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SYTUACJA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA
W analizowanym okresie, na obszarze kraju przeważnie było pogodnie. W piątek (6.07),
w województwie małopolskim, po przejściu burz PSP odnotowała około 25 interwencji (głównie
w powiecie nowotarskim). Interwencje najczęściej dotyczyły pompowania wody z zalanych piwnic. Od
uderzenia pioruna zapalił się też jeden budynek gospodarczy. Nikt nie został ranny. Nie doszło do awarii
energetycznych.
W analizowanym okresie utonęło 13 osób. Od 1 kwietnia br. Komenda Główna Policji odnotowała
191 zgonów w wyniku utonięcia.
Komentarz:
W najbliższych dniach, prognozowane są przelotne opady deszczu i lokalne burze. Według orientacyjnej
prognozy zagrożeń, najsilniejsze burze pojawić się mogą we wtorek w województwach: mazowieckim
i lubelskim (opady do 30 mm, porywy wiatru do 80 km/h). Temperatura minimalna wyniesie od 10°C do
16°C, maksymalna od 20°C do 25°C. Tylko w środę na południowym wschodzie 26°C, a w piątek
na południowym zachodzie do 27°C. Chłodniej okresami nad morzem i w rejonach podgórskich - od 18°C
do 20°C.

ZGROMADZENIA PUBLICZNE W ZWIĄZKU Z REFORMIĄ SĄDOWNICTWA
We wtorek (3.07), na terenie kraju odbyło się 66 zgromadzeń przeciwko zmianom w sądownictwie,
w których uczestniczyło ogółem około 9,4 tys. osób (Warszawa – 2,2 tys., Poznań – 1 tys., Wrocław
– 750, Szczecin – 700, Kraków – 600, Łódź – 450, Katowice – 400, Gdańsk – 300, Bydgoszcz – 300,
Wrocław – 250, Kielce i Lublin – po 200). Przed budynkiem Sądu Najwyższego w Warszawie na noc
(3/4.07) pozostało około 100 osób. Zgromadzenia zabezpieczało 489 funkcjonariuszy. W środę (4.07)
kontynuowano zgromadzenia. Łącznie odbyło się ich 40, z udziałem około 5,5 tys. osób (najliczniejsze
w: Warszawie – 2 650, Katowicach – 600, Krakowie – 600, Wrocławiu – 300, Bydgoszczy – 200 i Toruniu
– 200). W zabezpieczeniu uczestniczyło 190 policjantów. W czwartek (5.07), w kraju odbyło się łącznie
12 zgromadzeń, z udziałem około 440 osób (najliczniejsze w: Bydgoszczy – 100, Warszawie i Szczecinie –
po 80). W zabezpieczeniu uczestniczyło 60 policjantów.

OGRANICZENIE DZIAŁALNOŚCI TRZECH SZPITALI W WOJ. PODKARPACKIM
W minionym tygodniu, w trzech szpitalach w województwie podkarpackim (Szpital Specjalistyczny w
Mielcu, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie i Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu)
występowało znaczne ograniczenie działalności spowodowane masową absencją chorobową
pielęgniarek i położnych. Zjawisko ma charakter protestu - w placówkach trwają spory zbiorowe z
pracodawcami.

PROTEST PRACOWNIKÓW RYANAIR
Pracownicy Ryanaira zapowiadali, że jeśli do 30 czerwca przewoźnik nie spełni ich żądań lub
przynajmniej nie podejmie rozmów, to będą zmuszeni zorganizować protest. Podczas spotkania
Międzynarodowej Federacji Pracowników Transportu (ITF), która zrzesza wielu pracowników
przewoźnika, podjęto ostateczną decyzję. Do strajku dołączyli pracownicy z czterech krajów.
W Hiszpanii, Portugalii i Belgii protest potrwa 48 godzin – od 25 do 26 lipca, a we Włoszech 24 godziny,
25 lipca. Załogi pokładowe domagają się jasnych i przejrzystych zasad zatrudnienia i wynagrodzenia.
Chcą też, by Ryanair respektował prawo krajów, w których pracują, zrezygnował z wymagań dotyczących
sprzedaży pokładowej, przyznał im prawo do zasiłku chorobowego i zmniejszył skalę zatrudniania przez
agencje pracy.
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NIELEGALNE SKŁADOWISKO MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH W WOJ. ŁÓDZKIM
W minionym tygodniu, na byłym składowisku śmieci w Skierniewicach (województwo łódzkie)
ujawniono substancje chemiczne, w tym wybuchowe. Straż pożarna wyznaczyła strefę bezpieczeństwa.
Podjęto decyzję o utylizacji niebezpiecznych substancji na terenie składowiska. We wtorek (3.07),
podczas prac znaleziono beczkę, która wykazywała podwyższone promieniowanie. Następnego dnia,
ekipa dozymetryczna Państwowej Agencji Atomistyki przeprowadziła oględziny na miejscu zdarzenia –
badania wykazały, że substancja wskazująca podwyższoną moc dawki promieniowania nie stanowi
zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przeprowadzających czynności operacyjne. Centrum ds. Zdarzeń
Radiacyjnych zaleciło, po wykluczeniu występowania innych zagrożeń z zachowaniem należytej
ostrożności, wyizolowanie substancji z beczki w celu przeprowadzenia identyfikacji materiału. Biorąc pod
uwagę niską moc dawki promieniowania, przeprowadzane prace operacyjne, związane z rozładunkiem
beczki, mogą być nieograniczone czasowo.

ZDARZENIA LOKALNE


We wtorek (3.07), o godz. 21.38 na terenie Zakładu Górniczego Rudna (województwo dolnośląskie)
należącego do KGHM Polska Miedź SA. doszło do wstrząsu pochodzenia górniczego o magnitudzie
4,5. Rannych zostało 9 górników, w tym 1 ciężko.



W niedzielę (8.07) w Warszawie na terminalu Cargo lotniska im. F. Chopina doszło do wycieku
fenyloacetylonitrylu (substancja toksyczna, działa na drogi oddechowe, skórę, oczy). Kontakt
z ładunkiem miało 12 osób – 4 uskarżały się na nudności. Działania prowadziło 7 zastępów PSP.

SYTUACJA ZWIĄZANA Z AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ (ASF)
W analizowanym okresie, Główny Lekarz Weterynarii poinformował o wystąpieniu 12 ognisk ASF
(od początku występowania epizootii w Polsce 156 ognisk, z czego 52 ogniska odnotowano w bieżącym
roku) u świń w województwach:



mazowieckim:
 gm. Wiśniew, w gospodarstwie, w którym utrzymywano 10 świń;
lubelskim:
 gm. Białopole, w gospodarstwie, w którym utrzymywano 2 świnie;
 gm. Dorohusk, w gospodarstwie, w których utrzymywano 2 świnie;
 gm. Chełm, w gospodarstwie, w którym utrzymywano 11 świń;
 gm. Dorohusk, w gospodarstwie, w których utrzymywano 4 świnie;
 gm. Jabłoń, w gospodarstwie, w którym utrzymywano 178 świń;
 gm. Ulan Majorat, w gospodarstwie, w którym utrzymywano 43 świnie;
 gm. Sawin, w gospodarstwie, w którym utrzymywano 14 świń;
 gm. Podedwórze, w gospodarstwie, w którym utrzymywano 50 świń;
 gm. Jabłoń, w gospodarstwie, w którym utrzymywano 107 świń;
 gm. Ruda Huta, w gospodarstwie, w którym utrzymywano 18 świń;
 gm. Wierzbica, w gospodarstwie, w którym utrzymywano 43 świnie.

Wdrożono procedury związane z likwidacją choroby. Gospodarstwa położone są w obszarze objętym
ograniczeniami (obszar określony w części II lub III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE).
W czwartek (5.07) 34 żołnierzy Sił Zbrojnych RP w województwie mazowieckim (powiat legionowski)
przeszukiwało lasy w celu ujawnienia padłych dzików (ASF). Padłych dzików nie znaleziono.
We wtorek (3.07) odbyło się posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych
z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na którym poruszono zagadnienia związane z wystąpieniem
i zwalczaniem choroby.
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