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SYTUACJA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA
Na początku zeszłego tygodnia, minimalna temperatura (-8°C) została odnotowana (w poniedziałek)
w Chojnicach i Lęborku (województwo pomorskie). Lokalnie, występowały marznące opady, powodujące
gołoledź. W drugiej połowie tygodnia, obserwowane było stopniowe ocieplenie. W weekend,
temperatura w ciągu dnia wyniosła około 15°C, a w nocy około 0°C, co przyczyniło się do topnienia
pokrywy śnieżnej na terenie województw: małopolskiego (subregion południowy) i podkarpackiego
(Bieszczady i Beskid Niski).
W poniedziałek (5.03), wystąpiła awaria sieci ciepłowniczej w Tychach (województwo śląskie), w wyniku
której, dostaw ciepła pozbawionych było około 1 200 odbiorców (awaria została usunięta po około
12 godzinach). Następna awaria miała miejsce w czwartek (8.03) w Solcu Kujawskim (województwo
kujawsko-pomorskie) – dostaw ogrzewania i ciepłej wody, przez kilkanaście godzin, pozbawieni byli
mieszkańcy niemal całego miasta. Kolejna wystąpiła w piątek (9.03) w Siemianowicach Śląskich
(województwo śląskie), gdzie przez 5 godzin pozbawionych dostaw ciepła było około 3 tysięcy
odbiorców, a w sobotę (10.03) w południowej części Katowic (około 150 tys. mieszkańców).
TOPR wydał komunikat dotyczący 3. stopnia (znacznego) zagrożenia lawinowego, a GOPR
2. stopnia (umiarkowanego) dla Karkonoszy, Babiej Góry i Bieszczad.
Sytuacja hydrologiczna jest stabilna. Stan wody w rzekach układa się głównie w strefie średniej.
Monitorowane zbiorniki retencyjne, administrowane przez RZGW, pracują w normalnym trybie
eksploatacji. Obecnie, stan alarmowy został przekroczony na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Wisły
i 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Odry. Stan ostrzegawczy został przekroczony na: 4 stacjach
wodowskazowych w dorzeczu Wisły, 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Odry oraz 1 stacji dorzecza
Przymorza.
Na terenie województwa zachodniopomorskiego, prowadzono akcję lodołamania. W poniedziałek,
na Odrze i jeziorze Dąbie w Szczecinie, pracowało 7 polskich jednostek i 4 niemieckie. Od wtorku,
7 polskich jednostek i 6 niemieckich realizowało łamanie lodu na rzece Regalica, Odrze Wschodniej oraz
na jeziorze Dąbie. W rejonie miejscowości Krajnik Dolny (województwo zachodniopomorskie), zostały
rozbite dwa spiętrzenia lodowe. Prace, polegające na uruchomieniu połamanej kry, która spłynęła z góry
rzeki, prowadzone były pomiędzy szczecińskim mostem Krygiera, a miejscowością Widuchowa
(województwo zachodniopomorskie). W niedzielę (11.03), przerwano lodołamanie.
Cztery osoby zatruły się tlenkiem węgla. Zgonów z powodu zamarznięcia nie odnotowano.1
Komentarz:
W najbliższych dniach, spodziewane są opady deszczu lub deszczu ze śniegiem na północy i północnym
wschodzie, a pod koniec tygodnia, na południu. Prognozowane jest także ochłodzenie.

GRYPA SEZONOWA – SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA
Według najnowszego meldunku Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu
Higieny (NIZP-PZH), od 1 do 7 marca, zarejestrowano w Polsce ogółem 255 812 zachorowań i podejrzeń
zachorowań na grypę. Średnia dzienna zapadalność wynosiła 95,11 na 100 tysięcy ludności. Spadek
zapadalności wyniósł -12,55 w stosunku do poprzedniego okresu meldunkowego. Odnotowano
7 zgonów z powodu grypy.
Najwięcej zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę odnotowano w województwach: mazowieckim
(47 646), pomorskim (35 452), wielkopolskim (31 059) i śląskim (28 428). Spadek zapadalności
stwierdzono we wszystkich grupach wiekowych oraz we wszystkich województwach, oprócz śląskiego.

1

Od 1 października 2017 r., Państwowa Straż Pożarna odnotowała 60 zgonów w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Od 1
listopada 2017 r., Komenda Główna Policji potwierdziła 70 zgonów z powodu wychłodzenia.
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Rys. Źródło NIZP-PZH.

WYBUCH GAZU W KAMIENICY W POZNANIU
W poniedziałek (5.03), o godzinie 2327, Państwowa Straż Pożarna zakończyła działania ratownicze
po wybuchu gazu i zawaleniu się części kamienicy w Poznaniu. W wyniku zdarzenia, poszkodowanych
zostało 26 osób (5 zginęło, a 21 zostało rannych). Działania prowadziły m.in. 3 Specjalistyczne Grupy
Poszukiwawczo-Ratownicze (z województw: wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego). Akcja trwała
łącznie około 28 godzin.

SYTUACJA ZWIĄZANA Z AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ (ASF)
8 marca, odbyło się posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem
afrykańskiego pomoru świń, na którym poruszano zagadnienia, związane z występowaniem
i zwalczaniem tej choroby.
Od 3 do 9 marca, Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wystąpieniu 71 nowych przypadków ASF
u dzików (o numerach od 1 529 do 1 590).
W minionym tygodniu, Siły Zbrojne RP prowadziły działania związane z przeszukiwaniem lasów, w celu
ujawnienia padłych dzików (ASF) na terenie województw:


warmińsko-mazurskiego – 222 żołnierzy – ujawniono 14 padłych dzików;



lubelskiego – 100 żołnierzy – padłych dzików nie ujawniono.

WYDAWANIE TABLETEK JODU W BELGII – KOMUNIKAT PAA
W Belgii, bezpłatnie udostępniane są tabletki jodu dla około 11 milionów obywateli na wypadek awarii
w elektrowni jądrowej. Rząd uruchomił również stronę internetową w oficjalnych językach kraju:
francuskim, holenderskim i niemieckim, aby poinformować ludzi, co mają robić w sytuacji awaryjnej.
W związku z informacjami medialnymi, Państwowa Agencja Atomistyki wydała komunikat, w którym
informuje, że sytuacja jest elementem zaktualizowanej polityki bezpieczeństwa Belgii. Reaktory pracują
normalnie i bezpiecznie produkują energię elektryczną. „Mikropęknięcia” w reaktorach jądrowych
na terenie Belgii są powierzchniowe (kilka milimetrów). Zostały wykryte w 2012 r. i przebadane przez
belgijski urząd dozoru jądrowego FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle). Wyniki analiz
wskazują, że pęknięcia nie mają wpływu na bezpieczeństwo reaktora. Sytuacja ta, nie stanowi, żadnego
zagrożenia dla Polski, a podjęte działania mają charakter profilaktyczny.
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