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SYTUACJA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA
W minionym tygodniu przez kraj przechodziły fronty burzowe. 6 czerwca, straż pożarna interweniowała
405 razy, 7 czerwca – 363 oraz 8 – 219. Działania polegały głównie na pompowaniu wody z zalanych ulic,
piwnic i posesji oraz usuwaniu powalonych i połamanych konarów drzew.
7 czerwca, w woj. śląskim podtopionych zostało 10 zabudowań w m. Borucin (gm. Krzanowice).
W m. Tworków, Bieńkowice, Bolesław, Chałupki-Zabełków (gm. Krzyżanowice) zniszczeniu uległa
nawierzchnia kilku dróg, przepusty drogowe i rowy melioracyjne. Zalane zostały 2 posesje
w m. Bolesławie (piwnice oraz budynki gospodarcze). W woj. pomorskim uszkodzeniu uległa sieć
trakcyjna między stacjami Smętowo-Morzeszczyn (kierunek Tczew-Bydgoszcz). Utrudnienia
w kursowaniu pociągów trwały około 2 godzin. PKP odnotowały 28 zdarzeń, które spowodowały
opóźnienie 93 pociągów pasażerskich (na 1143 minuty) oraz 34 pociągów towarowych (na 1712 minut).
6 czerwca w m. Pawłowice (woj. śląskie), w wyniku przeciekającego starego wału potoku Pawłówka
doszło do zalania drogi gminnej i podtopienia 2 budynków mieszkalnych, z których ewakuowano
mieszkańców (6 osób). Powstało rozlewisko o powierzchni około 1 ha. Służby niezwłocznie przystąpiły
do likwidacji nieszczelności układając około 1 tys. worków z piaskiem. W działania zabezpieczające
zaangażowanych było 11 zastępów straży pożarnej.
Jednostki straży pożarnej prowadziły działania przy 241 pożarach lasów. Najwięcej odnotowano
w niedzielę (54).
W analizowanym okresie utonęło 18 osób.1
Prognoza:
W najbliższych dniach w całym kraju utrzymywać się będą upały. Zjawisku towarzyszyć mogą burze
i opady deszczu. Temperatura powietrza wynosić będzie od 29 do 33°C.

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII O OGNISKU ASF NA TERENIE POLSKI
4 czerwca Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wyznaczeniu 4. ogniska ASF w Polsce w 2019 r.
w gospodarstwie, w którym utrzymywano 2 świnie, w gminie Izbica, w pow. krasnostawskim (woj.
lubelskie). Wdrożono procedury związane z likwidacją choroby. Gospodarstwo położone jest w obszarze
objętym
ograniczeniami
(obszar
określony
w
części
II
załącznika
do
decyzji
KE 2014/709/UE).
9 czerwca Siły Zbrojne RP prowadziły działania związane z przeszukiwaniem lasów w celu ujawnienia
padłych dzików (ASF) na terenie pow.: elbląskiego i olsztyńskiego (woj. warmińsko-mazurskie).
81 żołnierzy (3 pojazdy) przeszukało około 1 600 ha lasów – padłych dzików nie znaleziono.

ZGŁOSZENIE PODEJRZENIA ZACHOROWANIA NA CHOLERĘ U OBYWATELA INDII
4 czerwca Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Świnoujściu wydał decyzję o poddaniu
kwarantannie członków załogi statku Herakles (bandera Malty). Na statku znajdował się obywatel Indii
z podejrzeniem cholery (aktualnie hospitalizowany), który przyleciał z Bombaju samolotem do Berlina,
następnie przyjechał taksówką do Świnoujścia. Statek Herakles dozorowano od strony wody przez
jednostkę pływającą Straży Granicznej.
5 czerwca Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie,
w nawiązaniu do zawiadomienia o zgłoszeniu podejrzenia zachorowania na cholerę u obywatela Indii,
który przebywa aktualnie w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Szczecinie, poinformował o wykryciu szczepu E. coli NDM u pacjenta. Poinformowane zostały Zespoły
1
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ds. Kontroli Zagrożeń Szpitalnych szpitali, w których pacjent przebywał celem wdrożenia działań przeciw
epidemiologicznych. U żadnej z osób z kontaktu nie występują objawy ze strony przewodu
pokarmowego.

WZNOWIENIA PRZESYŁU ROPY RUROCIĄGIEM PRZYJAŹŃ
9 czerwca wznowione zostało tłoczenie niezanieczyszczonej chlorkami organicznymi ropy naftowej
do systemu przesyłowego PERN. Spółka PERN wdrożyła mechanizm bieżącej kontroli jakości, tak aby
na stałe monitorować przychodzący z Białorusi surowiec. Zgodnie z nominacjami przekazanymi przez
Transnieft, pierwsza faza pracy systemu będzie trwała do końca czerwca. To oznacza, że dostawy ropy
naftowej będą realizowane w mniejszym wolumenie – akceptowalnym przez klientów PERN. W tej
sprawie 3 czerwca w Moskwie odbyło się spotkanie przedstawicieli firm odpowiadających za logistykę,
produkcję ropy naftowej oraz przedstawicieli rafinerii odbierających surowiec rurociągiem „Przyjaźń”.

ZDARZENIA LOKALNE
6 czerwca w m. Kędzierzyn Koźle (woj. opolskie) doszło do wybuchu gazu i pożaru w jednym z mieszkań
na 2. piętrze w 4-kondygnacyjnej kamienicy. Spowodowało to zniszczenie stropów w budynku.
Z gruzowiska wydobyto 2 osoby, w tym 1 w stanie ciężkim (poparzenia II i III stopnia). W godzinach
nocnych przerwano akcję poszukiwawczą ze względu na niestabilność ścian grożących zawaleniem.
Działania ratowniczo-gaśnicze prowadziły 44 zastępy straży pożarnej, 2 Specjalistyczne Grupy
Poszukiwawczo-Ratownicze z 2 psami, Grupa Ratownictwa Technicznego, Zespoły Ratownictwa
Medycznego i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Akcją kierował Komendant Wojewódzki PSP.
6 czerwca w m. Pińczów (woj. świętokrzyskie), podczas prac ziemnych, doszło do uszkodzenia gazociągu
średniego ciśnienia. W związku z ulatnianiem się paliwa wyznaczono strefę bezpieczeństwa w promieniu
100 m, z której przeprowadzono ewakuację 29 osób (m. in. personelu i klientów sklepu Tesco) oraz
wyłączono teren z ruchu kołowego i pieszego. W miejscu wycieku gazu ustawiono kurtyny wodne.
Awarię usunięto po około 2 godzinach. Zdarzenie zabezpieczało 7 zastępów straży pożarnej.
3 czerwca, w m. Gać (woj. dolnośląskie) w Zakładzie Gospodarowania Odpadami doszło do pożaru hałdy
odpadów wielkogabarytowych o powierzchni około 100x100x8 m. Ewakuowano 34 pracowników.
Nikt nie został ranny. Obroniono budynek sortowni. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadzili
rozpoznanie zdarzenia. W akcji ratowniczo-gaśniczej uczestniczyło 13 zastępów SP.
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