Pożar drewnianego
mieszkalnego

budynku

13 maja 2019 roku o godz. 02:33 do Stanowiska Kierowania Komendanta
Miejskiego PSP w Białymstoku wpłynęła informacja o pożarze budynku
mieszkalnego w Białymstoku przy ul. Grunwaldzkiej 55. Na miejsce zdarzenia
zadysponowano 10 zastępów ze wszystkich białostockich jednostek ratowniczogaśniczych oraz oficera pozostającego w dyspozycji Komendanta Miejskiego w
Białymstoku.
Po przyjeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów JOP stwierdzono, iż
pożarem objęty jest cały budynek mieszkalny o konstrukcji drewnianej o
wymiarach 20x10x8 m. Płomienie wydobywały się z większości otworów
okiennych oraz dachu. Od bezpośredniego świadka zdarzenia otrzymano
informację, że w jednym z okien na pierwszym piętrze znajdowała się młoda
kobieta, która przekazała mu informację, że razem z nią w pomieszczeniu są
jeszcze dwie osoby, jednak znaczny rozwój pożaru uniemożliwił im ucieczkę.
Działania strażaków w pierwszej fazie skupiły się na obronie wskazanego przez
świadka pomieszczenia poprzez podanie prądów wody z jednoczesną ewakuacją
poszkodowanych. Ratownikom udało się wynieść po drabinach przystawnych z
płonącego budynku trzy nieprzytomne osoby. Zostały one przekazane przybyłym
na miejsce zdarzenia Zespołom Ratownictwa Medycznego. W trakcie udzielania
pomocy medycznej kobieta odzyskała przytomność. Równolegle z ewakuacją
prowadzono działania gaśnicze ze wszystkich stron budynku wykorzystując
drabiny przystawne oraz drabinę mechaniczną. Po lokalizacji pożaru i częściowym
ugaszeniu przeszukując kolejne pomieszczenia na parterze odnaleziono dwa
spalone ciała.
W trakcie działań wyniesiono na zewnątrz dwie 11 kg butle na propan- butan,
które chłodzono prądem wody, aż do obniżenia temperatury. Po ugaszeniu pożaru
prowadzono prace rozbiórkowe konstrukcji budowlanych z jednoczesnym
dogaszaniem. Zaopatrzenie wodne stanowiły hydranty miejskiej sieci
wodociągowej, jednak ze względu na duży pobór wody, a co za tym idzie znaczny
spadek ciśnienia w sieci hydrantowej Kierujący Działaniem Ratowniczym podjął
decyzję o zadysponowaniu na miejsce zdarzenia cysterny GCBM 28/18 z JRG nr 4.

Pozwoliło to na podtrzymanie ciągłości podawania efektywnych prądów
gaśniczych.
W działaniach udział brało 10 zastępów PSP – łącznie 40 strażaków, Policja, ZRM,
Pogotowie Energetyczne, Pogotowie Gazowe.
Straty wyniosły ok. 300 tys. zł, uratowano mienie o łącznej wartości 150 tys. zł.
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