Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej

Podsumowanie działań ratowniczych podczas wichur
w powiecie limanowskim.
Bilans dwóch ostatnich dni i nocy - (10-11.03.2019r., niedziela oraz poniedziałek) – to ponad 100 uszkodzonych
budynków, powalone drzewa, uszkodzone słupy i linie energetyczne.

W dniu 10 marca ok. godz. 3.00 w wyniku silnego wiatru doszło do uszkodzenia dwóch dachów na budynkach
mieszkalnych. Pierwsze zdarzenie miało miejsce w Słopnicach gdzie silny wiatr zerwał pokrycie dachowe (blachę)
wraz z więźbą i ociepleniem dachu na powierzchni ok. 50 m2.
Kolejne zdarzenie miało miejsce w miejscowości Kanina. Tutaj dach na powierzchni ok. 70 m. został uszkodzony przez
gwałtowny wiatr na budynku plebani. Pokrycie (blacha) wraz z częścią więźby dachowej zostało poderwane i
wyłamane.
Strażacy zabezpieczyli dachy przed dalszymi uszkodzeniami przez silny wiatr a także na wypadek opadów deszczu za
pomocą desek i plandek. W tym dniu strażacy uczestniczyli w 23 interwencjach z których większość dotyczyła
wiatrołomów.
Dzień 11 marca 2019r. około godziny 2:30 do tut. stanowiska kierowania zaczynają lawinowo spływać informacje
dotyczące uszkodzonych dachów, połamanych drzew. Godz. 3:58 w miejscowości Męcina doszło do zerwania pokrycia
dachowego na budynku szkoły, 2 budynki gospodarcze w miejscowości Laskowa oraz Kłodne uległy poważnemu
zniszczeniu.
Do godz. 11:00 straż pożarna PSP, OSP interweniowała 144 razy.
Kolejne godziny to dalej czas wytężonej pracy strażaków, działania prowadzone są na terenach wszystkich miast i
gmin powiatu limanowskiego w tym najwięcej w gminie Limanowa, Jodłownik, Łukowica.
W tym dniu strażacy podjęli łącznie 250 interwencji, uszkodzonych zostało 51 budynków mieszkalnych oraz 54
budynków gospodarczych w tym 13 dachów zostało całkowicie zerwanych. Pozostałe interwencje dotyczyły m.in.
interwencji do powalonych drzew, słupów energetycznych czy telekomunikacyjnych. W godzinach popołudniowych
sytuacja się stabilizuje, usuwane są w większości skutki wichury która miała miejsce wcześniej. Ostatnie zgłoszenie
dotyczące usuwania skutków silnego wiatru wpłynęło do SKKP o godz. 20:10.
W działaniach ratowniczych zaangażowano znaczne siły i środki Państwowej Straży Pożarnej jak i Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu powiatu limanowskiego. Do działań zadysponowano 294 samochodów ratowniczych oraz 1321
ratowników.
Najważniejszą informacja to, że podczas wichur nie odnotowano osób poszkodowanych.
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