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SYTUACJA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA
Od połowy ubiegłego tygodnia na terenie województw: łódzkiego, lubelskiego, śląskiego, małopolskiego,
pomorskiego, kujawsko-pomorskiego przechodził front burzowy, przynosząc opady gradu i silny wiatr.
W jego wyniku, 9 maja na terenie województwa łódzkiego i lubelskiego w szczytowym okresie dostaw
prądu pozbawionych było 3533 odbiorców (odpowiednio 3080 i 453). Do godzin nocnych wszystkie
awarie zostały usunięte. 9 maja straż pożarna interweniowała 171 razy (silny wiatr – 116, opady deszczu
– 44 i przybory wód – 11). Najwięcej interwencji odnotowano w województwach: śląskim – 44,
małopolskim – 33 oraz lubelskim – 16.
10 maja, w województwie dolnośląskim straż pożarna interweniowała około 280 razy (w Bolesławcu
183). Działania polegały głównie na wypompowywaniu wody z zalanych oraz niżej położonych
pomieszczeń i terenów. W pozostałych województwach liczba interwencji była nieznaczna.
11 maja strażacy interweniowali 530 razy. Najwięcej w województwach: łódzkim – 191, śląskim – 120,
kujawsko-pomorskim – 89 i pomorskim – 61. Działania polegały główne na wypompowywaniu wody
z zalanych budynków, udrażnianiu przepustów oraz usuwaniu konarów drzew ze szlaków
komunikacyjnych:
 województwo śląskie – odnotowano 5 uszkodzonych dachów w budynkach mieszkalnych
w Lublińcu, Mikołowie, Mysłowicach i Sosnowcu.
 województwo łódzkie – w Łodzi na jezdniach i torowiskach tworzyły się rozlewiska. Na około
30 minut zamknięty został tunel na trasie W-Z. Podtopiony został m.in. dworzec Łódź Fabryczna
oraz wiele obiektów użyteczności publicznej.
 województwo pomorskie – w rejonie Gdańska Wrzeszcza i Śródmieścia odnotowano liczne
podtopienia ulic i piwnic budynków. Gwałtowne opady deszczu powiązane z ograniczoną
przepustowością studzienek kanalizacyjnych powodowały znaczące utrudnienia w komunikacji.
 województwo kujawsko-pomorskie – przechodzące przez powiat brodnicki intensywne opady
deszczu spowodowały liczne zalania domów oraz obiektów użyteczności publicznej w m. Brodnica,
gm. Osiek i Bobrowo. W szczytowym okresie dostaw energii elektrycznej pozbawianych było
300 odbiorców.
W minionym tygodniu jednostki straży pożarnej prowadziły działania przy 561 pożarach lasów, z czego
najwięcej, bo 270 wezwań, odnotowano w województwie mazowieckim.
W ubiegłym tygodniu utonęło 14 osób. Od pierwszego kwietnia Policja odnotowała już 50 zgonów
w wyniku utonięcia.
Komentarz:
W nadchodzących dniach prognozowana jest temperatura do 23°C. Spodziewane są burze na wschodzie
oraz w południowej części kraju. W środę intensywne opady deszczu prognozowane są w województwie
podkarpackim i małopolskim.

WSTRZĄS W KOPALNI ZOFIÓWKA – KONTYNUACJA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH
Od 5 maja w Kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju (województwo śląskie) prowadzona jest akcja
ratownicza po tym, jak na głębokości 900 m wystąpił silny wstrząs. Ratownicy próbują dotrzeć do trzech
zaginionych górników. Utrudnieniem jest napływająca po wstrząsie woda, która utworzyła rozlewisko
(około 300 metrów sześciennych wody) sięgające stropu. Wysokie stężenie metanu (powyżej 2%)
uniemożliwia wykorzystanie elektrycznego sprzętu. 9 maja w akcję ratowniczą włączyło się Wojsko
Polskie. Żołnierze Marynarki Wojennej wyposażeni w roboty do prowadzenia poszukiwań podwodnych
wspierają ratowników prowadzących dotychczasowe poszukiwania. 10 maja po raz pierwszy w akcji
ratowniczej pod ziemią uczestniczył pies z Podhalańskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego. 12 maja obniżono poziom rozlewiska, w wyniku czego o godz. 20.54 odnaleziono ciało
jednego, z trzech poszukiwanych górnika. O godz. 3.30 odnaleziono ciało drugiego. Kontynuowane
są poszukiwania ostatniego z zaginionych górników.
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PROTEST ROLNIKÓW
9 maja odbył się protest rolników zorganizowany przez Unię Warzywno-Ziemniaczaną Stowarzyszenia
Polskich Producentów Ziemniaków i Warzyw. Na terenie województw: podlaskiego, wielkopolskiego,
dolnośląskiego, zachodniopomorskiego i łódzkiego protestujący utrudniali ruch pojazdów
na wyznaczonych odcinkach dróg, poprzez wolny przejazd ciągników rolniczych w kolumnach w systemie
wahadłowym lub poprzez blokady stacjonarne. Celem protestu było zwrócenie uwagi na problem
niekontrolowanego importu warzyw, zbóż i mięsa. Policja nie odnotowała przypadków naruszenia
porządku publicznego.

ZACHOROWANIA NA ODRĘ W POWIECIE WIERUSZOWSKIM – WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformował o laboratoryjnym potwierdzeniu
kolejnego przypadku zachorowania na odrę (dziecko w wieku 8 miesięcy). Dotychczas ustalono objawy
mogące wskazywać na odrę u 16 osób, w tym 9 dzieci. U 7 osób (w tym 5 dzieci) uzyskano laboratoryjne
potwierdzenie zakażenia wirusem odry.
10 maja odbyło się spotkanie sztabu kryzysowego w Wieruszowie, podczas którego ustalone zostały
zasady postępowania służb w związku ze stwierdzonym ogniskiem choroby.
Pierwszy przypadek zachorowania na odrę w powiecie wieruszowskim potwierdzono laboratoryjnie
12 kwietnia u 43-letniej kobiety, lekarza ordynatora Oddziału Pediatrycznego Szpitala Powiatowego
w Wieruszowie. Prowadzone są wywiady epidemiologiczne z osobami podejrzanymi o zakażenie lub
rodzicami dzieci, które mogły ulec zakażeniu. Ustalane są kolejne osoby z kontaktu. Kontynuowana jest
akcja informacyjno-edukacyjna w lokalnych mediach, na stronach internetowych, w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, szkołach i podmiotach leczniczych.

KATASTROFA EKOLOGICZNA NA RZECE DZIERZGOŃ
Na granicy województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego z rzeki Dzierzgoń wyłowiono tonę
martwych ryb. Przyczyny nie są jeszcze znane, pobrano próbki wody w miejscowości Stare Dolno i Nowe
Dolno. Zarządzono odławianie martwych ryb do utylizacji. Podejrzewa się wyciek ścieków z domowej lub
przyzakładowej oczyszczalni.

POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE – ANKIETA
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE S.A.) przeprowadzają ankietę dotyczącą planów budowy morskich
farm wiatrowych na Bałtyku, przyłączanych do krajowego systemu elektroenergetycznego. Celem
ankiety jest oszacowanie poziomu zdolności wytwórczych morskich farm wiatrowych oraz ustalenie
stanu zaawansowania tego typu projektów. Przyłączenie morskich farm wiatrowych do krajowego
systemu elektroenergetycznego to zapowiedziany przez operatora kierunek rozwoju sieci PSE. Ankieta
(dostępna na stronie internetowej operatora) potrwa do 25 maja.

ZDARZENIA LOKALNE
10 maja przy wyjeździe ze stacji Wronki (województwo wielkopolskie) wykoleił się skład kolejowy.
Uszkodzonych zostało 12 z 29 wagonów, z których na tory wysypał się węgiel. Nikt nie został ranny.
W wyniku zdarzenia trasa kolejowa pomiędzy Poznaniem a Szczecinem została zablokowana w obu
kierunkach. Zorganizowano autobusową komunikację zastępczą i wprowadzono objazdy dla pociągów
dalekobieżnych. Część połączeń została odwołana. Specjalna komisja bada przyczyny zdarzenia. 12 maja
o godzinie 6:40 wznowiono ruch po jednym torze.
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10 maja w Toruniu podczas prac ziemnych w rejonie osiedla domków jednorodzinnych przy
ul. Leszczynowej natrafiono na 5 bomb lotniczych z czasów II wojny światowej. Ewakuowano około 900
osób z dwóch szkół oraz z pobliskich domów. Patrol saperski wywiózł niewybuchy.
11 maja w Mławie (województwo mazowieckie) doszło do zbiorowego zatrucia w szkole podstawowej.
Nieznana substancja wywołała u kilkunastu uczniów omdlenia, wymioty i bóle brzucha. Ewakuowano
135 osób, a 5 dzieci z najcięższymi objawami przewieziono do szpitala. Na miejsce wysłano 4 śmigłowce
LPR oraz 4 karetki pogotowia. Działania prowadzili strażacy z jednostki zabezpieczenia chemicznego
z Ciechanowa. Na miejsce wezwano także chemików z Warszawy.
12 maja w Warszawie odbyły się 4 marsze: „Parada Schumana”, „Marsz poparcia dla osób
niepełnosprawnych”, „Marsz św. Huberta” i „Marsz Wolności”. Odnotowano 2 incydenty zakłócenia
porządku publicznego: naruszenie nietykalności cielesnej osoby niepełnoletniej oraz próba wtargnięcia
na teren Sejmu przez kilku demonstrantów. W przemarszach udział wzięło od kilkuset do kilku tysięcy
osób.

SYTUACJA ZWIĄZANA Z AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ (ASF)
Odstrzał sanitarny dzików realizowany jest w większości na podstawie rozporządzeń wydanych przez
powiatowych lekarzy weterynarii. Odstrzał prowadzony jest na terenie 1 913 obwodów łowieckich,
znajdujących się na obszarze województw: lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, podlaskiego,
warmińsko-mazurskiego, małopolskiego, łódzkiego i wielkopolskiego. W ubiegłym tygodniu Główny
Lekarz Weterynarii poinformował o wystąpieniu nowych przypadków ASF u dzików (numery od 2024 do
2096).
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