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SYTUACJA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA
W minionym tygodniu odnotowywany był stały wzrost temperatury. Zachodni wiatr powodował sztorm.
Pogotowie przeciwsztormowe wprowadzono w portach: Ustka, Łeba, Rowy (województwo pomorskie)
oraz Darłowo (województwo zachodniopomorskie). Na odcinku Bugu w województwach: mazowieckim
i podlaskim, w związku ze spływem wód opadowo-roztopowych, obserwowany był wzrost poziomu
wody powyżej stanów ostrzegawczych. W gminach Brańszczyk, Wyszków, Zabrodzie, Somianka,
Mokobody i Czosnów (województwo mazowieckie) wprowadzono pogotowie przeciwpowodziowe.
Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach
i nieużytkach rolnych. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych.
Od wtorku, PSP odnotowywała kolejno: 678, 1164, 1078, 1065, 2350, 1814 interwencji, związanych
z powyższym zagrożeniem. W sobotę (7.04), w Bytomiu (województwo śląskie), w okolicy DW (droga
wojewódzka) – 911, miał miejsce pożar obejmujący 3 hektary traw. Ze względu na duże zadymienie,
na odcinku około 300 metrów w kierunku Piekar Śląskich, na około 40 minut wstrzymano ruch.
IMGW poinformowało, że 9 kwietnia o godz. 05.00, stan alarmowy został przekroczony na 2 stacjach
wodowskazowych w dorzeczu Wisły. Stan ostrzegawczy został przekroczony na: 10 stacjach
wodowskazowych w dorzeczu Wisły, 2 stacjach w dorzeczu Odry i 1 stacji w dorzeczu Przymorza.
5 osób utonęło, a 2 kolejne zmarły z powodu zatrucia tlenkiem węgla. Od 1 kwietnia, w Polsce utopiło
się 5 osób, a od 1 października śmiertelnemu zaczadzeniu uległy 73 osoby.
Prognoza:
W najbliższych dniach spodziewać się można opadów deszczu i lokalnych burz. Temperatura minimalna
wyniesie od 4°C na północy do 10°C na południu, na Suwalszczyźnie okresami chłodniej, około 2°C.
Temperatura maksymalna od 13°C na północy do 24°C na południu kraju. W sobotę i niedzielę,
spodziewać się można ochłodzenia.

GRYPA SEZONOWA – SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA
Według najnowszego meldunku Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu
Higieny (NIZP-PZH), od 23 do 31 marca, zarejestrowano w Polsce ogółem 187 665 zachorowań
i podejrzeń zachorowań na grypę. Średnia dzienna zapadalność wyniosła 54,27 na 100 tysięcy ludności.
Spadek zapadalności wyniósł -21,06 w stosunku do poprzedniego okresu meldunkowego. Z powodu
grypy zmarło 5 osób.
Najwięcej zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę odnotowano w województwach: mazowieckim
(32 639), pomorskim (28 536) i wielkopolskim (26 748). Spadek zapadalności stwierdzono we wszystkich
grupach wiekowych oraz we wszystkich województwach.
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ZDARZENIA LOKALNE
 6 kwietnia, przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu odbył się protest
zorganizowany przez Stowarzyszenie Ochrony Ziemi i Sadów, przeciwko budowie energetycznej linii
przesyłowej 400 kV relacji Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina. Z protestującymi spotkał się rzecznik
wojewody oraz dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, na ręce których
złożone zostały postulaty. W zgromadzeniu uczestniczyło 30 osób. Nie odnotowano incydentów
związanych z zakłóceniem porządku publicznego.
 6 kwietnia, przed budynkiem dyrekcji Huty Pokój w Rudzie Śląskiej (województwo śląskie), odbył się
protest zorganizowany przez pracowników zakładu. Domagali się oni poprawy warunków
płacowych. W zgromadzeniu uczestniczyło 150 osób. Nie odnotowano incydentów związanych
z zakłóceniem porządku publicznego.
 3 kwietnia, w miejscowości Giebnia (województwo kujawsko-pomorskie) ujawniono nielegalne
wysypisko odpadów chemicznych (lakierniczych), które zostały wyrzucone na nieużytkowane tereny
rolnicze. Substancje umieszczone były w pojemnikach od 100 ml do 200 l, część wyciekła do gleby.
Na miejsce wysłano zastęp ratownictwa chemicznego PSP, w celu dokonania analizy substancji.
Niebezpieczne rozpuszczalniki, utwardzacze i pigmenty stwarzające zagrożenie dla środowiska,
zebrano w pojemniki i zabezpieczono do utylizacji. Nie stwierdzono zagrożenia wybuchem. Pobrano
próbki do badań.

RADA MINISTRÓW PRZYJĘŁA PROJEKT USTAWY ZWIĘKSZAJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWO PASAŻERÓW
LINII LOTNICZYCH
W czwartek (5.04), Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o przetwarzaniu danych, dotyczących
pasażera (danych PNR – ang. passenger name record). Ustawa ma na celu dostosowanie krajowych
przepisów do unijnej dyrektywy.
Przewoźnicy lotniczy będą przekazywać właściwej komórce organizacyjnej Straży Granicznej, pełniącej
rolę Krajowej Jednostki do spraw Informacji o Pasażerach (JIP), dane dotyczące przelotu pasażerów
korzystających z ich linii. Przedmiotowe dane pozwolą m.in. na przeciwdziałanie zagrożeniom
terrorystycznym i na ściganie sprawców innych przestępstw. Ułatwią także współpracę państw Unii
Europejskiej w tym zakresie. Ustawa określa m.in. zasady i warunki przekazywania danych odpowiednim
organom, odpowiedzialnym za zwalczanie przestępstw np. Komendantowi Głównemu Policji i reguluje
w tym zakresie także współpracę z Europolem. Zebrane i przekazane przez przewoźników informacje
będzie można przetwarzać wyłącznie w celu zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępstw oraz
ścigania sprawców m.in. terroryzmu, przestępstw skarbowych, handlu ludźmi, nielegalnego obrotu
bronią i amunicją, handlu narkotykami, rozbojów czy obrotu kradzionymi pojazdami.
Przetwarzanie danych monitorować będzie inspektor ds. ochrony danych o pasażerach, a w przypadku
naruszenia zasad, będzie mógł zawiadomić o tym fakcie Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych. Osoba, której dane będą przetwarzane, będzie miała prawo do kontaktu z inspektorem.
Państwa członkowskie Unii Europejskiej, mają obowiązek wprowadzenia regulacji do 25 maja 2018 r.
System automatycznego zbierania i przekazywania danych mają już Wielka Brytania, Belgia, Dania,
Francja, Holandia i Szwecja.

SYTUACJA ZWIĄZANA Z AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ (ASF)
W środę (4.04), odbyło się posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków występowania
afrykańskiego pomoru świń, na którym poruszano zagadnienia związane z obecnością i zwalczaniem ASF
w Polsce.
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Odstrzał sanitarny dzików realizowany jest aktualnie (w większości przypadków) na podstawie
rozporządzeń wydanych przez powiatowych lekarzy weterynarii. Odstrzał prowadzony jest na terenie
1 759 obwodów łowieckich, znajdujących się na obszarze województw: lubelskiego, podkarpackiego,
mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, małopolskiego, łódzkiego i wielkopolskiego.
Według tygodniowego raportu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 kwietnia, w okresie
raportowania, Główny Lekarz Weterynarii potwierdził wystąpienie 43 kolejnych przypadków ASF
u dzików (numery od 1800 do 1 845). W czwartek (5.04), Siły Zbrojne RP prowadziły działania związane
z przeszukiwaniem lasów w celu ujawnienia padłych dzików (ASF) na terenie województwa
mazowieckiego (powiat piaseczyński) – 32 żołnierzy przeszukało około 460 hektarów lasów – ujawniono
11 padłych dzików.
W piątek (6.04), przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, odbyła się
pikieta rolników zorganizowana przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników
i Organizacji Rolniczych (OPZZRiOR). Protestujący wyrażali niezadowolenie z działań resortu rolnictwa
w zakresie pomocy zadłużonym gospodarstwom oraz zarzucali opieszałość w walce z wirusem
afrykańskiego pomoru świń. W zgromadzeniu uczestniczyło 45 osób. Nie odnotowano incydentów
związanych z zakłóceniem porządku publicznego.
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