Krukowszczyzna (pow. sokólski) –
tragiczny wypadek na DK-8.
21 października 2020 roku o godzinie 18.11 do Stanowiska Kierowania
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce wpłynęło
zgłoszenie o wypadku na odcinku DK 8 Korycin – Białystok w okolicy miejscowości
Korycin.
Ze zgłoszenia wynikało, że samochód ciężarowy uderzył w drzewo, a w zdarzeniu
uczestniczył również samochód osobowy. Do działań natychmiast zadysponowano
dwa zastępy z JRG Sokółka, dwa zastępy z OSP KSRG Korycin oraz jeden zastęp z
OSP Ostra Góra.
Po dojechaniu na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu z OSP Korycin
stwierdzono, że na wysokości miejscowości Krukowszczyzna doszło do zderzenia
samochodu ciężarowego z samochodem osobowym. Samochód osobowy stał na
poboczu drogi, natomiast samochód ciężarowy leżał na boku – ciągnik siodłowy
znajdował się na poboczu, natomiast naczepa blokowała większą część jezdni. W
trakcie rozpoznania ustalono, że pojazdami podróżowały trzy osoby. Kierowca
ciężarówki oraz pasażer samochodu osobowego znajdowali się poza pojazdami,
natomiast wewnątrz samochodu osobowego znajdował się nieprzytomny,
uwięziony kierowca.
Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zamknięciu ruch
na DK-8 oraz odłączeniu akumulatorów w pojazdach. Jednocześnie przystąpiono
do wykonania dostępu do osoby poszkodowanej przy użyciu narzędzi
hydraulicznych. Po wydobyciu kierowcy został on ewakuowany poza strefę
zagrożenia. Obecny na miejscu zdarzenia ZRM udzielił pomocy medycznej
uczestnikom wypadku – w wyniku zdarzenia zginął 18 letni mężczyzna, pozostałe
dwie osoby podróżujące pojazdami zostały przetransportowane przez ambulanse
ZRM do szpitali.
Dalsze działania podlegały na sprawdzeniu stopnia uszkodzeń wywróconego
ciągnika siodłowego pod kątem możliwości ewentualnego wycieku oleju
napędowego ze zbiorników paliwowych – nie stwierdzono zagrożeń ekologicznych.
Na miejsce zdarzenia przybyła Grupa Operacyjna Komendanta Powiatowego PSP

w Sokółce. Na czas prowadzonych czynności dochodzeniowo – śledczych przez
Policję i Prokuraturę pozostawiono jeden zastęp OSP celem oświetlenia terenu
działań.
W działaniach udział brało 6 zastępów straży ( JRG Sokółka, OSP KSRG Korycin,
OSP Ostra Góra) – łącznie 23 strażaków oraz Pogotowie Ratunkowe, Policja i
Prokurator.
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