Wybuchł pożar, zawaliło się
drzewo,
wezbrała
rzeka.
Pomogli strażacy ochotnicy
[FOTO]
To oni często są pierwsi gdy wybucha pożar, wali się drzewo
podczas wichury czy zdarza się wypadek. To oni zazwyczaj
zjawiają się na miejscu tragedii jak ciche anioły. To oni
pozostają w cieniu, kiedy media piszą i mówią o zdarzeniach,
w których pomogli – ratując ludzkie życie i dobytek. To oni
– strażacy ochotnicy, którzy pomoc mają we krwi.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Płocku
podsumowała udział w różnego typu działaniach ratowniczych,
w których – jak się okazuje – bardzo czynnie biorą udział
jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Którzy ochotnicy ze
swoich remiz wyjeżdżali najczęściej?
Rejon operacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Płocku obejmuje 15 gmin powiatu płockiego oraz
Miasto Płock. Na tym terenie zlokalizowanych jest 116
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z czego 23 włączone
są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Strażacy
ochotnicy z jednostek powiatowych oraz Miasta Płocka w
minionym roku interweniowali 2716, a także dwukrotnie
zabezpieczali rejon operacyjny.
Poniżej dane liczbowe działań ratowniczo-gaśniczych
jednostek OSP należących do KSRG:
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP

Gąbin – Gmina Gąbin – 305
Słupno – Gmina Słupno – 206
Drobin – Gmina Drobin – 160
Łąck – Gmina Łąck – 141
Dobrzyków – Gmina Gąbin – 139

OSP
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP

Wyszogród – Gmina Wyszogród – 123
Słubice – Gmina Słubice – 119
Trzepowo – Miasto Płock – 105
Bielsk – Gmina Bielsk – 102
Sikórz – Gmina Brudzeń Duży – 99
Nowy Duninów – Gmina Nowy Duninów – 84
Staroźreby – Gmina Staroźreby – 83
Bądkowo Kościelne – Gmina Brudzeń Duży – 82
Kanigowo – Gmina Bodzanów – 75
Mała Wieś – Gmina Mała Wieś – 73
Bodzanów – Gmina Bodzanów – 70
Stara Biała – Gmina Stara Biała – 66
Góra – Gmina Staroźreby – 58
Bulkowo – Gmina Bulkowo – 54
Rogozino – Gmina Radzanowo – 51
Stare Gałki – Gmina Mała Wieś – 38
Woźniki – Gmina Radzanowo – 32
Niesłuchowo – Gmina Bodzanów – 21

Najczęściej wśród jednostek OSP niewłączonych do KSRG
interwencję podejmowały:
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP

Siecień – Gmina Brudzeń Duży – 49
Łubki Nowe – Gmina Bulkowo – 34
Płock Borowiczki – Miasto Płock – 29
Proboszczewice – Gmina Stara Biała – 20
Zągoty – Gmina Bielsk – 19
Białobrzegi – Gmina Bodzanów – 19

Źródło i fot: KM PSP w Płocku
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W poniedziałek, 24 grudnia, w Płocku przy
Kochanowskiego wybuchł pożar. Palił się dom.

ulicy

– W miejscu zdarzenia przebywało dwóch mężczyzn. Jeden zmarł
mimo prowadzonej reanimacji, drugi mężczyzna został
przewieziony do szpitala. Przyczyna pożaru nie jest znana,
zostanie ona ustalona w toku przeprowadzonego postępowania –
relacjonuje Krzysztof Piasek, rzecznik prasowy KMP w Płocku.

Pożar w Parzeniu. Palił się
ciągnik
rolniczy
wraz
z
przyczepą [FOTO]
Dwa zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych skierowane zostały
dziś, 2 września, do pożaru.
Na drodze wojewódzkiej w
Parzeniu zapalił się ciągnik rolniczy.
– O godzinie 7:30 Stanowisko Kierowania Komendanta
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku zadysponowało
jeden zastęp z naszej jednostki do pożaru ciągnika
rolniczego na drodze wojewódzkiej nr. 559 w miejscowości
Parzeń, gm. Brudzeń Duży – czytamy na fanpagu OSP KSRG
Sikórz.
Po dojechaniu na miejsce zdarzenia strażacy zastali ciągnik
wraz z przyczepą w całości objęty ogniem. Zabezpieczając
miejsce zdarzenia, strażacy jednocześnie przystąpili do

podania środka gaśniczego na palącą się maszynę rolniczą. –
Operator traktora ewakuował się przed przybyciem służb
ratunkowych, nie odniósł obrażeń w tym zdarzeniu – informują
strażacy.
W czasie działań ruch na drodze był wstrzymany. Po
opanowaniu sytuacji, traktor został usunięty z drogi w
bezpieczne miejsce oraz przekazany właścicielowi. Następnie
droga została posprzątana a ruch na drodze przywrócony.
Działania straży pożarnej trwały do godziny 9:10. W akcji
brały udział jednostki z OSP KSRG Sikórz, OSP KSRG Bądkowo
Kościelne oraz z WRD KMP w Płocku.

Fot: OSP Sikórz.

Pożar na terenie zakładu w
Kobiernikach [FOTO]
– Na miejscu zdarzenia zastaliśmy palącą się hałdę śmieci o
wymiarach około 50 metrów na 20 metrów oraz wysokości około
4 metrów. Działania straży pożarnej polegały na zbudowaniu
kilku linii gaśniczych, zbudowaniu zasilenia wodnego oraz
dowożenie wody z pobliskich hydrantów – napisali strażacy z
OSP Sikórz na swoim fanpagu.
W niedzielę, 19 sierpnia, o godzinie 18:20 Stanowisko
Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Płocku zadysponowało zastęp z jednostki OSP Sikórz do
gaszenia pożaru na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarowania
Odpadami w Kobiernikach, gm. Stara Biała – informują
strażacy.
W związku z dużym zadymieniem ratownicy pracowali w
aparatach ochrony dróg oddechowych. Po prawie pięciu
godzinach pożar został opanowany.
W gaszeniu pożaru śmieci w Kobiernikach brały udział 4
zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Płocka oraz 6 zastępów
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu płockiego.

Fot. OSP Sikórz.

Pożar
przy
ulicy
Misjonarskiej.
Mieszkańców
ewakuowano
– Ewakuowano cztery osoby. Ulica Misjonarska jest zamknięta
dla ruchu. Straż Miejska zabezpiecza miejsce zdarzenia przed
osobami postronnymi – informuje nas Jolanta Głowacka,
rzecznik prasowy straży miejskiej w Płocku.
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest pożar, który wybuchł w
budynku przy ulicy Misjonarskiej 6. Na miejscu pracują
strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, którzy główny ogień
już ugasili. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane.

Pożar
przy
ulicy
Armii
Krajowej. Kobieta trafiła do
szpitala
– Przy ulicy Armii Krajowej 78 na balkonie paliła się
wycieraczka. Strażacy ugasili pożar bardzo szybko,
wywietrzyli też zadymione mieszkanie – informuje nas Edward
Mysera, rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej w
Płocku.
W wyniku zdarzenia 90-letnia kobieta obecna w mieszkaniu, w
którym doszło do pożaru, została przewieziona do szpitala.
Do akcji na Podolszycach zostały zadysponowane dwa wozy
strażackie. – Sąsiedzi zaalarmowali straż oraz pogotowie, bo
strasznie śmierdziało dymem na klatkach schodowych i
korytarzach – z kolei relacjonuje zdarzenie nasza
Czytelniczka.
Fot. Zdjęcie poglądowe.

Pożar w gminie Stara Biała.
Płonął dach na budynku jednej
z firm
– Dziś, 19 marca, o godzinie 5:45 Stanowisko Kierowania
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Płocku
zadysponowało jeden zastęp z naszej jednostki do pożaru
poszycia dachowego w firmie Stalmech w miejscowości Nowa
Biała, gminie Stara Biała – czytamy na fanpagu Ochotniczej

Straży Pożarnej z Sikorza.
Po dojeździe na miejsce pożaru, strażacy – ochotnicy zastali
tam już strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Płocku,
Zakładowej Straży Pożarnej PKN Orlen oraz innych
Ochotniczych Straży Pożarnych. Działania straży pożarnej
polegały na rozwinięciu linii gaśniczej oraz podaniu prądów
wody w natarciu na palący się wentylator na hali
produkcyjnej. – Na szczęście pożar został szybko zauważony
przez pracowników firmy, dzięki czemu nie doszło do
rozprzestrzenienia się ognia na pozostałą część budynku –
czytamy w informacji.

Fot. OSP KSRG Sikórz.

Pożar przy ulicy Zduńskiej.
Spłonęło poddasze
– Dziś około godziny 6:30 doszło do pożaru poddasza przy
ulicy Zduńskiej 12 – informuje nas Edward Mysera, rzecznik
prasowy Państwowej Straży Pożarnej. Na szczęście nikomu nic
się nie stało
– Do gaszenia pożaru zostały zadysponowane trzy samochody
PSP. W tej chwili trwa akcja dogaszania ognia – dodaje. Z
kolei Jolanta Głowacka, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w
Płocku informuje, że strażnicy miejscy zabezpieczają teren
przed osobami postronnymi oraz wstrzymali ruch pojazdów na
ulicy Zduńskiej od strony Kazimierza Wielkiego.

– Przyczyny pożaru będą znane po dokładnych oględzinach
miejsca, ale jest za wcześnie, aby o nich mówić – podkreśla
rzecznik Edward Mysera.
Fot. Zdjęcia poglądowe.

Pożar
w
miejscowości
Nakwasin. Ewakuowano 6 osób
Dziś, 13 lutego, w nocy około godziny 1:30 do Państwowej
Straży Pożarnej zgłoszono pożar w miejscowości Nakwasin
gmina Mała Wieś.
– Po przybyciu strażaków na miejsce okazało się, że pożar
ogarnął całe poddasze budynku jednorodzinnego – tłumaczy nam
Edward Mysera, rzecznik prasowy PSP Płock. Z płonącego
budynku ewakuowano 2 osoby dorosłe i 4 dzieci. Na miejscu
pracowały 2 jednostki PSP, 3 Ochotniczych Straży Pożarnych,
oraz podnośnik PSP.
– Obecnie pożar został ugaszony, a ewakuowana rodzina
przebywa u swoich bliskich. Przyczyny pożaru ustala policja
– dodaje Edward Mysera.
Fot. Zdjęcie poglądowe.

Pożar przy Szarych Szeregów.
Tak strażacy “witali” nowy
rok
Jedni otwierali szampana i na dobre się bawili, inni
ratowali mienie płocczan. W niedzielę, 31 grudnia,
otrzymaliśmy wiadomość od naszego Czytelnika, a w niej
krótki filmik z akcji gaszenia pożaru.
Kilkanaście minut przed godziną 23 na ulicy Szarych Szeregów
w Płocku zjawiła się straż pożarna. – Pożar wybuchł w
piwnicy, ktoś wrzucił tam petardę – informował nas
płocczanin. Dzięki szybkiej reakcji płockich strażaków pożar
został szybko ugaszony.

Fot. Czytelnik

