Wrzesień w JRG
We wrześniu Szkolna JRG brała udział w 40 zdarzeniach, z czego
pożary stanowiły 12, miejscowe zagrożenia 21, a alarmy
fałszywe 7 wyjazdów.Wypadek drogowy.
W dniu 8 września, ratownicy ze Szkolnej JRG zostali wezwani
do wypadku drogowego niedaleko Białych Błot. Po przybyciu na
miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy marki Toyota Yaris
z przyczepką, który dachował. Kierujący znajdował się poza
pojazdem. Miejsce akcji zabezpieczono. Działania ratowników
PSP polegały na zajęciu się 80-letnim kierującym pojazdem
(wsparcie psychiczne – nie zgłaszał obrażeń). Po przybyciu na
miejsce ZRM kierującego przekazano ratownikom medycznym.
Po przebadaniu poszkodowany został zabrany do Szpitala im.
Biziela. Po przeprowadzeniu czynności przez Policję, samochód
osobowy postawiono na koła, następnie wraz z przyczepką został
zabrany przez Pomoc Drogową. Na miejscu pozostał patrol
Policji prowadząc dalsze czynności.

Wypadek na ul. Glinki.
W dniu 11 września, strażacy z naszej JRG zostali
zadysponowani do kolizji pięciu samochodów na ulicy Glinki. Po
przybyciu na miejsce zdarzenia zastano pięć samochodów
osobowych po kolizji stojących na obydwu pasach ruchu. Żadna z

osób jadących pojazdami nie zgłaszała dolegliwości. Miejsce
akcji zabezpieczono, działania ratowników polegały na
odłączeniu akumulatora w Toyocie wyposażonej w instalacje
gazową oraz zebraniu z jezdni rozlanych płynów
eksploatacyjnych. W pierwszej fazie działań ruch na ulicy
Glinki był zamknięty, następnie uruchomiono objazd przez
parking firmy POLON. Trzy samochody zostały zabrane przez
Pomoc Drogową, Citroena DS4 zepchnięto na parking, a Toyota
Corolla mogła dalej kontynuować jazdę. Na miejscu pozostała
Policja prowadząc swoje czynności.

Wypadek w Prądocinie.
W dniu 12 września, strażacy ze Szkolnej JRG zostali
zadysponowani do kolizji na DK 25 w okolicy miejscowości
Prądocin. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastano kolizję
dwóch samochodów osobowych. Seat Leon znajdował się na pasie
jezdni – kierunek Bydgoszcz, natomiast Opel Astra znajdował
się na środku jezdni, blokując drogę w kierunku Inowrocławia.
Wszyscy uczestnicy zdarzenia opuścili pojazdy o własnych
siłach bez widocznych obrażeń. Miejsce akcji zabezpieczono,
działania ratowników polegały na odłączeniu akumulatorów,

odłączeniu zasilania LPG w Oplu oraz neutralizacji płynów
eksploatacyjnych. W trakcie działań kierowca Opla zaczął
uskarżać się na ból głowy. Jednocześnie z zastępem PSP na
miejsce przybył ZRM, który przebadał kierowcę Opla – nie
wymagał hospitalizacji pozostał na miejscu zdarzenia. Droga
podczas działań została zamknięta, a Policja zorganizowała
objazd. Po przeprowadzeniu czynności przez patrol Policji,
Opel Astra został zabrany przez Pomoc Drogową natomiast Seat
został zepchnięty na pobocze drogi. Policja zabezpieczyła
pojazd do czasu jego usunięcia, ruch na DK25 został wznowiony.
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