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Interwencje strażaków w powiecie
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W poniedziałek i wtorek (30 listopada i 1 grudnia 2020) ratownicy interweniowali m.in. w
związku z usuwaniem skutków zdarzeń drogowych i wyciekiem gazu.
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Pierwsze ze zdarzeń miało miejsce w poniedziałek (30.11) w Skoczowie. O 19:37 na ulicy Bielskiej zastępy
interweniowały w związku z dziwnym zapachem, wydobywającym się zdaniem właściciela z piwnicy. Pomiary
strażaków nie wykazały żadnego zagrożenia. Gdy na miejsce przybyło pogotowie gazowe, okazało się, że faktycznie
doszło do niewielkiego wycieku gazu zza pieca centralnego ogrzewania. Dopływ gazu do budynku został odcięty do
czasu usunięcia usterki.
O 21:24 w Zbytkowie na ulicy Wiślańskiej doszło do niebezpiecznego wypadku. Samochód osobowy zderzył się z
ciężarówką – w wyniku zdarzenia samochód osobowy uderzył w barierki energochłonne. Drzwi od strony
pasażera się nie otwierały, w samochodzie zakleszczona została jedna osoba. Była przytomna z urazem
głowy. Działania polegały na wykonaniu dostępu do poszkodowanego przy użyciu narzędzi hydraulicznych
– wyjaśnił st. kpt. Michał Pokrzywa, Oficer Prasowy cieszyńskiej PSP. Dwójka poszkodowanych to pasażer i kierowca
osobówki. Ciężarówką podróżowało trzech obywateli Turcji, którym nic się nie stało. Ciężarówka przewoziła farby – te
nie uległy zniszczeniu na skutek uderzenia. Ratownicy poczekali aż samochód osobowy zostanie zabrany przez
pomoc drogową, odłączyli gaz i instalację elektryczną i uprzątnęli jezdnię.
Ostatnia z poniedziałkowych interwencji to działania z 23:35. W Ustroniu na ulicy Daszyńskiego doszło do pożaru
samochodu osobowego. Ratownicy podali jeden prąd wody, co doprowadziło do ugaszenia pojazdu. W zdarzeniu
nikt nie ucierpiał.

Kolejna interwencja miała miejsce już we wtorek (01.12) w Skoczowie na ulicy Sportowej. Był to fałszywy alarm w
Domu Pomocy Społecznej.
O 9:34 ratownicy usunęli konar, który zwisał nad ulicą Dworcową w Kończycach Wielkich.
O 14:09 strażacy udali się do Cieszyna na ulicę Słowiczą, gdzie doszło do wycieku gazu przy reduktorze. Działania
ograniczyły się do zabezpieczenia terenu do czasu przyjazdu pogotowia gazowego.
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