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SYTUACJA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA
Przez pierwsze dni minionego tygodnia w kraju występowała wysoka temperatura powietrza.
Od poniedziałku do czwartku obowiązywały ostrzeżenia meteorologiczne 3 stopnia o upale dla
4 województw na południu kraju: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i śląskiego. W piątek
obowiązywało tylko jedno ostrzeżenie 3 stopnia dla pierwszego z wymienionych województw. Wysokiej
temperaturze towarzyszyły intensywne opady deszczu wraz z burzami. W analizowanym tygodniu Policja
odnotowała 28 utonięć – najwięcej w tegorocznym sezonie. Od 1 kwietnia br. Komenda Główna Policji
odnotowała 249 przypadków zgonów z powodu utonięcia.
Prognoza:
W ciągu pierwszej połowy tygodnia temperatura będzie rosnąć, osiągając najwyższe wartości
w czwartek 10 sierpnia, gdy w Krakowie może dojść do 35°C. Największy upał prognozowany jest
w województwie małopolskim (planowane wydanie ostrzeżenia meteorologicznego IMGW 2/3) oraz
w województwach: pomorskim, mazowieckim, śląskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim
(planowane wydanie ostrzeżeń meteorologicznych IMGW 1/3). Na pozostałym obszarze kraju
temperatura wyniesie od 22°C do 33°C. W piątek temperatura spadnie na terenie całego kraju do
poziomu 19°C-26°C, z wyjątkiem południowo-wschodniej Polski, gdzie temperatura będzie się
utrzymywać na poziomie 30°C-32°C.
W środę i czwartek prognozowane są burze. Początkowo na północy kraju, a następnie na obszarze całej
Polski, z wyjątkiem województw południowych. W piątek i sobotę będzie padać na terenie prawie całego
kraju, a na południowym wschodzie przechodzić będą burze.

SKUTKI NAWAŁNIC
W minionym tygodniu nad Polską czterokrotnie przeszedł front burzowy. W czasie burz odnotowano
w sumie prawie 2,5 tys. interwencji PSP w celu usuwania szkód.
W czwartek 3 sierpnia w wyniku nawałnic zostało poszkodowanych 8 osób: 3 z nich zostały przyciśnięte
przez konar, a kolejnych 5 zostało rannych po przewróceniu kajaków i pontonu.
Najwięcej uszkodzeń sieci elektroenergetycznej wystąpiło we wtorek 1 sierpnia w województwie
wielkopolskim, kiedy bez prądu pozostawało około 60 tys. odbiorców. Zerwana została m. in. jedna
linia wysokiego napięcia. W środę 2 sierpnia w wyniku nawałnic, w kulminacyjnym momencie bez prądu
pozostawało około 35 tys. odbiorców, głównie w województwach: wielkopolskim i kujawskopomorskim.
W województwie zachodniopomorskim burze przyczyniły się do przekroczenia ostrzegawczego poziomu
wody na rzece Ina, co doprowadziło do lokalnych podtopień. W związku z tym w Starostwie
Powiatowym w Stargardzie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Zadecydowano na nim o wprowadzeniu pogotowia przeciwpowodziowego na obszarze 5 gmin, w tym
Miasta Stargard.

PRZYSTANEK WOODSTOCK
W dniach 4-5 sierpnia w Kostrzynie nad Odrą w województwie lubuskim odbywał się festiwal
muzyczny Przystanek Woodstock, który został uznany za imprezę masową podwyższonego ryzyka.
Według danych Policji w wydarzeniu wzięło udział około 250 tys. osób. Najpoważniejszą próbą
zakłócenia porządku było zgłoszenie fałszywej informacji o podłożeniu bomby na terenie imprezy.
Informacja została podana na numer alarmowy 112 przez nietrzeźwego mieszkańca Kostrzyna. Nie
podjęto decyzji o ewakuacji. W toku przeprowadzonych czynności nie ujawniono materiałów
wybuchowych. Poważniejsze incydenty nie wystąpiły. W zabezpieczeniu festiwalu wzięło udział
1600 policjantów, 148 strażaków oraz 60 pojazdów straży pożarnej.
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USTAWA O SŁUŻBIE OCHRONY PAŃSTWA
31 lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Służbie Ochrony Państwa, która ma zastąpić Biuro
Ochrony Rządu. Zgodnie z projektem formacja uzyska nowe uprawnienia, przede wszystkim możliwość
prowadzenia działań operacyjno-rozpoznawczych. Komendant SOP będzie miał status centralnego
organu administracji rządowej, co skróci proces decyzyjny m. in. w ustalaniu zakresu ochrony, jakim
należy objąć określoną osobę. Nowym obowiązkiem formacji będzie ochrona większej liczby obiektów
administracji rządowej, które aktualnie są chronione przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne.
Nie jest jeszcze znana data pierwszego czytania ustawy w Sejmie.

WYBRANE ZDARZENIA ZAGRANICZNE
OSTRZEŻENIA MSZ
Aktualizacja ostrzeżenia MSZ dla podróżujących do Tunezji. Zmiana z poziomu „Nie podróżuj"
do poziomu "Ostrzegamy przed podróżą". W związku z efektami działań miejscowych sił bezpieczeństwa
od 2016 r. nie doszło do zamachu terrorystycznego wymierzonego w turystów. W ocenie MSZ
zagrożenie zamachami terrorystycznymi utrzymuje się jednak na terenie całego kraju.
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