Pracowity weekend sokólskich
strażaków.
W miniony weekend na terenie powiatu sokólskiego doszło do kilku
niebezpiecznych zdarzeń.
25 lipca 2020 r. o godz 15:34 do SK KP PSP w Sokółce wpłynęło zgłoszenie o
kolizji trzech samochodów osobowych na Drodze Krajowej nr 8 w okolicach
miejscowości Ostrówek. Do zdarzenia zadysponowano zastęp JRG Sokółka
Posterunek Dąbrowa Białostocka oraz zastępy z OSP Suchowola i OSP
Horodnianka. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stwierdzono 3 samochody
osobowe po kolizji znajdujące się na pasie jezdni w kierunku Augustowa. Autami
podróżowało łącznie 5 osób dorosłych i 2 dzieci – wszyscy opuścili pojazdy przez
przybyciem JOP, nie odnosząc obrażeń. W wyniku rozpoznania ustalono, że doszło
do wycieku płynów eksploatacyjnych.
Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu
akumulatorów w pojazdach i neutralizacji płynów eksploatacyjnych. (sorbent OSP
Suchowola). Ruch na DK 8 podczas działań odbywał się wahadłowo.
26 lipca o godz. 3:03 do SK KP PSP w Sokółce wpłynęło zgłoszenie dotyczące
pożaru samochodu osobowego przy budynku mieszkalnym w miejscowości
Sokółka. Do zdarzenia zadysponowano GBA i GCBA z JRG Sokółka. W trakcie
dojazdu zastępów do zdarzenia otrzymano informację, że pożarem objęty został
pobliski budynek mieszkalny więc zadysponowano dodatkowo 3 zastępy OSP
(Kamionka Stara, Rozedranka Stara i Zubrzyca Wielka) oraz powiadomiono
pogotowie energetyczne. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia potwierdzono
informację ze zgłoszenia: pożar samochodu osobowego stojącego na podjeździe.
W wyniku pożaru pojazdu doszło do zajęcia się drzwi garażowych, elewacji, a
następnie poddasza budynku mieszkalnego. Wszystkie osoby zamieszkujące
budynek – 2 osoby dorosłe i 1 dziecko opuściły dom przed przybyciem JOP, bez
obrażeń. Zagrożony był budynek gospodarczy w odległości około 1m od miejsca
pożaru. W budynku mieszkalnym zadziałała czujka dymu.
Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Następnie podano 2
prądy wody w natarciu na płonący samochód i budynek mieszkalny. Po dojechaniu
zastępów OSP podano kolejne 2 prądy wody – jeden w obronie budynku
gospodarczego, drugi prąd wody wprowadzony został na poddasze budynku

mieszkalnego przez rotę wyposażoną w sprzęt OUO oraz kamerę termowizyjną.
Dalsze działania polegały na lokalizacji zarzewi ognia i ich dogaszaniu.
Prowadzono prace rozbiórkowe poszycia dachowego. W tym celu dodatkowo na
miejsce zdarzenia zadysponowano SHD z JRG Sokółka.
26 lipca o godz. 16:13 do SK KP PSP w Sokółce wpłynęło zgłoszenie dotyczące
zderzenia auta osobowego z motocyklem w miejscowości Nierośno. Do zdarzenia
zadysponowano dwa zastępy z JRG Sokółka oraz zastęp OSP Reszkowce. Po
dojechaniu na miejsce zdarzenia KDR potwierdził treść zgłoszenia. Po
przeprowadzonym rozpoznaniu ustalono, że w wypadku brał udział samochód
osobowy marki Toyota, którym podróżowały 3 kobiety (brak widocznych obrażeń)
oraz motocykl Yamaha, którym podróżował mężczyzna. W wyniku zderzenia
pojazdów kierujący motocyklem wypadł z jednośladu.
Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu
akumulatorów w pojazdach oraz pomocy przybyłemu na miejsce ZRM w
prowadzeniu działań medycznych przy poszkodowanym motocykliście. Nie
wystąpiły wycieki płynów eksploatacyjnych w pojazdach. Na czas działań ruch na
DW 673 został wstrzymany. Poszkodowany motocyklista został zabrany z miejsca
zdarzenia przez ambulans ZRM. Niestety w drodze do szpitala mężczyzna zmarł.
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