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KAMIENNOGÓRSCY POLICJANCI EWAKUOWALI MIESZKAŃCÓW
Z PŁONĄCYCH BUDYNKÓW
Data publikacji 04.01.2022

Minionej nocy tuż przed godziną 23.00 doszło do pożaru w jednym z budynków wielorodzinnych
w Kamiennej Górze. Jako pierwsi na miejsce przyjechali tamtejsi policjanci, którzy błyskawicznie
zareagowali, przyczyniając się do uratowania życia osób przebywających w bloku. Kilka godzin
później podobne zdarzenie miało miejsce w innej części miasta, jednak w tym przypadku jedna z
poszkodowanych osób poniosła śmierć. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas
korzystania i obsługi urządzeń wykorzystujących ogień.

Kamiennogórscy policjanci jako pierwsi przyjechali na miejsce pożaru, do którego doszło w piwnicy budynku
wielorodzinnego przy ulicy Ogrodowej. Widząc wydobywający się z bloku dym, mundurowi natychmiast rozpoczęli
ewakuację lokatorów. Akcja była utrudniona z uwagi na duże zadymienie całej klatki schodowej. Policjanci pukali do
wszystkich mieszkań, budząc lokatorów. Poprzez otwarcie okien mundurowi oddymili klatkę schodową, umożliwiając
mieszkańcom wyjście na zewnątrz. Na miejsce dotarło łącznie 6 zastępów straży pożarnej, przyłączając się do działań
ewakuacyjnych. Łącznie z budynku wyprowadzono 23 osoby.

Strażacy ugasili pożar i zniwelowali zagrożenie. W czasie prowadzonych działań policjanci zapewnili schronienie 5
ewakuowanym mieszkańcom w policyjnym radiowozie. Po ugaszeniu pożaru i przewietrzeniu klatki schodowej strażacy
sprawdzili stężenie tlenku węgla. Z uwagi na brak zagrożenia, mieszkańcy bloku mogli wrócić do swoich mieszań.
Wstępne ustalenia wskazują, że prawdopodobną przyczyną pożaru mogła być wada pieca centralnego ogrzewania,
znajdującego się w piwnicy oraz zapłon składowanych w pobliżu przedmiotów. Nikt nie odniósł obrażeń, pożar nie
wydostał się poza pomieszczania piwniczne.
Do kolejnego, podobnego zdarzenia doszło nad ranem również w budynku wielorodzinnym przy ulicy Karola Miarki w
Kamiennej Górze. Policjanci po przybyciu na miejsce zastali zgłaszającego, który wyjaśnił, że wchodząc do mieszkania,
zauważył swojego ojca leżącego na podłodze. Niestety nie były wyczuwalne jego funkcje życiowe, a dodatkowo
mieszkanie i klatka schodowa były mocno zadymione. Policjanci wspólnie z funkcjonariuszami straży pożarnej wynieśli
na zewnątrz 63-letniego mężczyznę, jednak pomimo pomocy pogotowia ratunkowego nie udało się przywrócić jego
funkcji życiowych.
Podczas tych działań ewakuowano łącznie 11 osób w tym dwójka dzieci, które ze względu na trudności z oddychaniem
zostały przewiezione do szpitala. Pozostali lokatorzy uzyskali schronienie w budynku Urzędu Miasta w Kamiennej Górze.
Na miejscu tego zdarzenia nadal trwają czynności procesowe, które mają na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności.
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