Maj w JRG.
W maju strażacy ze Szkolnej JRG brali udział w 33 zdarzeniach,
z których pożary stanowiły 16, miejscowe zagrożenia 14, a
alarmy fałszywe 3 interwencji. Oprócz tego w dniach 18 i 19
maja nasi funkcjonariusze uczestniczyli w skutecznym
poszukiwaniu za pomocą sonaru osoby zaginionej w Wiśle.Wypadek
na ulicy Kujawskiej.
W dniu 2 maja na ulicy Kujawskiej zdarzył się wypadek. Po
przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochody po zderzeniu
(mercedes znajdował się na pasie zieleni, ford na lewym pasie
w kierunku centrum ulicy Kujawskiej). Kierujący znajdowali się
poza pojazdami (nie zgłaszali dolegliwości), pasażerka forda
siedziała w pojeździe, uskarżając się na ból w okolicy
podbrzusza. Miejsce akcji zabezpieczono, działania ratowników
polegały na odłączeniu akumulatorów w obu pojazdach. Kolejne
czynności polegały na pomocy ZRM w przetransportowaniu
poszkodowanej do karetki. W samochodzie mercedes zakręcono
butlę z gazem. Poszkodowana po badaniu została zabrana do
Szpitala im. Biziela. Z jezdni i chodnika zebrano rozlane
płyny eksploatacyjne i paliwo. Samochody zostały zabrane przez
lawety pomocy drogowej. W trakcie prowadzonych działań lewy
pas ulicy Kujawskiej w kierunku centrum był zablokowany.
fot. Bydgoszcz 998

Ewakuacja osób z Galerii Handlowej.

W dniu 4 maja zadysponowano strażaków ze Szkolnej JRG do
podjęcia działań w Galerii Handlowej po otrzymaniu informacji
nt. podłożenia tam niebezpiecznego ładunku. Po przybyciu na
miejsce zdarzenia zastano pracowników ochrony w trakcie
ewakuacji klientów marketu (ewakuowano około 1000 osób).
Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia. Policja przystąpiła do przeszukania Galerii
Handlowej. Do działań wykorzystano policyjnego psa, nie
odnaleziono żadnego podejrzanego pakunku. Dowódca prowadzący
akcje poszukiwawczą wraz z Dyrektorem do Spraw Technicznych
nie stwierdzili zagrożenia i podjęli decyzję o wpuszczeniu
pracowników oraz klientów do marketu.
fot. Bydgoszcz 998

Pożar przy ulicy Filmowej.
W dniu 4 maja zostaliśmy zadysponowani do pożaru. Po przybyciu
na miejsce zdarzenia, zastano dwie przyczepy kempingowe
całkowicie objęte pożarem. Ze zgłoszenia wynikało, że do
pożaru doszło na terenie zakładu znajdującego się przy ulicy
Filmowej 1. Po wjeździe na teren zakładu Górażdze Beton Sp.z
o.o. okazało się, że pożar wybuchł na sąsiadujących z zakładem
ROD „Kolejarz”.
Miejsce akcji zabezpieczono, działania
ratowników polegały na podaniu dwóch prądów wody na palące się
przyczepy. W trakcie prowadzonych działań znaleziono trzy
butle turystyczne (2.5 kg.) w zgliszczach jednej z przyczep.
Przystąpiono do chłodzenia butli, następnie zanurzono je w
pobliskim oczku wodnym. Po ugaszeniu przeszukano pogorzelisko,
nie odnaleziono osób. Na miejsce przybył patrol policji.
fot. Bydgoszcz 998

Zderzenie samochodu z tramwajem.

W dniu 5 maja zastęp ze Szkolnej JRG wysłano do wypadku na
skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Lecha Kaczyńskiego. Po
przybyciu na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy na
torowisku po zderzeniu z tramwajem, ruch w kierunku ulicy
Lecha Kaczyńskiego został zamknięty. Kierująca BMW znajdowała
się poza pojazdem, zabrana do karetki na badanie. W tramwaju
jechało pięć osób nikt nie zgłaszał dolegliwości. Miejsce
akcji zabezpieczono, działania ratowników polegały na
zakręceniu butli LPG oraz odłączeniu akumulatora. Kierująca
BMW po badaniu pozostała na miejscu. Po rozczepieniu pojazdów,
pomoc drogowa zabrała samochód osobowy, a tramwaj przejechał w
kierunku pętli. Na miejscu pozostała policja oraz Nadzór Ruchu
MZK.
fot. Bydgoszcz 998

