Powiat sokólski – woda zbiera
śmiertelne żniwo
Pomimo apeli służb mundurowych i mediów o zachowanie podstawowych zasad
bezpieczeństwa w trakcie letniego wypoczynku, na terenie powiatu sokólskiego
bardzo często dochodziło w poprzednich latach do utonięć podczas kąpieli na
niestrzeżonych akwenach wodnych.
Bieżący rok jeszcze przed okresem wakacyjnym niestety również zapisze się w
tych niechlubnych statystykach.
24 czerwca 2020 roku o godz. 13.56 Stanowisko Kierowania Komendanta
Powiatowego PSP w Sokółce otrzymało informację o prawdopodobnym utonięciu
mężczyzny w akwenie wodnym w miejscowości Kruglany, gmina Kuźnica. Na
miejsce zdarzenia natychmiast zadysponowano 2 zastępy z JRG Sokółka wraz z
jednostką pływającą (pontonem) oraz najbliższą jednostkę OSP Kuźnica. Na
miejsce zdarzenia skierowano również Grupę Operacyjną KP PSP Sokółka
oraz Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno – Nurkowego z JRG Augustów.
Po dojechaniu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży ustalono, że
mogło dojść do utonięcia mężczyzny w wieku około 67 lat w przydomowym stawie
– z uwagi na znaczny jego obszar trudno było dokładnie ustalić wśród świadków
dokładne miejsce zniknięcia mężczyzny pod wodą. Działania straży polegały na
zwodowaniu pontonu i przeszukiwaniu dna zbiornika wodnego z powierzchni
wody przy pomocy bosaków – do działań użyto również echosondy. Jednocześnie
przeszukano zbiornik wodny z brzegów akwenu. Ponadto brzegi i teren wokół
zbiornika został przeszukany przez policyjnego psa tropiącego. Po przybyciu na
miejsce zdarzenia zastępu SGRW-N Augustów wprowadzono do działań
ratowniczych płetwonurków, którzy rozpoczęli nurkowanie poszukując osoby
poszkodowanej pod wodą – z uwagi na małą przejrzystość wody w/w działania były
bardzo utrudnione. Stan wody nie pozwolił również na wprowadzenie do działań
robota podwodnego. Do wsparcia poprowadzonych działań wprowadzono
dodatkowo statek bezzałogowy (dron) dostarczony przez przybyłą na miejsce
zdarzenia Grupę Operacyjną KW PSP Białystok, który prowadził poszukiwania z
powietrza przy użyciu kamery wizyjnej.

Po około 170 minutach od zgłoszenia utonięcia odnaleziono ciało, które zostało
ewakuowane na brzeg – przybyły na miejsce zdarzenia lekarz stwierdził zgon
mężczyzny. Miejsce zdarzenia zostało przekazane Policji do dalszych czynności
dochodzeniowo – śledczych.
W działaniach udział brało 7 zastępów straży (KP PSP i JRG Sokółka, JRG
Augustów, KW PSP Białystok, OSP KSRG Kuźnica, OSP KSRG Kamionka Stara) –
łącznie 27 strażaków oraz Pogotowie Ratunkowe i Policja.
W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ OKRESEM LETNIEGO WYPOCZYNKU
STRAŻACY POWIATU SOKÓLSKIEGO APELUJA O ROZSĄDEK I
ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA !!!
Poniżej zamieszczamy kilka porad na temat zasad bezpieczeństwa podczas
przebywania nad wodą oraz kąpieli w wodzie.
Woda – jak unikać zagrożeń
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