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SYTUACJA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA
W minionym tygodniu zjawiska meteorologiczne nie skutkowały zagrożeniami dla ludności
i infrastruktury. Od wtorku (11.04) nastąpiło wyraźne ochłodzenie, średnia temperatura spadła w ciągu
jednej doby o ok. 10°C. Miejscami przechodziły burze. Pod koniec tygodnia w rejonach podgórskich
Karpat odnotowano spadek temperatury do -3°C. Lokalnie wystąpiły opady śniegu. W związku
w porywistym wiatrem na Żuławach i rzekach przymorza występowały wahania poziomów wody
w strefie stanów średnich i wysokich z tendencją wzrostową. Na Zalewie Szczecińskim w Trzebieży
odnotowano przekroczenia stanu ostrzegawczego. Wzdłuż wybrzeża i na Zalewie Wiślanym
występowały wahania poziomów wody w strefie stanów średnich i wysokich.
Komentarz:
W ciągu najbliższych dni ochłodzenie będzie postępować. W połowie tygodnia na znacznym obszarze
kraju przewidywane są opady śniegu, na południu mogą być intensywne.
Na Wiśle przewidywane są wahania oraz spadki poziomu wody w strefie stanów średnich. Na dopływach
Wisły prognozuje się wahania i wzrosty w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej i niskiej. Prognozowane
wzrosty stanów wody spowodowane będą spływem wód opadowych. Stany wody
na górnej Odrze będą ulegały niewielkim wahaniom, na ogół w strefie wody średniej. Możliwe
są krótkotrwałe wzrosty stanów wywołane opadami atmosferycznymi.

OCENA SYTUACJI HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNEJ NA 30 DNI
Według oceny i orientacyjnej prognozy IMGW na okres 30 dni średnia miesięczna temperatura,
miesięczna suma opadów i liczba dni z opadem kształtować się będzie powyżej normy.
W drugiej i trzeciej dekadzie kwietnia prognozowane są niższe temperatury, w tym lokalne nocne
przymrozki. Obserwowane będą opady śniegu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na rzekach w całym kraju
prognozuje się wahania stanu wody z ogólną tendencją spadkową. Punktowo będą obserwowane
przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych. Miejscami, podczas prognozowanych opadów
deszczu oraz burz, możliwe są wzrosty stanu wody do strefy wysokiej. Sytuacja ta szczególnie może
wystąpić w mniejszych zlewniach górskich.

KONTYNUACJA PROTESTU PIELĘGNIAREK W SZPITALU W STASZOWIE
W m. Staszów (woj. świętokrzyskie) w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej
kolejny tydzień trwał strajk pielęgniarek. Siostry strajkują rotacyjnie na oddziałach szpitala. Opieka nad
pacjentami jest zabezpieczona. Strajk ma charakter płacowy. Strajkujące domagają się od dyrekcji
włączenia do podstawy wynagrodzenia kwoty netto dodatku do płacy wynikającej z rozporządzenia
Ministra Zdrowia. W dniach 15-17 kwietnia br. protestujące pielęgniarki prowadziły strajk okupacyjny
gabinetu dyrektora szpitala.
Komentarz:
Ze względu na brak ugody pomiędzy strajkującymi a dyrekcją szpitala od 19 kwietnia zapowiedziano
zaostrzenie protestu polegające na jednoczesnym powstrzymaniu się od pracy pielęgniarek i położnych
oraz pracowników Działu Diagnostyki Laboratoryjnej i Działu Diagnostyki obrazowej.

NIEBEZPIECZNA SUBSTANCJA W GIMNAZJUM W PAKOSŁAWIU
11 kwietnia około godz. 9.00 w gimnazjum w m. Pakosław (woj. wielkopolskie, powiat rawicki) jeden
z uczniów rozpylił i rozlał substancję do odstraszania dzików. W wyniku zdarzenia 24 dzieciom udzielono
pomocy medycznej na miejscu, a 10 przewieziono do szpitala (duszności, złe samopoczucie), w tym
jedną uczennicę transportowało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ewakuowano około 180 osób.
Przewietrzono budynek. Około godz. 14.00 akcję zakończono. W działaniach uczestniczyło 10 zastępów
SP, w tym jednostka ratownictwa chemicznego.
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KARAMBOL I WYPADKI NA AUTOSTRADZIE A2
17 kwietnia na autostradzie A2 miało miejsce kilka zdarzeń drogowych. Około godz. 17.20 na 133 km
w kierunku Świecka doszło do karambolu z udziałem 16 pojazdów. W zdarzeniu tym śmierć poniosła
1 osoba, a 9 zostało rannych. W akcji ratowniczej udział wzięły 3 śmigłowce Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego oraz 20 zastępów Straży Pożarnej. Wcześniej, około godz. 11.20 na 166 km miały miejsce
2 wypadki po obu stronach autostrady z udziałem 10 samochodów. W tym zdarzeniu poszkodowanych
zostało 8 osób.

WYCIEK SUBSTANCJI ROPOPOCHODNEJ DO ODRY
11 kwietnia około godz. 6.00 w zakładach chemicznych SUES w Ostrawie (Czechy) doszło do wycieku
substancji ropopochodnej do Odry. W związku ze zdarzeniem polskie służby monitorowały sytuację
na rzece Olza (woj. śląskie, pow. raciborski i wodzisławski). Wyciek został zatrzymany po stronie czeskiej.
Komentarz:
Nie ma zagrożenia przedostania się substancji na teren Polski. RZGW w Gliwicach poinformował WIOŚ
Katowice i Opole. Zanieczyszczenie utrzymuje się na granicy państwa. Zgodnie z procedurą
„Międzynarodowego Planu Ostrzegawczo-Alarmowego dla Odry” poinformowano służby
w województwach opolskim i dolnośląskim.

MSZ AKTUALIZUJE OSTRZEŻENIE DLA PODRÓŻUJĄCYCH DO EGIPTU
W związku z wprowadzonym 10 kwietnia 2017 r. stanem wyjątkowym na terytorium całego kraju
oraz utrzymującym się zagrożeniem zamachami terrorystycznymi, które mogą być kierowane także
przeciwko turystom, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do Egiptu – z wyłączeniem
wyjazdów grupowych do miejscowości turystycznych położonych po stronie afrykańskiej nad Morzem
Czerwonym (Hurghada, El-Gouna, Safaga, Marsa Alam) oraz Sharm el-Sheikh na Półwyspie Synaj.
Na terytorium Egiptu dochodzić może m.in. do ataków na miejsca odwiedzane przez turystów, miejsca
kultu religijnego, bazary, centra handlowe, hotele, restauracje, bary i lotniska.
Osobom planującym wyjazdy grupowe do wymienionych wyżej miejscowości turystycznych zaleca się
zachowanie szczególnej ostrożności oraz rezygnację z wszelkich wyjazdów – grupowych lub
indywidualnych – poza nie.
Stan wyjątkowy wprowadzono na okres trzech miesięcy po zamachach terrorystycznych na kościoły
koptyjskie do których doszło 9 kwietnia. Możliwe jest jego przedłużanie. Spodziewać się należy
wzmożonych kontroli na ulicach oraz przy wejściach do kościołów i budynków użyteczności publicznej,
zwiększenia liczby posterunków na drogach oraz większej liczby aresztowań pod zarzutem zagrożenia
dla bezpieczeństwa państwa.
Obywatelom przebywającym w Egipcie MSZ zaleca zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie miejsc
zagrożonych atakami i stosowanie się do poleceń służb bezpieczeństwa. Zaleca się śledzenie na bieżąco
sytuacji w Egipcie i dokonanie zgłoszenia podróży w systemie Odyseusz.
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