, gdzie
na skutek pozostawienia strawy na palniku doszło do niewielkiego pożaru. Strażacy wynieśli strawę i nadpalone
fragmenty szafki. Sprawdzono budynek na obecność tlenku węgla, nie stwierdzono zagrożenia.
Kolejna interwencja miała miejsce już w poniedziałek (15.06) o 9:57. W Ochabach Małych doszło do kolizji dwóch
samochodów ciężarowych (najechanie na tył). Ratownicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i uprzątnęli jezdnię.
O 10:47 strażacy zneutralizowali plamę oleju w Skoczowie na ulicy Zamkowej.
O 13:00 zastęp pojawił się na ulicy Trzanowskiego. Działania polegały na usunięciu gniazda os w tujach przy
przedszkolu.
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