Powiat grajewski – wypadek na
drodze krajowej nr 65
2 sierpnia 2017 r. o godzinie 00.12 dyżurny stanowiska kierowania komendanta
powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie otrzymał informację w
postaci formatki z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w
Białymstoku o wypadku samochodowym na trasie Ciemnoszyje – Osowiec
(fragment drogi krajowej nr 65). Z treści formatki wynikało, że w odległości 100
metrów od skrzyżowania drogi krajowej nr 65 z drogą powiatową prowadzącą do
miejscowości Białogrądy jadąc od strony Grajewa samochód osobowy marki BMW
3 znajduje się w przydrożnym rowie, a wewnątrz pojazdu uwięzieni są ludzie.
Po przybyciu na miejsce zdarzenia jednostek ochrony przeciwpożarowej i
dokonaniu rozpoznania wstępnego kierujący działaniem ratowniczym ustalił, że
we wraku samochodu osobowego marki BMW 3 znajduje się poszkodowany
półprzytomny mężczyzna bez widocznych obrażeń zewnętrznych. Rozerwany na
pół samochodowy znajdował się poza pasem drogowym w pobliskim lesie,
natomiast jego elementy rozrzucone były w promieniu około 400 metrów.
Równocześnie z działaniami polegającymi na zabezpieczeniu, oznakowaniu i
oświetleniu terenu akcji strażacy przystąpili do ewakuacji rannego mężczyzny z
rozbitego pojazdu w celu przekazania zespołowi ratownictwa medycznego. W
rozmowie ze strażakami poszkodowany mężczyzna twierdził, że jechał sam, po
czym po chwili dodał, że jechał z 2 innymi osobami. W związku z powyższym
strażacy przeszukali teren w promieniu kilkuset metrów pod kątem odnalezienia
innych osób. Poszukiwania przyniosły wynik negatywny.
W celu wykonania oględzin i niezbędnych czynności mających na celu wyjaśnienie
okoliczności zdarzenia podjęto decyzję o całkowitym wstrzymaniu ruchu pojazdów
w obrębie miejsca prowadzonych działań. Z chwilą zakończenia czynności przez
funkcjonariuszy grupy operacyjno-dochodzeniowej Komendy Powiatowej Policji w
Grajewie usunięto pozostałości powypadkowe stwarzające zagrożenie i
wznowiono ruch drogowy w obu kierunkach.
Działania ratownicze trwające ponad 4 godziny prowadziły 2 zastępy Państwowej
Straży Pożarnej z Grajewa oraz zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Ciemnoszyj –

łącznie 11 strażaków.
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