Niebezpieczne zdarzenia na
drogach powiatu grajewskiego
Do 3 niebezpiecznych zdarzeń z udziałem środków transportu doszło w ubiegłym
tygodniu na drogach powiatu grajewskiego. Na szczęście nikt nie zginął, ale aż 10
osób zostało poszkodowanych, w tym kilka odniosło poważne obrażenia ciała.
4 sierpnia 2017 r. o godzinie 11:51 dyżurny stanowiska kierowania komendanta
powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie otrzymał zgłoszenie o
wypadku drogowym na trasie Ławsk – Glinki gm. Radziłów. Po przybyciu na
miejsce zdarzenia pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej ustalono, że
do zderzenia 2 samochodów ciężarowych doszło na skrzyżowaniu dróg Ławsk –
Glinki oraz Słucz – Wilamowo. Samochód ciężarowy Man z lawetą, na której
przewożony był ciągnik z beczką asenizacyjną zderzył się z innym samochodem
ciężarowym marki Man, który przewoził 20 ton kruszywa. Siła zderzenia pojazdów
była tak duża, że samochód z kruszywem przewrócił się na bok i całkowicie
zatarasował drogę, natomiast ciągnik siodłowy z lawetą zablokował skrzyżowanie.
Z przewróconej ciężarówki na drogę wysypało się około 20 ton kruszywa, a z
uszkodzonego zbiornika z paliwem wyciekał olej napędowy. Poszkodowani
kierowcy po wstępnym zaopatrzeniu medycznym na miejscu zostali
przetransportowani zespołami ratownictwa medycznego do Szpitala
Wojewódzkiego w Łomży. Pierwsze działania ratownicze jednostek ochrony
przeciwpożarowej polegały na oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
kierowaniu ruchem pojazdów oraz ograniczeniu wycieku paliwa i innych płynów
eksploatacyjnych z uszkodzonych pojazdów. W dalszej kolejności przy użyciu
pompy do cieczy ropopochodnych strażacy przepompowali do zbiornika
zastępczego około 300 litrów oleju napędowego. Po zakończeniu działań przez
służby i podmioty współdziałające przy użyciu ciężkiego samochodu ratownictwa
technicznego „Mega City” z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w
Białymstoku postawiono samochód ciężarowy na koła, a wysypane kruszywo
zebrano z drogi ładowarką Bobcat. Rozlane paliwo i płyny eksploatacyjne
zneutralizowano piaskiem oraz detergentem Sintan, natomiast resztę pozostałości
powypadkowych stwarzających zagrożenie w ruchu usunięto z drogi przy użyciu
sprzętu podręcznego. W trwających ponad 11 godzin działaniach ratowniczych
uczestniczyły 3 zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Grajewa i Białegostoku oraz

jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Radziłowa, Słucza, Szczuczyna i
Wąsosza – łącznie 28 strażaków.
5 sierpnia 2017 r. o godzinie 22:49 grajewscy strażacy otrzymali zgłoszenie o
wypadku samochodowym na trasie Koszarówka – Ruda gm. Grajewo (fragment
drogi krajowej nr 65). Z chwilą dojazdu na miejsce zastępów Państwowej Straży
Pożarnej i dokonaniu rozpoznania wstępnego ustalono, że samochód osobowy
BMW, którym podróżowały 3 osoby zderzył się z samochodem osobowym Toyota
Yaris, którym podróżowały 4 osoby. Po zderzeniu samochody zjechały do rowów
po obu stronach drogi. Ranni pasażerowie wydostali się z rozbitych pojazdów na
zewnątrz o własnych siłach, natomiast kierowcy zostali uwięzieni we wrakach. W
pierwszej kolejności strażacy udzielili rannym kierowcom kwalifikowanej
pierwszej pomocy, a następnie przy użyciu zestawów narzędzi hydraulicznych
Holmatro i Lukas wykonali dostęp do poszkodowanych, których ułożono na
deskach ortopedycznych i ewakuowano na zewnątrz. Dwóch najciężej rannych
uczestników wypadku przetransportowano do 108 szpitala Wojskowego w Ełku, a
pozostałych 5 poszkodowanych przetransportowano do Szpitala Ogólnego w
Grajewie. W likwidacji skutków wypadku uczestniczyły 3 zastępy Państwowej
Straży Pożarnej i 2 zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych w Boczkach-Świdrowo
i Grajewo – w sumie 14 strażaków.
6 sierpnia 2017 r. o godzinie 03:06 do straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie o
zdarzeniu drogowym na trasie Szczuczyn – Wąsosz. Na wysokości miejscowości
Świdry Awissa gm. Szczuczyn kierująca pojazdem marki Seat Ibiza, z którą
podróżowały 3 inne osoby zderzyła się z Hondą Accord, którą jechały 3 osoby. W
wyniku zdarzenia jedna osoba została poszkodowana i przetransportowana do
Szpitala Ogólnego w Grajewie. Działania ratownicze przez prawie 4 godziny
prowadziło 9 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie i Ochotniczej
Straży Pożarnej w Szczuczynie.
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