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Powracamy do tematu zablokowanej drogi ekspresowej S1 w Cieszynie. Jest czynny już
jeden pas w stronę Bielska, Jedak utrudnienia potrwają do jutra.

***AKTUALIZACJA GODZINA 17:59
Policjanci z Cieszyna wraz ze strażakami nadal zabezpieczają miejsce zdarzenia drogowego. - Od 14.00 nadal jest
zablokowany ruch w kierunku Bielska. Funkcjonariusze wyznaczyli objazdy dla osobówek przez miasto
oraz drogą DW 938 przez Pawłowice dla samochodów ciężarowych. W tej chwili trwają przygotowania
strażaków do postawienia cysterny na koła. Następnie pojazd zostanie odholowany przez pomoc drogową
na parking. Na czas akcji podnoszenia wywróconego tira policjanci wyłączą z ruchu lewy pas jezdni w
kierunku granicy. Pojazdy będą poruszały się prawym pasem w kierunku Czech. Mundurowi nie
wykluczają także chwilowego zablokowania całej jezdni do granicy. Rozpoczęcie podnoszenia pojazdu
nastąpi po godz.18.00 - informuje rzecznik prasowy cieszyńskiej policji asp. Rafał Domagała
***AKTUALIZACJA GODZINA 14:16
Kierowcy informują nas o tworzących się korkach w Cieszynie. Głównie zakorkowana jest ul. Katowicka.
***AKTUALIZACJA GODZINA 13:49
Aspirant Rafał Domagała rzecznik cieszyńskiej policji informuje, że w tej chwili następuje blokada drogi S1 w
kierunku na Bielsko. Objazdy przez miasto dla ciężarówek droga 938 w kierunku Pawłowic. Straż będzie
pompować smołę do drugiej cysterny. Nie jest znany czas trwania utrudnień. Po opróżnieniu cysterny
policjanci zablokują drogę w obu kierunkach na czas podnoszenia tira. - pisze rzecznik policji.
***AKTUALIZACJA GODZINA 13:15
Jak informuje cieszyńska policja, Straż Pożarna podjęła decyzję, ze jeszcze dzisiaj spróbuje wypompować ładunek
cysterny za pomocą własnego sprzętu. Przypomnijmy, początkowo zdecydowano o ściągnięciu z Łodzi
specjalistycznej pompy. Jednak zbyt długi czas oczekiwania spowodował, że strażacy samo będą próbowali opróżnić
cysternę. Dzięki temu szybciej będzie można usunąć przewrócony pojazd i przywrócić normalny ruch na
ekspresówce. Pracownicy GDDKiA wykonali tymczasowe oznakowanie miejsca zdarzenia na zwężonym odcinku
drogi.

****
Po godzinie ósmej na S1, 34-latek kierujący BMW wpadł w poślizg i uderzył w barierkę energochłonną. Następnie
samochód odbił się od niej i zderzył się z cysterną jadąca obok. Jak mówi aspirant Rafał Domagała rzecznik
cieszyńskiej policji - Cysterna wskutek uderzenia wywróciła się na lewy bok. Pasy w stronę Bielska – Białej
zostały zablokowane. Do zdarzenia doszło między węzłami w Krasnej i wiaduktem na Zamarski.
Kierowca z auta osobowego został przewieziony do szpitala na badania, bo uskarżał się na bóle szyi, jednak jak
słyszymy od rzecznika policji, nie były to groźne obrażenia.
Przez ponad godzinę zablokowany był przejazd w stronę Bielska. Ruch jedną nitką udało się po tym czasie
odblokować. I ten stan trwa do teraz. Niestety, utrudnienia w tym miejscu potrwają do jutra. Cysterna, która się
wywróciła, przewoziła bowiem pod ciśnieniem 26 ton ciekłej smoły. Aby ją przepompować, z Nowego Sącza ściągany
jest drugi taki pojazd. Jednak w tej chwili utrudniony jest dostęp do zaworów. Dlatego też do Cieszyna z Łodzi jedzie
specjalistyczna pompa, która może wypompować zawartość cysterny.

Jak mówi Rafał Domagała, wszystkie utrudnienia potrwają do jutra. Kiedy nastąpi wypompowywanie
zawartości, najpewniej zablokowane zostaną oba pasy. Nie wiemy jak te specjalistyczne pojazdy będą
musiały być usytuowane. Później będzie trzeba cysternę podnieść.
Cały czas na miejscu są strażacy i policja. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i autostrad wykonuje tymczasowe
oznakowanie na zwężonym odcinku drogi.
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