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Świetlica w ciepielowicach  
zyska blask

budynek prosi się o re-
mont już od wielu lat. 

Jego stan techniczny pozo-
stawia wiele do życzenia 
- tłumaczy Katarzyna Gołę-
biowska-Jarek, wójt Dąbro-

wy. - Przede wszystkim jest 
tam dużo wilgoci, co widać 
na ścianach. Zbierała się ona 
przede wszystkim pod od lu-
strami, które kilka lat temu 
zamontowano na ścianach 

do treningu baletnic i mażo-
retek,. O poodrywanych ryn-
nach i nieszczelnym dacvhu 
nie wspomnę…

Rozpoczęcie remontu 
świetlicy zaplanowane zo-
stało na drugi kwartał tego 
roku. Szacowany koszt to 
około 370 tys. zł. W ramach 
prac przewidziano docieple-
nie ścian zewnętrznych, do-

cieplenie stropu nad ostatnią 
kondygnacją, naprawa da-
chu, izolacje ścian fundamen-
towych, przebudowę drzwi 
zewnętrznych oraz wejścio-
wych do budynku, montaż 
instalacji fotowoltaicznej, 
wykonanie izolacji akustycz-
nej, instalację sprzętu aku-
stycznego, roboty posadzkar-
skie, tynkarskie, malarskie 
i elektryczne.

Pamiętajcie, że aż do końca 
września zamknięta jest droga 
wojewódzka nr 435 w Mechnicach.

utrudnienia spowodowane są roz-
budową fragmentu tej trasy na 

odcinku 15+700 do 16+710 km. Na 
tym odcinku zaplanowane jest wy-
konanie nowej nawierzchni drogi 
z masy bitumicznej (asfalt), wykona-
nie ścieżki pieszo–rowerowej (beton 
asfaltowy), której główny ciąg będzie 
znajdował się po lewej stronie drogi 

prowadzącej z Opola. W części wy-
konany zostanie chodnik z kostki be-
tonowej, dwa przejścia dla pieszych 
oraz zjazdy do istniejących dróg i po-
sesji.

Wykonawca robót PHU ,,LARIX’’ 
zapewnia dojazd do posesji mieszkań-
com, służbom ratunkowym oraz au-
tobusom MZK. Jednocześnie informu-
jemy, że w związku z remontem ulicy 
Niemodlińskiej w Mechnicach, kursy 
autobusów MZK nie ulegną zmianie. 

trwa remont drogi w mechnicach

Ciepielowicka świetlica to jedno z najbardziej 
kulturalnych miejsc w naszej gminie. W swojej 
historii gościła już wiele znanych twarzy polskiej 
sceny kabaretowej i muzycznej. Niebawem placówka 
zyska nowy blask.

Kwiecień

2
www.gminadabrowa.pl

2 0 1 9
życie Gminy Dąbrowa



Od listopada 2017 
roku Publiczna szkoła 
Podstawowa w Dąbrowie 
jako jedna z dwunastu 
w województwie 
bierze udział 
w dwuletnim projekcie 
„bioróżnorodność 
Opolszczyzny z lotu 
ptaka”. Projekt przewiduje 
dla uczniów i nauczycieli 
m.in. wycieczki, zielone 
szkoły, konferencje, 
warsztaty, szkolenia 
i festiwale.

trzy klasy wraz z nauczy-
cielami odbyły wizyty 

edukacyjne w Parku Krajo-
brazowym „Góra Św. Anny”. 
Zadanie realizowane było 
w ramach kampanii edu-
kacyjno-informacyjnej „Po-
znajemy latających miesz-
kańców Opolszczyzny”.

Dla kadry kierowniczej 
szkół  i pracowników jedno-
stek samorządu terytorial-
nego zorganizowano wizytę 
edukacyjna w Poczdamie 
w miejsca edukacji bezpo-

średniej. Daje to możliwość 
poznania zasad i metod 
pracy z dziećmi i młodzieżą 
z wykorzystaniem wiedzy 
na temat edukacji. Zada-
nie realizowane w ramach 
kampanii edukacyjno-infor-
macyjnej „Zrównoważony 
rozwój w ochronie bioróż-
norodności”.

Za nami także 20 szko-
leń dla dwóch nauczycie-
lek w zakresie zagrożo-
nych siedlisk wodnych                                
i gatunków rodzimych Opol-
szczyzny. Zadanie realizo-
wane w ramach kampanii 
edukacyjno-informacyjnej 
pt. „Ekoszkoła - rola szkół 
w edukacji ekologicznej”.

Kolejną propozycją była 
trzydniowa „zielona szkoła” 
w Niwkach, podczas której 
uczniowie trzech klas otrzy-
mali lekcje nt. bioróżnorod-
ności w ramach rodzimych 
gatunków zbóż, owoców 
i zwierząt hodowlanych oraz 
znaczeniu bioróżnorodności 
w rolnictwie. Młodzież zre-

alizowała program eduka-
cyjny dotyczący zasadności 
i wagi zdrowego żywienia 
w oparciu o zdrową żyw-
ność, pozbawioną konser-
wantów, pochodzącą  z tere-
nów ekologicznie czystych, 
bez GMO.

Odbyły się cztery (z sied-
miu) konferencji dla nauczy-
cieli i pracowników organów 
prowadzących szkoły, pod-
czas których uczestnicy za-
poznają  się z tematami dot. 
cennych zasobów bioróżno-
rodności oraz przydatnymi 
technikami fotografowania 
przyrody – zadanie  realizo-
wane w ramach kampanii 

edukacyjno-informacyjnej 
„Ekoszkoła - rola szkół 
w edukacji ekologicznej”.

Koordynator projektu
Renata Planert-Palak

projeKt PełeN atRakCji

Projekt „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji 
ekologicznej“  współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.RPOP.05.01.00-16-0011/16-00
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Wychowankowie naszej szkółki Wędkarskiej 
„Różanki” z sukcesem wzięli udział w zawodach 
rzutowych, organizowanych przez komisję ds. 
Młodzieży Okręgu PzW w Opolu.

maciej Kulikowski zdobył 124,260 pkt. zajmując 3. 
miejsce w kategorii do lat 12. Pozostali plasowali się 

blisko podium, zajmując czwarte i piąte miejsce. Oprócz 
tego czworo dzieci zostało wytypowanych  przez instruk-
torów do dalszych treningów. Maciej Kulikowski weźmie 
udział w olimpiadzie wędkarskiej w Gdańsku, którą zapla-
nowano w dniach 9-12 maja.

Sukcesy udało się osiągnąć dzięki zaangażowaniu Piotra 
Labusgi, który pracował z dziećmi i prowadził zajęcia w 
sali gimnastycznej w Dąbrowie. Na zajęcia zaproszony był 
nawet mistrza świata w tej dyscyplinie, Andrzej Krawczyk, 
który dzielił się z młodzieżą swoimi nieprzeciętnymi zdo-
ilnościami.

W zawodach uczestniczyli: Lena Gogol, Estera Nicpoń, 
Maciej Kulikowski, Michał Diechtiar, Patryk Telecki, Do-
minik Tyrański, Mateusz Nowak, Klaudiusz Gonsior, Jakub 
Szczeciński

macieK jeDzie na…  olimpiaDę

młode judoczki dają radę
Dziewczęta z naszej gminy z powodzeniem brały 
udział w zawodach judo.

Anita Cieślik z Ciepielowic w międzynarodowym turnie-
ju w Spremberg (Niemcy) zajęła 3. miejsce w swojej kate-
gorii wagowo-wiekowej. W kolejnej serii Super Ligi Judo 
wicemistrzostwo w wywalczyła Zuzanna Gasek z Lipowej, 
natomiast Anita Cieślik uplasowała się na trzecim stopniu 
podium. Gratulujemy!
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Stroje narodowe miesz-
kańców całej Unii Euro-

pejskiej oraz niesamowite 
pomysły do realizacji, o któ-
rych marzą nasi przyszli eu-
roposłowie - zaprezentowa-
ne w postaci komiksów były 
tematyką prac plastycznych. 
Tegoroczna edycja konkursu 
spotkała się z dużym zainte-
resowaniem uczniów szkół 
podstawowych z terenu 
Opolszczyzny. Jury złożone 
z artystów plastyków Galerii 
Sztuki Współczesnej w Opolu 
nie miało łatwego zadania.

Z dąbrowskiej podsta-
wówki z rąk europosłan-

ki wyróżnienie otrzymała 
Adrianna Siembida z kl. 1a. 
Uroczystości towarzyszy-
ła wystawa stu najciekaw-
szych prac plastycznych 
oraz słodki poczęstunek.

Renata Planert-Palak

„mały ogród – wielka sprawa

KonKurS „moja europa 2019”  
rozStrzyGnięty!
Niezmiennie od siedmiu lat konkurs plastyczny „Moja 
europa”, którego organizatorami są europosłanka 
Danuta jazłowiecka oraz Miejska biblioteka Publiczna 
w Opolu cieszył się ogromną popularnością wśród 
najmłodszych mieszkańców województwa opolskiego. 
My też mieliśmy swój sukces.

moja europa adrianna i jej 
wyróżniona praca.

W biurze stowarzyszenia 
aglomeracja Opolska 
odbyło się posiedzenie 
komisji konkursowej 
oceniającej prace złożone 
w ramach konkursu 
„Mały ogród - wielka 
sprawa”. Prace okazały 
się być na najwyższym 
poziomie, wszystkie 
spełniły warunki 
konkursu.

Ostatecznie wyróżnienie 
za zaplanowanie dziecię-
cych ogródków przyjaznych 
różnorodności biologicznej 
przyznano uczniom klasy 
1a z dąbrowskiej Publicznej 
Szkoły Podstawowej. Tym 
samym uczniowie w nagro-
dę otrzymali bon towarowy 
w wysokości 500 zł.

Jednym z elementów 
konkursu „Mały ogród 

– wielka  sprawa” jest 
również przygotowanie 
profesjonalnej koncep-
cji wizualizacji ogródka 
przyszkolnego przez ar-

chitekta zieleni oraz za-
kup sadzonek rodzimych 
drzew i krzewów, nasio-
na roślin miododajnych  
do aranżacji przyszkol-

nych ogródków. Wszystko 
zgodnie z zapotrzebowa-
niem zgłoszonym przez 
zwycięskie i wyróżnione 
szkoły.
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Mamy dofinansowanie na zabytkowy park 
w skarbiszowie. Pochodzi on ze środków na Pogram 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Park wpisany jest do 
rejestru zabytków.

parK w SKarbiSzowie Do rewitalizacji

inicjatorem spotkania było sołectwo na czele z sołtys 
Gertrudą ledwig, ale też szefowa DFk Monika Witek 
oraz proboszcz parafii.

wydarzenie rozpoczęło się od mszy świętej, następnie 
wszyscy  udali się do klubu seniora, gdzie zaprezen-

towały się miejscowe przedszkolaki. W bardzo przyjaznej 
atmosferze wszystkich gości poczęstowano ciastem, ka-
napkami i pyszną kawą.

Honorowe miejsce w Klubie Seniora zajęła najstarsza 
mieszkanka wsi, 96-letnia Pani Marta Gambiec.

Spotkanie seniorów i chorych w żelaznej

wykonawca ma 150 dni 
na realizację zadania. 

W ramach rewitalizacji od-
tworzone będą alejki space-
rowe wraz z oświetleniem, 
wkomponowujemy nowy 
plac zabaw, wzdłuż jednej 

z alejek zostaną zamonto-
wane urządzenia siłowni, 
wzniesiona będzie wiata 
przeznaczona na spotkania 
dla mieszkańców, uwidocz-
nione mają być ruiny dworu. 
Nie zabraknie też nowych 

nasadzeń (m.in. budek lę-
gowych) i ławeczek. - Mowa 
o terenie wielkości 2,5 hek-
tara - tłumaczy Katarzyna 
Gołębiowska-Jarek, wójt Dą-
browy. - Nie będziemy moc-
no ingerować w cały teren, 

ale chcemy, żeby był on przy-
jemny dla tych, którzy spę-
dzają tam czas. Chcę uczulać 
młodych ludzi na to, jak waż-
ne jest dla nas środowisko, 
w którym żyjemy. Musimy 
z nim żyć w symbiozie.

Kwiecień
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Nasza gmina pod rękę z przyrodą. 

Dąbrowa wybrana została jako jedna z modelowych 
gmin do realizacji projektu: „Współdziałanie środowisk 

na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez małą retencję 
oraz ochronę bioróżnorodności” realizowanego w woje-
wództwach: opolskim, dolnośląskim, lubuskim i wielkopol-
skim przez fundacje.

Przeprowadziliśmy już warsztaty jak łagodzić skutki 
zmian klimatu poprzez działania lokalne oraz wizytowa-
liśmy strategiczne miejsca przyrody w gminie. Teraz czas 
na ekspertów, którzy wytypują obszar do dalszej realizacji 
projektu.

funDacja zielona aKcja

31 maja i 1 czerwca odbędzie się 
jubileuszowa edycja XX Wojewódzkiego 
Festiwalu artystycznego „liść Dębu”- 
Dąbrowa 2019, na który zapraszamy 
w imieniu kierownictwa artystycznego 
oraz dyrekcji PsP w Dąbrowie.

festiwal Piosenki w Dąbrowie zainauguro-
wał swoją działalność w kwietniu 2000 

roku i od razu wzbudził  zainteresowanie 
uczestników  z całej Opolszczyzny. Impreza 
skierowana jest do uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych pragnących zaprezen-
tować swoje umiejętności  wokalne szerszej 
publiczności. Uczestnicy festiwalu: soliści 
i zespoły wokalne współzawodniczą ze sobą 
w trzech kategoriach wiekowych. 

W każdej z nich przyznawane są złote, 
srebrne i brązowe statuetki Liścia Dębu – na-
grody znakomicie oddające charakter nasze-
go regionu i miejscowości.

Imprezą towarzyszącą Festiwalowi jest 
konkurs plastyczny „Impresje Muzyczne”, 
którego uczestnicy zainspirowani utworami 
muzycznymi wyrażają swoje emocje tworząc 
ciekawe prace. Mamy nadzieję, że podczas 
nadchodzącego festiwalu odkryjemy kolejne 
wspaniałe talenty.

jubileuszowy 
liść Dębu
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13 maja mobilna 
pracownia 
mammograficzna lU 
MeD będzie czekała 
na panie z całej naszej 
gminy. Nie przegapcie!

Spotykamy się w Dąbro-
wie, w godzinach od 9.00 

- 14.00 przy Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, ul. ks. prof. Józe-
fa Sztonyka 19. Do badania 
uprawnione są panie w wieku 
50-69 lat, które są ubezpie-
czone, nie są leczone z powo-
du raka piersi a także nie mia-

ły wykonanej mammografii 
w ramach Programu w ciągu 
ostatnich 24 miesięcy lub 
są w grupie ryzyka i w roku 
poprzedzającym otrzymały 
pisemne wskazanie do wyko-
nania ponownej mammografii 
po upływie 12 miesięcy.

Prosimy o wcześniejszą 
rejestrację pod nr tel. 58 
666 24 44 lub na: http://
www.mammo.pl/formularz. 
Przy rejestracji telefonicz-
nej NFZ wymaga weryfikacji 
uprawnień do badania na 

podstawie podanego nu-
meru PESEL, dlatego przed 
połączeniem telefonicznym 
prosimy przygotować dowód 
osobisty.

Rak piersi co roku odbie-
ra życie kilkunastu tysiącom 
polskich kobiet – mamom, 
siostrom, przyjaciółkom. 
Często kobiety zbyt późno 
dowiadują się, że są chore – 
rak nie boli, w początkowym 
stadium nie wpływa źle na 
samopoczucie, dlatego panie 
rzadko zadają sobie pytanie, 
czy ta choroba może ich do-
tyczyć. Tymczasem, tylko re-
gularne kontrolowanie sta-
nu zdrowia pozwala ocenić, 
czy w organizmie nie zacho-
dzą niebezpieczne zmiany 
chorobowe. Niestety zado-
walający wynik poprzedniej 
mammografii nie zawsze 
gwarantuje, że obecnie nie 
zagraża nam nowotwór pier-
si. Bezpłatna mammogra-
fia w ramach Programu 
Profilaktyki Raka Pier-
si finansowanego przez 

NFZ pozwala to skutecznie 
sprawdzić.

Badanie nie wymaga 
skierowania lekarskiego. 
Wykonywane jest przez 
wyspecjalizowany i bardzo 
doświadczony personel me-
dyczny LUX MED. Jest szyb-
kie i całkowicie bezpieczne, 
a wielu kobietom uratowa-
ło życie. Zdjęcia w technice 
obrazowania cyfrowego oce-
niane są przez dwóch nieza-
leżnych lekarzy radiologów, 
a w przypadkach wątpli-
wych, nawet trzech leka-
rzy. Istotnym elementem 
opisu badania jest ocena 
porównawcza z poprzed-
nimi obrazami, dlatego 
uprzejmie prosimy o za-
branie ze sobą zdjęć z po-
przednich mammografii. 
Paniom, u których zaistnieje 
konieczność wykonania ba-
dań uzupełniających udzie-
limy wszelkich wskazówek 
i pomożemy w umówieniu 
dogodnego i szybkiego ter-
minu dalszych badań.

mammograf czeka w Dąbrowie

Gmina Dąbrowa otrzymała nieodpłatnie od kurii 
biskupiej obiekt szkolny w lipowej z przeznaczeniem 
na świetlicę wiejską.

budynek wymaga kapitalnego remontu. W planie mamy 
oczywiście prace związane ze stolarką okienną, drzwia-

mi, docieplenie budynku, wymianę instalacji  wodno-kana-
lizacyjnej, elektrycznej, przyłącz źródła ciepła, instalacje 
nawiewno-wywiewną, posadzki i pomieszczenia sanitarne.

- Pracy będzie bardzo dużo, ale mamy w planie pozyskać 
środki finansowe z programu RPO WO lub PROW. Aktu-
alnie przygotowujemy dokumentację techniczną, aby jak 
tylko się uda być gotowymi do remontu obiektu, który za-
planowany jest  na przyszły rok – tłumaczy wójt Katarzyna 
Gołębiowska-Jarek.

bęDzie nowa Świetlica w lipowej

Kwiecień

8
www.gminadabrowa.pl

2 0 1 9
życie Gminy Dąbrowa



Gwiazda biskupa
Radny Gminy Dąbrowa alfred biskup podczas 
uroczystości w Filharmonii Opolskiej otrzymał tytuł 
Opolskiej Gwiazdy europy.

wręczył mu je Marszałek Województwa Opolskiego. 
To nagroda za umiejętność korzystania z udogod-

nień i dofinansowania związanego z byciem we wspólno-
cie państw Unii Europejskiej. Wspaniały prezent z okazji 
15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Gratu-
lujemy!

Dwie organizacje z gminy 
Dąbrowa otrzymały 
wsparcie z Urzędu 
Marszałkowskiego 
w ramach programu 
Odnowa Wsi.

oSP Dabrowa wzbogaciła 
się o 8000 zł, które zo-

stanie spożytkowane na ich 
autorski pomysł zorganizo-
wania „Pikniku zamkowe-
go w Dąbrowie – Opolskie 
Gwiazdy Europy”. – Miesz-
kańcy postrzegają nas bardzo 
społecznie. Festiwal „Zam-
czysko” co roku promuje 
park w Dąbrowie, naszą gmi-
nę i zamek. Wspólnie z radą 
sołecką wyszliśmy z inicja-
tywą, aby poszerzyć formułę 
tego wydarzenia. Będzie wie-
le atrakcji, m.in. symboliczne 
sadzenie drzewek dla po-
tomnych. Zostawimy ślad po 
sobie piękny ślad – tłumaczy 
Marek Olender, wiceprezes 
zarządu OSP Dąbrowa.

Stowarzyszenie Miłośni-
ków Chróściny otrzymało 
11000 zł na festyn „Święto 
Parku” połączony z zawo-
dami wędkarskimi, który 
odbędzie się tam już po raz  
10. Tym razem pod hasłem 
„Chróścina kierunek Eu-

ropa”. 13 i 14 lipca na tam-
tejszych stawach czeka nas 
impreza dla małych i du-
żych. – W pierwszy dzień 

będzie prezentacja filmu 
„Chróścina – wczoraj, dziś 
jutro” oraz spotkanie i węd-
kowanie dla dzieci. W nabo-

rze złożono 38 wniosków, 
z tego 26 otrzymało dota-
cje – mówi sołtys Chróściny 
Magdalena Posada.

jeSt wSparcie – bęDą imprezy!
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W Prądach i Mechnicach 
odbyły się warsztaty 
wielkanocne 
organizowane przez 
Gminny Ośrodek kultury 
i Rekreacji w Dąbrowie

WaRsztaty W PRądach 
I MechnIcach

Świąteczne ozdoby 
w Prądach (zorganizowa-
ne we współpracy z so-
łectwem) poprowadziła 
Roksana Odziomek. Wzię-
ło w nich udział ponad 
dwadzieścia pań. Każda 
z uczestniczek wykonała 
własnoręcznie świąteczną 
ozdobę, wykorzystując do 
tego m.in. kawałki mate-
riału, gałązki i kolorowe 
wstążki. Po zakończonej 
pracy panie mogły zabrać 
swoje dzieła do domów.

Tematem zajęć w Mech-
nicach były ozdoby na 
świąteczne stoły. Jak na tę 
wioskę przystało, wykony-
wano je głównie z mchu. 
Tutaj oryginalne deko-
racje uczestniczki robiły 
także pod okiem Roksany 
Odziomek. Oprócz mchu 
korzystały z innych ma-
teriałów - gałązek, siana, 
wstążek czy ptasich piór. 
W ten sposób powstały 
jedyne w swoim rodzaju 

ozdoby - kury w gniaz-
dach. Efekt końcowy wy-
szedł znakomicie.

BIesIada W Żelaznej
W świetlicy wiejskiej 

w Żelaznej odbyła się 
pierwsza edycja Biesiady 
Wielkanocnej. Na scenie 
wystąpiły przedszkolaki 
z Żelaznej oraz uczniowie 
szkoły podstawowej w Na-
roku. Później rozstrzyg-
nięto dwa świąteczne 
konkursy. W plastycznym 
na projekt kartki wielka-
nocnej prym wiedli repre-
zentanci PSP w Chróścinie. 
Pierwsze miejsce zdobyła 
Karolina Adolf, drugi był 
Oskar Wiench, a trzeci Fa-
bian Mros. Jurorzy wyróż-
nili: Martę Cisowską z Cie-
pielowic, Paulinę Wiench 

z Chróściny i Zofię Surda-
cką z Dąbrowy.

W konkursie na najlep-
szy wypiek wielkanocny 
oceniono pięć ciast. Głów-
ną nagrodę przyznano 
Weronice Przybyle z Że-
laznej. Na podium stanęli 
też Publiczne Przedszkole 
w Naroku i Barbara Sopa. 
Kulminacyjnym punktem 
biesiady była degustacja 
konkursowych ciast. Naj-
młodsi otrzymali także 
słodkie upominki, ufundo-
wane przez GOKiR w Dą-
browie i wójta Katarzynę 
Gołębiowską-Jarek. Impre-
zie towarzyszył świątecz-
ny kiermasz. Na stoiskach 
przygotowanych przez klu-
by seniora z Żelaznej i Dą-
browy, szkołę podstawo-
wą z Naroka, przedszkole 

z Żelaznej i mieszkańców 
Mechnic można było kupić 
wykonane ręcznie świą-
teczne ozdoby i stroiki. Za 
pomoc w organizacji bie-
siady dziękujemy sołtys 
i mieszkankom Żelaznej 
oraz dyrektorom, nauczy-
cielom, rodzicom i uczniom 
placówek.

Na konkurs plastyczny 
dotyczący projektu kartki 
wielkanocnej wpłynęło 39 
prac. Komisja postanowi-
ła nagrodzić następujące 
osoby: 1. Karolina Adolf 
(PSP Chróścina), 2. Oskar 
Wiench (PSP Chróścina), 3. 
Fabian Mros (PSP Chróści-
na); wyróżnienia: Marta 
Cisowska (Ciepielowi-
ce), Paulina Wiench (PSP 
Chróścina), Zofia Surdacka 
(PSP Dąbrowa).

Świąteczne wSpomnienia
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jak Przygotować Się  
na burzę

kiedy
o burzy mówimy wtedy, gdy następuje jedno lub kilka nagłych wy-
ładowań atmosferycznych (piorunów). wyładowania występują za-
równo pomiędzy chmurami jak i  między chmurą a  ziemią. zwykle 
burzy towarzyszą intensywne opady deszczu często z gradobiciem 
oraz porywisty wiatr.
czym jest piorun lub inaczej błyskawica? mówiąc najprościej to wy-
ładowania elektryczne o bardzo dużym natężeniu.
W  Czasie bURzy NajbezPieCzNiej jest PRzebyWaĆ We-
WNĄtRz bUDyNkU, DlateGO, O ile tO MOŻliWe, Nie NaleŻy 
z NieGO WyCHODziĆ.

Poza domem
jeżeli burza zastanie nas poza domem należy:
  jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie,
  unikać przebywania pod drzewami,
  unikać przebywania na otwartej przestrzeni,
  jeżeli znaleźliśmy się na otwartej przestrzeni – znaleźć, o ile to 

możliwe, obniżenie terenu (starajmy się nie być najwyższym 
punktem) i  kucnąć (nie siadać i  nie kłaść się) ze złączonymi 
i podciągniętymi pod siebie nogami. nogi powinny być złączone, 
ponieważ w przypadku uderzenia pioruna, na skutek powstania 
różnicy napięć (tzw. napięcia krokowego) może dojść do przepły-
wu prądu między stopami,

  jeżeli pływamy w wodzie lub znajdujemy się na łodzi wyjść na 
brzeg i oddalić się od wody, gdyż jest ona doskonałym przewod-
nikiem elektrycznym,

  unikać dotykania przedmiotów zrobionych z metalu oraz przeby-
wania w ich pobliżu – przedmioty metalowe mogą „przyciągać” 
pioruny,

  pozostać w samochodzie (jeżeli jesteśmy akurat w podróży) – sa-
mochód stanowi dobrą ochronę przed uderzeniem pioruna,

  natychmiast przykucnąć jeżeli czujemy ładunki elektryczne 
w  powietrzu, a  włosy „stają nam dęba”, osoby przebywające 
w grupie na otwartej przestrzeni powinny się rozproszyć na odle-
głość kilkudziesięciu metrów, aby w przypadku uderzenia pioru-
na część grupy mogła udzielić pomocy porażonym,

  jeżeli widzisz zwisające przewody elektryczne, natychmiast po-
wiadom odpowiednie służby. pod żadnym pozorem do nich nie 
podchodź.

w domu
jeżeli podczas burzy przebywamy w domu należy:
  unikać używania sprzętów elektrycznych i elektronicznych zasi-

lanych z sieci (telefony, suszarki do włosów, miksery itp.), ponie-
waż korzystanie z tych urządzeń, w przypadku uderzenia pioruna 
w naziemną sieć elektroenergetyczną, grozi porażeniem impul-
sem rozchodzącym się w przewodach instalacji elektrycznej,

  odłączyć od sieci elektroniczny sprzęt domowy (sprzęt rtV, kom-

putery) – to uchroni go przed uszkodzeniem w  przypadku tzw. 
przepięcia, będącego skutkiem uderzenia pioruna w  infrastruk-
turę elektroenergetyczną,

  przygotować latarkę z bateriami, na wypadek przerw w dostawie 
prądu,

  jeżeli widzisz iskrzenie domowej instalacji elektrycznej, popalo-
ne przewody lub czujesz swąd – wyłącz elektryczność oraz gaz 
i natychmiast wezwij odpowiednie służby techniczne.

Porażenie Piorunem - co robić
1.  należy zbadać stan ogólny poszkodowanego.
2.  trzeba sprawdzić czy oddycha i czy tętno jest wyczuwalne.
3.  jeżeli u  osoby porażonej piorunem doszło do zatrzymania od-

dechu, należy jak najszybciej rozpocząć sztuczne oddychanie, 
natomiast jeżeli tętno nie jest wyczuwalne niezbędne jest rozpo-
częcie resuscytacji krążeniowo - oddechowej czyli zewnętrznego 
masażu serca.

maSaż Serca
1.  należy sprawdzić, czy drogi oddechowe poszkodowanego są 

drożne – nie zawierają ciał obcych.
2.  następnie na środku klatki piersiowej poszkodowanego kładzie-

my nadgarstek jednej ręki i przykrywamy drugą dłonią splatając 
palce obu rąk oraz zaczynamy uciskanie.

3.  Po każdych 30 uciśnięciach – 2 wdechy.
4.  Gdy przywrócimy poszkodowanemu oddech i tętno, należy ułożyć 

go w pozycji bocznej ustalonej i poczekać na przybycie lekarza.

Kwiecień

11
www.gminadabrowa.pl

2 0 1 9
życie Gminy Dąbrowa



15:00 Uroczyste otwarcie
-  Hymn Unii europejskiej
-  koncert orkiestry dętej 

„Wind Power”
-  Występ kamila kiliana 

uczestnika programu 
 „the Voice kids”
-  inne atrakcje

ŻyCie GMiNy DĄbROWy
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