Kwiecień w JRG.
W kwietniu Szkolna JRG brała udział w 44 zdarzeniach, z czego
pożary
stanowiły 16, miejscowe zagrożenia
26, a alarmy fałszywe 2 wyjazdy.Pożar stodoły w Dąbrowie
Wielkiej.
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zadysponowani do palącej się stodoły. Po przybyciu na miejsce
zdarzenia zastano drewnianą stodołę całkowicie objętą pożarem
(konstrukcja drewniana, konstrukcja dachu drewniana kryta
eternitem). Od syna właścicielki otrzymano informację, że
wewnątrz nikogo nie było, a do stodoły nie były doprowadzone
żadne media. W budynku magazynowano siano, zboże oraz kilka
maszyn gospodarskich. Stwierdzono, że do stodoły przylega
wiata drewniana (wewnątrz magazynowano drewno opałowe).
Miejsce akcji zabezpieczono, działania strażaków polegały na
podaniu 3 prądów wody w natarciu na palącą się stodołę oraz
jednego prądu wody w obronie drewnianej wiaty magazynowej.
Podczas działań drewniana konstrukcja stodoły uległa zawaleniu
się do środka. W trakcie akcji zorganizowano zaopatrzenie
wodne systemem dowożenia z hydrantu oddalonego od zabudowań o
ok. 1 km. Na zakończenie działań miejsce zdarzenia przekazano
właścicielce celem dozorowania.

Pożar w mieszkaniu.

W dniu 15 kwietnia nasi koledzy zostali zadysponowani do
pożaru przy ul. Węgierskiej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia
zastali przed mieszkaniem lokatorkę, która poinformowała o
pożarze w kuchni – pożar garnków i szafek nad kuchnią
elektryczną indukcyjną. Przed przybyciem PSP, ewakuowała
dwójkę swoich dzieci (1,5 i 5 lat) do sąsiadów. Dzieci oraz
ich mama nie potrzebowały pomocy medycznej. Lokatorka sama
próbowała ugasić pożar.
Miejsce akcji zabezpieczono, działania ratowników polegały na
dogaszeniu palących się mebli jednym prądem wody przy użyciu
podręcznego sprzętu gaśniczego. Mieszkanie przewietrzono przy
użyciu wentylatora, zdemontowano trzy wiszące nadpalone szafki
i wyniesiono na zewnątrz budynku, ułożono przy śmietniku.
Pomieszczenia sprawdzono na obecność tlenku węgla – nie
stwierdzono zagrożenia.

Pożar mieszkania.
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zostali

zadysponowani do pożaru mieszkania
przy ul. Biziela. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, zastano
wydobywający się dym z okna na 6 piętrze budynku
wielorodzinnego. Miejsce akcji zabezpieczono, działania
ratowników polegały na wycięciu
wejściowych do mieszkania.

zawiasów

w

drzwiach

W okolicach drzwi widoczne zadymienie. Wewnątrz mieszkania
zastano silne zadymienie oraz płomienie widoczne w dużym
pokoju. Rota ratowników ewakuowała na zewnątrz mieszkania
przytomnego lokatora, który leżał w pokoju objętym pożarem
oraz przytomną kobietę, która leżała w przejściu do kuchni. Na
miejsce, poprzez SK KM PSP wezwano dwa zespoły ZRM. W
pierwszej fazie podano jeden prąd z gaśnicy proszkowej
wstępnie tłumiąc płomienie, następnie podano jeden prąd wody w
celu dogaszenia pożaru. Ewakuowane osoby zniesiono piętro
niżej gdzie udzielono im pierwszej pomocy medycznej
(tlenoterapia, monitorowanie saturacji, wsparcie psychiczne).
O godzinie 20:11 poszkodowanego przekazano ZRM (pomoc w
zniesieniu do karetki, poszkodowany z objawami wstrząsu),
kontynuując monitorowanie poszkodowanej kobiety. Około 20:30

na miejsce przybył kolejny zespół ZRM, któremu przekazano
poszkodowaną. Obydwie osoby zostały zabrane do szpitala.
Mieszkanie i klatkę schodową oddymiano przy użyciu
wentylatora. Pogorzelisko sprawdzono kamerą termowizyjną,
nadpalone książki i płyty wrzucono do wanny w łazience. W
mieszkaniu pozostawiono otwarte okna w celu jego wywietrzenia.
Zakręcono gaz w mieszkaniu i wyłączono instalację elektryczną.
Na miejscu pozostał patrol Policji, zabezpieczając mieszkanie.

Pożar przy ulicy Hutniczej.

W dniu 21 kwietnia nasi koledzy gasili
pożar trawy na
nieużytkach przy ogrodzeniu firmy METALKAS oraz kontenera na
makulaturę na trenie zakładu. Miejsce akcji zabezpieczono,
działania ratowników polegały na podaniu dwóch prądów wody w
natarciu, pierwszy na palący się kontener a drugi na palącą
się trawę. Na zakończenie działań kontener z niedopaloną

makulaturą pokryto pianą średnią.

Wypadek samochodowy w Makowiskach.

W dniu 29 kwietnia strażacy z naszej jednostki zostali
zadysponowani do wypadku samochodowego. Po przybyciu na
miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy po dachowaniu,
leżący na dachu. Kierujący znajdował się poza pojazdem (sam
opuścił pojazd, tylko on nim podróżował). Miejsce akcji
zabezpieczono, działania ratowników polegały na zabezpieczeniu
wycieku oleju silnikowego za pomocą sorbentu. Przybyły na
miejsce zdarzenia ZRM, równocześnie z zastępem OSP, przystąpił
do badania kierującego (po przebadaniu kierujący pozostał na
miejscu zdarzenia). Po zakończeniu czynności przez Policję
pojazd został przewrócony na koła, co umożliwiło odłączenie
akumulatora. Na zakończenie działań na miejscu pozostał patrol
Policji, laweta oraz kierujący, który zabezpieczył pojazd na
poboczu.

Wypadek drogowy w Stryszku.

30 kwietnia nasi strażacy po przybyciu na miejsce zdarzenia
zastali dwa uszkodzone samochody osobowe: Renault Scenic –
stojący na prawym pasie ruchu oraz Opel Astra – na prawym
pasie zieleni. Osoba kierująca autem Opel Astra znajdowała się
na zewnątrz pojazdu, a kierująca Renault Scenic wewnątrz
pojazdu (osoba niezakleszczona, oczekująca na służby ratunkowe
na miejscu kierowcy). Miejsce akcji zabezpieczono. Działania
ratowników polegały na zabezpieczeniu prawego pasa ruchu,
odłączeniu zasilania pojazdów, zakręceniu zaworów butli LPG w
obu pojazdach oraz neutralizacji substancji ropopochodnych.
Udzielono wsparcia psychicznego kierującym. Po przybyciu ZRM i
przebadaniu poszkodowanych kierująca Renault Scenic
została
zabrana do szpitala, a kierujący Oplem pozostał na miejscu
zdarzenia. Po zakończeniu czynności przez Policję samochody
zabrała Pomoc Drogowa. Podczas działań ruch odbywał się lewym
pasem ruchu.

