Sokółka – duży pożar budynków na
ul. Dolnej.
9 maja 2019 r. o godz. 17.24 do Stanowiska Komendanta Powiatowego PSP w
Sokółce wpływa informacja o dużym zadymieniu i pożarze w Sokółce na ul. Dolnej
– zgłoszenie nie zawiera szczegółowych danych o zdarzeniu.
Jednocześnie do SKKP Sokółka wpływa zgłoszenie z Wojewódzkiego Centrum
Powiadamiania Ratunkowego – z informacji wynika, że pali się stodoła. Do
zdarzenia SKKP Sokółka dysponuje natychmiast dwa zastępy z JRG Sokółka oraz
dwa zastępy z najbliższych OSP KSRG. Dopiero kolejne zgłoszenia wpływające z
miejsca zdarzenia precyzują dane dot. pożaru – wynika z nich, że pali się zakład
produkcyjny oraz stodoła. W związku z powyższym SKKP Sokółka dysponuje do
zdarzenia kolejne zastępy OSP z terenu powiatu sokólskiego oraz podnośnik SHD
z JRG Sokółka.
Już po 4 minutach od zgłoszenia na miejsce zdarzenia dojeżdżają zastępy JRG
Sokółka i stwierdzają, że pali się całkowicie budynek malarni proszkowej w
zakładzie produkcyjnym. Pożarem objęty jest również szczyt i częściowo dach
budynku stodoły zlokalizowanej na sąsiedniej posesji. Z uwagi na gęstą zabudowę
występuje duże zagrożenie dla sąsiednich obiektów – bezpośrednio zagrożone są 3
budynki mieszkalne na trzech posesjach, garaż na jednej z posesji oraz budynek
gospodarczy i produkcyjny na terenie zakładu. Pożar zaczyna obejmować również
więźby dachowe jednego z zagrożonych budynków mieszkalnych i garażu. Do
czasu przybycia zadysponowanych jednostek OSP działania straży polegają na
podaniu 5 prądów wody w natarciu na palące się obiekty z jednoczesną obroną
zagrożonych budynków i gaszeniem rozprzestrzeniającego się ognia na dachach
obiektów. Strażacy w prowadzonych działaniach otrzymują wsparcie od
funkcjonariuszy Policji znajdujących się na miejscu zdarzenia. Duże zagrożenie
dla ratowników PSP podczas prowadzonych działań stanowi zerwania i iskrząca
napowietrzna linia energetyczna leżąca przed palącym się budynkiem
produkcyjnym, która ogranicza operowanie prądami gaśniczymi wody.
Po dojechaniu na miejsce zdarzenia kolejnych jednostek straży wprowadzono
dodatkowo 5 prądów wody w natarciu na miejsce pożaru, w tym czterech na
paląca się stodołę oraz jeden na obiekt malarni proszkowej. Na miejsce zdarzenia

udaje się Powiatowa Grupa Operacyjna. Po zdalnym odłączeniu prądu przez
Pogotowie Energetyczne i stłumieniu ognia – wprowadzono do wnętrza obiektów
ratowników w aparatach ochrony układu oddechowego celem dogaszania.
Podczas działań wszystkie zagrożone obiekty sprawdzono kamerą termowizyjną.
Na miejsce zdarzenia przybył również ambulans ZRM wezwany do osoby
znajdującej się pod wpływem zdarzenia – w/w osoba nie wymaga hospitalizacji.
Podczas pożaru spaleniu uległy całkowicie 2 obiekty o łącznej powierzchni ponad
400 m2 – wartość strat w mieniu oszacowano wstępnie na kwotę ponad 1 mln zł.
W wyniku prowadzonych działań uratowano mienie o łącznej wartości około 1,5
mln zł.
W działaniach trwających ponad 3 godziny udział brało 13 zastępów straży (JRG
Sokółka, OSP KSRG Stara Rozedranka, Stara Kamionka, Szudziałowo, Zubrzyca
Wielka, Jacowlany, Kuźnica, Janów) – łącznie 53 strażaków oraz Pogotowie
Ratunkowe, Pogotowie Energetyczne, Policja i Straż Miejska.
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