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Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze 
 
Polska 
 
Zagrożenie życia w związku z pożarem mieszkania 
 
Kobieta zostaje uwięziona przez ogień na swoim balkonie. W płonącym 

mieszkaniu znajduje się więcej osób. Strażacy z Zielonej Góry ryzykują życie, aby 

na czas pomóc zagrożonym osobom. 

 

W poniedziałek 25.07.2016 o godz. 21:45 w jednym z mieszkań przy ul. Ogrodowej w Zielonej 

Górze wybuchł pożar. Informację o pożarze przekazał dyspozytor Wojewódzkiego Centrum 

Powiadamiania Ratunkowego do Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w Zielonej Górze. 

Mieszkaniec sąsiedniego budynku poinformował, że zauważył dym i ogień wydobywające się z 

mieszkania na drugim piętrze. Ponadto doniósł, że jedna osoba, bezpośrednio narażona na 

działanie płomieni, stała na balkonie, wołając o pomoc.   

 

Pierwsza jednostka ochrony przeciwpożarnej przybyła na miejsce o godzinie 21:50, przy czym 

dotarcie do miejsca zdarzenia było utrudnione. Strażacy przybyli na miejsce od strony ulicy 

Fabrycznej, wykorzystując drogę wewnętrzną prowadzącą na tyły budynku. Początkowo na 

miejsce zdarzenia dotarły trzy jednostki. GBA 2,7/16/4,7; GCBA 8/42; SD-30 z JRG nr. 1.  

Kierujący Działaniami Ratowniczymi sprawdził miejsce zdarzenia i ustalił, że ma do czynienia z 

w pełni rozwiniętym pożarem w mieszkaniu budynku wielorodzinnego na drugim piętrze. 

 

Na balkonie znajdowała się uwięziona przez płomienie kobieta.. Ze względu na bardzo wysoką 

temperaturę ognia zapaliło się także jej ubranie. Podczas operacji dowódca otrzymał 

informację, że w płonącym mieszkaniu uwięzione są również dwie inne osoby. Najważniejszym 

celem działania było natychmiastowe uratowanie trzech zagrożonych osób. Przy użyciu drabiny 

mechanicznej (SD-30) nastąpiła błyskawiczna ewakuacja kobiety przebywającej na balkonie. 

Ratownicy Państwowej Straży Pożarnej udzielili jej kwalifikowanej pierwszej pomocy.  

 

W związku z powyższą sytuacją i ze względu na konieczność podjęcia natychmiastowego 

działania w celu ratowania życia kobiety zasady bezpieczeństwa, które zwykle były stosowane 

w takich sytuacjach, nie były przestrzegane. Z tego powodu członkowie jednostki uratowali 

kobietę bez korzystania z ochrony dróg oddechowych i bez linii gaśniczej. 
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Dowodzący miejscem zdarzenia zdecydował, że dodatkowy czas potrzebny do budowy linii 

gaśniczych i zapewnienia ochrony dróg oddechowych może doprowadzić do śmierci kobiety. 

Dzięki osobistemu wysiłkowi oraz doświadczeniom poszczególnych ratowników ewakuacja 

kobiety została przeprowadzona szybko i skutecznie. 

 

W tym samym czasie do akcji wkroczyła druga jednostka. Jej członkowie dysponowali ochroną 

dróg oddechowych oraz linią gaśniczą, dzięki czemu mogli przejść przez klatkę schodową w 

celu ewakuacji mieszkańców budynku. Po przygotowaniu linii gaśniczej na drabinie 

mechanicznej ratownicy otworzyli drugi strumień wody i rozpoczęli gaszenie ognia.  

Znaleźli także dwie pozostałe osoby w sąsiednich pokojach i ewakuowali je. Następnie wrócili 

do mieszkania, aby kontynuować gaszenie ognia. Dowódca nakazał także ewakuację 

pozostałych mieszkańców budynku. Wszystkim rannym osobom została udzielona pomoc 

medyczna.  

 

Ponadto dowódca wydał rozkaz wykonania wentylacji nadciśnieniowej mającej na celu 

oddymienie klatki schodowej i mieszkania objętego pożarem. Po zakończeniu operacji cały 

budynek został sprawdzony za pomocą kamery termowizyjnej oraz detektora wielogazowego. 

W tym czasie na miejsce zdarzenia przybyły dodatkowe jednostki. W operacji brały udział 

jednostki nr. JRG2 z Zielonej Góry (GBA 2,5/16/5 oraz GCBA 9/60) oraz Ochotniczej Straży 

Pożarnej. Strefy operacyjne nie zostały podzielone na sekcje.  

Zadania wyznaczono w następujący sposób: 

 

Rota I: Ewakuacja kobiety znajdującej się na balkonie, przy użyciu drabiny SD-30, a następnie 

sprawdzenie linii gaśniczej przy użyciu drabiny mechanicznej w celu prowadzenia 

działań gaśniczych w natarciu. 

Rota II: Zlokalizowanie miejsce pożaru, utworzenie linii gaśniczej na klatce schodowej aż do 

płonącego mieszkania, ewakuacja poszkodowanych z mieszkania. 

Rota III: Ewakuacja ofiar z budynku. 

Rota IV: Utworzenie punktu medycznego i udzielenie pierwszej pomocy. 

 

 

 

 

 

 

¡Vota! 


