Czerwiec w JRG
W czerwcu strażacy ze Szkolnej JRG uczestniczyli w 37
zdarzeniach, z czego pożary stanowiły 5, miejscowe zagrożenia
29, a wyjazdy do alarmów fałszywych 3 interwencje. Ponadto
miały miejsce 4 dyspozycje COO KG PSP. Dwie z nich dotyczyły
poszukiwania osoby przy użyciu sonaru, jedna zawiezienia na
Białoruś płynów do dezynfekcji, maseczek i przyłbic ochronnych
i kolejna o podobnym charakterze na Ukrainę.Wypadek na ulicy
Jana Pawła II.

W dniu 3 czerwca

zastęp ze Szkolnej JRG został zadysponowany

do wypadku drogowego na ulicy Jana Pawła II. Po przybyciu na
miejsce zdarzenia zastano kolizję trzech aut osobowych.
Samochody blokowały cztery pasy ruchu w kierunku centrum.
Wszystkie osoby uczestniczące w zdarzeniu były na zewnątrz
pojazdów, tylko kierowca Audi zgłaszał ból klatki piersiowej.
Miejsce akcji zabezpieczono, działania ratowników polegały na
zamknięciu drogi wlotowej do Bydgoszczy. W pojazdach odłączono
akumulatory, z jezdni zebrano rozlane płyny eksploatacyjne.
Ratownik medyczny przebadał kierowcę Audi – brak obrażeń,
pozostał na miejscu. Ruch na drodze został częściowo
udrożniony. Samochody zostały zabrane przez pomoc drogową. Na
miejscu pozostała policja prowadząc swoje czynności.Usunięcie
konaru drzewa.
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Kragujewca, zastano odłamany konar drzewa leżący na dachu
samochodu osobowego. Działania polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia. Przy użyciu pilarki do drewna z drabiny
przystawnej przystąpiono do usunięcia konaru. Pocięty konar
usunięto na przyległy teren zielony. Miejsce w okolicy drzewa
wygrodzono taśmą ostrzegawczą, konieczna ocena stanu drzewa

przez Zieleń Miejską. Na miejsce przybył patrol policji, który
sporządził notatkę ze zdarzenia.

Zderzenie na ul. Kujawskiej.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia, zastano kolizję dwóch
samochodów osobowych. Samochody blokowały lewy pas ulicy
Kujawskiej (zjazd z ul. Jana Pawła). Volkswagenem Golfem
poruszały się trzy osoby. Dwie osoby znajdowały się poza
pojazdem – nie uskarżały się na dolegliwości, pasażerka
znajdowała się w pojedzie i uskarżała się na ból w klatce
piersiowej – poszkodowana przebadana przez ZRM i zabrana do
szpitala. Pojazdem Skoda Fabia poruszały się dwie osoby,
znajdowały się poza pojazdem i nie uskarżały się na
dolegliwości. Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatorów w pojazdach
biorących w zderzeniu. Zneutralizowano płyny eksploatacyjne i
wycieki paliwa z rozbitej Skody. W trakcie działań prawy pas
DK25 w stronę miasta, oraz lewoskręt w ulicę Kujawską został
zamknięty. Na miejsce przybyły dwa patrole Ruchu Drogowego
Policji, prowadząc swoje czynności. Pośrednio w zdarzeniu
brały udział dwa auta VW Passat oraz FORD Mondeo. Kierujący
Fordem Mondeo najechał na tył
VW Passata. Kierowcy obu

pojazdów znajdowali się poza nimi – nie uskarżali się na
dolegliwości. Na miejscu pozostała policja prowadząc swoje
czynności.

