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SYTUACJA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA
Na początku minionego tygodnia w województwach: podkarpackim, małopolskim, lubelskim
i pomorskim notowano silny mróz z temperaturą dochodzącą do -15°C (lokalnie do -18°C). Na terenie
kraju występowały opady śniegu, a także miejscowo, opady marznącego deszczu, deszczu ze śniegiem
i mżawki, powodujące gołoledź. Lokalnie, zwłaszcza na zachodzie i północy Polski, wystąpiły marznące
mgły, ograniczające widzialność lokalnie do 500 m.
12 lutego (stan na godz. 0700) stan alarmowy został przekroczony:
 na 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły, maksymalnie o 26 cm na jeziorze Roś
w miejscowości Maldanin;
 na 3 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry, maksymalnie o 49 cm na rzece Obra
w miejscowości Bledzew;
 na 2 stacjach wodowskazowych dorzecza Przymorza, maksymalnie o 10 cm na rzece Węgorapa
w miejscowości Węgorzewo.
Stan ostrzegawczy został przekroczony na: 14 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły, 16 stacjach
wodowskazowych w dorzeczu Odry. W dorzeczach Wisły i Odry, a także w dorzeczach Przymorza stan
wody układał się głównie w strefie średniej i wysokiej.
Jakość powietrza w kraju była zróżnicowana, często określana jako zła i bardzo zła na północy, południu
i punktowo w centralnej części kraju. Natomiast wartości umiarkowane i dobre występowały
w centralnej i wschodniej części Polski.

W zeszłym tygodniu odnotowano 6 zgonów z powodu zamarznięcia oraz 4 z powodu zatrucia tlenkiem
węgla.1
Komentarz:
W nadchodzących dniach nie powinny wystąpić gwałtowne zjawiska pogodowe. Na terenie kraju
spodziewane są miejscami opady śniegu. Temperatura minimalna od -5°C do 0°C. Przewiduje się
wystąpienie oblodzeń w południowej części kraju.

WYBRANE ZDARZENIA LOKALNE
 6 lutego w Wieluniu (województwo łódzkie) doszło do pożaru wielorodzinnego budynku
mieszkalnego. W wyniku zdarzenia 2 osoby zginęły, a 2 kolejne, lekko poszkodowane, zostały zabrane
do szpitala. Ewakuowani mieszkańcy bloku (11 osób) zostali umieszczeni w lokalach zastępczych oraz
u rodzin, bądź znajomych. Pożar ugaszono. Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez Policję.
 10 lutego w Sosnowcu (województwo śląskie) doszło do wybuchu butli z gazem w budynku
wielorodzinnym. Dwie osoby zostały przysypane w wyniku częściowego zawalenia się kamienicy.
Podjęte przez służby ratownicze działania doprowadziły do uwolnienia z gruzowiska mężczyzny
(poparzenia II i III stopnia), kobieta zmarła. Z pobliskich zabudowań na czas trwania akcji ratowniczej
ewakuowano 20 mieszkańców. Zdarzenie zabezpieczało 28 zastępów PSP (77 osób), 1 OSP (7 osób)
oraz 69 funkcjonariuszy Policji.

POROZUMIENIE MINISTRA ZDROWIA Z LEKARZAMI REZYDENTAMI
8 lutego, po serii konsultacji i spotkań, minister zdrowia i przedstawiciele Porozumienia Rezydentów
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (PR OZZL) osiągnęli kompromis w zakresie usprawnienia
1

Od 1 października 2017 r. PSP odnotowała 46 zgonów w wyniku zatrucia tlenkiem węgla, od 1 listopada 2017 r. Komenda
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opieki zdrowotnej. Najważniejsze elementy porozumienia to zwiększenie corocznego wzrostu nakładów
na finansowanie służby zdrowia do osiągniecia 6% PKB już w 2024 r. Inne uzgodnienia dotyczą
zwiększenia wynagrodzeń lekarzy specjalistów pracujących w jednym szpitalu, wyższych wynagrodzeń
dla lekarzy rezydentów, w zamian za zobowiązanie do pracy w Polsce po zakończeniu specjalizacji przez
okres 2 lat, a także ograniczenia biurokracji szpitali i wprowadzenia sekretarek medycznych.

SYTUACJA ZWIĄZANA Z AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ (ASF)
6 lutego opublikowano w dzienniku ustaw obwieszczenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 16 stycznia
2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi
w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.
Rozporządzenie wprowadza Program mający na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym
afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie. Jego celem jest
wzmocnienie ochrony terytorium RP i UE przed rozprzestrzenianiem się wirusa. Kampania informacyjna,
przeprowadzana przez Inspekcję Weterynaryjną, zakłada dystrybucję ulotek informacyjnych oraz
szkolenia.
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