Nie żyje 36-latek. Ciało
znaleziono w mieszkaniu przy
ulicy Wyszogrodzkiej
– Przyczyna zgonu 36-letniego płocczanina nie jest znana.
Będzie przeprowadzona sekcja zwłok mężczyzny – informuje nas
Marta Lewandowska z KMP w Płocku.
Dziś około godz.10:35 rodzina mężczyzny zaniepokojona tym,
że nie może dostać się do mieszkania, w którym przebywał
płocczanin, wezwała straż pożarną. Strażacy wezwali policję.
Po wejściu do mieszkania przy ulicy Wyszogrodzkiej okazało
się, że 36-latek nie żyje. – Na miejscu zostały
przeprowadzone działania z udziałem prokuratora. Przyczyna
zgonu mężczyzny nie jest znana – podkreśla Marta
Lewandowska.
Fot. Czytelnik.

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
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP
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
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

OSP
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP

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

Trąba powietrzna szalała nad
Płockiem. Są zniszczenia
Uszkodzony dach na sklepie Biedronka przy ulicy Portowej,
połamane drzewa przy ulicy Kolejowej, poderwany i rzucony
przez wiatr kontener ze stróżem pilnującym przytań
żeglarską.
To zniszczenia po przejściu trąby powietrznej, które
wymienia Edward Mysera, rzecznik prasowy Państwowej Straży
Pożarnej w Płocku. Trąba przeszła nad naszym miastem dziś,
25 czerwca. – Na szczęście nikt z powodu silnego wiatru nie
ucierpiał – informuje Mysera.

– Zerwany dach z Biedronki uszkodził auta tam zaparkowane.
Patrol straży miejskiej stoi na ulicy Kościelnej i informuje
o objazdach. Na Rogatkach z kolei stoją policjanci, którzy
nie wpuszczają kierowców na most – informuje Jolanta
Głowacka, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Płocku.

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.

Wyciągała pieska, zabiłaby
ludzi.
Na
dodatek
była
pijana!
Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło dziś przed godziną
17 w miejscowości Parzeń. Zderzyły się tam dwa osobowe
samochody. Pasażerem jednego z nich było kilkumiesięczne
dziecko.
– Policjanci na miejscu wstępnie ustalili, że pani kierująca
samochodem marki seat, 50-letnia mieszkanka województwa
kujawsko-pomorskiego, będąc w stanie nietrzeźwym – blisko
1,4 promila – jechała z dwoma pieskami. Jeden z psiaków
dostał się pod pedały auta. Pani kierująca samochodem,
próbowała wyjąć pieska, zupełnie nie zwracając uwagi na to,
co dzieje się na drodze – relacjonuje Krzysztof Piasek,
rzecznik płockiej policji.
– Tym samym zjechała na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło
do zderzenia z jadącym z naprzeciwka samochodem marki audi,
którym kierował 24-latek z Lipna, a pasażerami samochodu
była 26-letnia kobieta i siedmiomiesięczne niemowlę. Na
szczęście ani kierowcy, ani pasażerom audi nic się nie stało
– informuje Piasek. – Natomiast do szpitala trafiła
kierująca seatem – dodaje.
Poszkodowanym w wypadku osobom pomocy udzielają strażacy z
OSP Sikórz, PSP z Płocka, pogotowie ratunkowe oraz
policja. W tej chwili na drodze powiatowej z Płocka do
Lipna, na wysokości miejscowości Parzeń, występują chwilowe

utrudnienia w ruchu.
Fot. Czytelnik.

Płock walczy ze skutkami
nawałnicy.
Nieprzejezdne
ulice!
Na terenie Płocka i powiatu płockiego zgłoszono ponad 100
interwencji w związku z burzą, która przeszła nad naszym
terenem. Do likwidacji szkód zaangażowanych jest 50 zastępów
Państwowej Straży Pożarnej.
W związku z frontem burzowym, który przechodził nad Płockiem
w godzinach porannych, występują ograniczenia w ruchu i
lokalne podtopienia. Nieprzejezdna jest ulica SPÓŁDZIELCZA –
pod wiaduktami, duże zastoiska wody występują na ulicach:
TYSIĄCLECIA, KOSTROGAJ, LACHMANA, MISJONARSKA, WYSZOGRODZKA.
Aktualnie służby miejskie interweniują w celu usunięcia
skutków nawałnicy. Doszło także do wybijania wody ze
studzienek deszczowych oraz podtopień piwnic na osiedlu
Zielony Jar i Międzytorze. Interweniuje PSP. Na terenie
powiatu płockiego w wyniku burzy doszło do zerwania dachów
oraz powaleń drzew na drogi. Występują lokalne podtopienia
piwnic oraz zastoiska wody na drogach. Apelujemy o
zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń
interweniujących służb.
Apelujemy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do
poleceń służb interweniujących służb. Na ulicach miasta
wprowadzone zostały ograniczenia w ruchu w związku z

nawałnicą.
Info:UMP.
Fot. Zdjęcia poglądowe youtube.pl

Głośny
wybuch
Podolszycami

wstrząsnął

W poniedziałek nad ranem, 5 czerwca, mieszkańców Podolszyc
Południe obudził głośny huk. – Około godziny 3.30 w nocy
wybuch postawił nas na równe nogi. Byliśmy przerażeni. Huk
był potworny – relacjonuje nam Czytelnik.
– Faktycznie doszło tam do wybuchu samochodu. W wyniku
zdarzenia samochód całkowicie spłonął, została też
uszkodzona część elewacji budynku nieopodal płonącego auta.
Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na miejsce zdarzenia
wysłane były dwa wozy straży pożarnej – tłumaczy nam Edward
Mysera, rzecznik prasowy PSP w Płocku.
– Na ulicy Puchalskiego, ok. 4.00 doszło do pożaru samochodu
bmw 7. Wartość pojazdu to ok. 200 tys. zł – potwierdza z
kolei w informacji prasowej Krzysztof Piasek, rzecznik
prasowy płockiej policji.
Policja jest także w trakcie wyjaśniania zdarzenia.
Fot. Zdjęcie poglądowe – Państwowa Straż Pożarna.

Wypadek
[FOTO]

w

centrum

Płocka

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło dziś, 18 grudnia, na
skrzyżowaniu ulic Kolegialnej z Misjonarską.
– Zderzył się autobus komunikacji miejskiej z samochodem
osobowym. W wyniku zdarzenia jedna osoba została poszkodowana.
Jest nią kierowca samochodu osobowego, którego karetka
pogotowia zabrała do szpitala. Autobusem podróżowało pięć osób
plus kierowca – informuje nas Edward Mysera rzecznik
Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. -Ponieważ wypadek
wyglądał groźnie, zadysponowano aż cztery wozy PSP na miejsce
zdarzenia – dodawał. Ruch na ulicy Kolegialnej odbywa się
wahadłowo.
– Wstępnie wiadomo tyle, że kierowca samochodu osobowego
wyjeżdżając z ulicy Misjonarskiej, wymusił pierwszeństwo
przejazdu – relacjonował z kolei Krzysztof Piasek z płockiej
Policji.
Warto dodać, że od 22 listopada na tych dwóch ulicach czyli na
ulicy Kolegialnej oraz Misjonarskiej zaczęły obowiązywać nowe
zasady ruchu drogowego. Zamontowano na nich także tzw.
poduszki berlińskie” – progi wyspowe oraz “kocie oczka”punktowe, odblaskowe znaczniki, wprowadzono też ograniczenie
prędkości do 30 km na godzinę. Należy zadać pytanie – czyżby
to wszystko poszło na marne?
Przypomnijmy. Nowe oznakowanie miało ułatwić poruszanie się po
skrzyżowaniach oraz zapobiegać niebezpiecznym manewrom
kierujących. W październiku br. wykonano nowe oznakowania
poziome, przez co na poszczególnych pasach jezdni w ulicach
Sienkiewicza i Kolegialnej pojawiły się specjalne linie
separacji ruchu oraz oznakowanie kierunkowe.

Fot. Dziennik Płocki

W budynku zasilanym gazem
ziemnym, wybuchł pożar
W Płocku przy ulicy Królewieckiej 3/1 wybuchł pożar w
mieszkaniu na pierwszym piętrze – informuje nas Edward Mysera,
rzecznik Państwowej Straży Pożarnej.
– Budynek zasilany jest gazem ziemnym – dodaje w dalszej

części wiadomości. Na miejsce zostały zadysponowane dwie
jednostki PSP, które bez większych problemów poradziły sobie z
pożarem. W tej chwili sytuacja jest już całkowicie opanowana.
– W jednym mieszkań spaliła się kuchnia. Nie ma w tym
zdarzeniu osób poszkodowanych. Właściciele mieszkania opuścili
je, przed przybyciem straży pożarnej – dodaje Mysera.

10 dzieci w szpitalu! Straż i
policja na miejscu zdarzenia
– W Płocku w Pasażu Vuka Karadzica, a dokładniej w Szkole
Podstawowej nr 1 czuć zapach niewiadomego pochodzenia –
informuje nas Edward Mysera rzecznik Płockiej Straży Pożarnej.
Do tej pory ustalono, iż chłopiec w jednej z klas rozlał
substancję, w wyniku czego dzieci zaczęły się źle czuć.
Dostały bólów głowy oraz wymiotowały. W związku z tym
dziesięcioro dzieci profilaktycznie odwieziono do szpitala. Do
szkoły zostały skierowane jednostki Państwowej Straży
Pożarnej. – Przyrządy pomiarowe, których użyli strażacy, nie
wykryły żadnych, ze znanych, niebezpiecznych substancji –
tłumaczył nam rzecznik PSP.
Strażacy zabezpieczyli teren. Na miejscu znajduje się też
policja, która ustala szczegóły i okoliczności całego
zdarzenia.

Fot. Dziennik Płocki

