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Umowa na remont drogi
w Naroku podpisana
Firma WASBUD
z Grodkowa w wyniku
przetargu ogłoszonego na
remont drogi w Naroku,
będzie wykonawcą
inwestycji dotyczącej
„Przebudowy ulicy:
Cmentarnej i Brzozowej
w miejscowości Narok”.

I

nwestycja obejmuje położenie nowej nawierzchni,
a także nowego odwodnienia przy ulicy Cmentarnej
oraz poprawienie ubytków
na ulicy Brzozowej. Całkowity koszt realizacji zadania
opiewa na kwotę 172 363
zł. Umowa została już podpisana. Niedługo rozpoczną
się prace remontowe, a ich
czas realizacji to150 dni.

Drodzy mieszkańcy
W związku z likwidacją części kursów autobusowych na terenie Gminy Dąbrowa,
mając na uwadze dobro naszych mieszkańców, które jest dla nas celem
priorytetowym, uruchamiamy
od 15 lipca 2019 r., (poniedziałek) nowy system komunikacji gminnej.
Wszelkie informacje dotyczące siatki połączeń
będą dostępne na stronie internetowej gminy:
www.gminadabrowa.pl, tablicach ogłoszeń
oraz przystankach
autobusowych.

Urząd Gminy Dąbrowa, lipiec 2019 R.
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Wakacje w Gminie Dąbrowa

Wakacje ruszyły na
całego. Dla dzieci
z Gminy Dąbrowa
z pewnością będzie to
czas aktywny, pełen
niezapomnianych
wrażeń i emocji.

P

rzez 2 tygodnie lipca
i sierpnia na terenie gminy
realizowany będzie cykl zajęć
w ramach Wakacji w Gminie
Dąbrowa. W programie na
najmłodszych mieszkańców
czekają zajęcia z animatorami, wychowawcą podwórkowym, wspaniałe festyny,
a także teatrzyki.

www.gminadabrowa.pl

– W tym roku, oferta dla
dzieci z terenu naszej gminy
jest bardzo bogata. Nowością w naszym działaniu jest
zapewnienie zajęć wakacyjnych niemalże w każdej
miejscowości. Każdego dnia
docieramy do dzieciaków
z ciekawą propozycją zajęć – tłumaczy Marek Jary
z GOKiR w Dąbrowie. –
W tym roku zaplanowaliśmy
realizację mini-festynów dla
dzieci i ich rodzin w każdej
miejscowości naszej gminy.
Podczas festynów na dzieci
czekają wspaniałe zabawy,
ciekawe konkurencje sportowe i nie tylko, a także forma słodkiego poczęstunku
– wylicza.
Do tej pory zajęcia przygotowane we współpracy
GOKiR-u, Gminy Dąbrowa,
a także OSP w Dąbrowie
cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci z gminy.
Każdy z uczestników spotkań może znaleźć coś dla
siebie, a najlepszą formą
wypoczynku, okazuje się
spędzanie czasu wraz z rówieśnikami.
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DĄBROWA MOGILEŃSKA
– PARTNERSTWO GMIN DĄBROWA
Na zaproszenie
partnerskiej gminy,
delegacja Gminy
Dąbrowa uczestniczyła
w wyjątkowych
uroczystościach
związanych z 60-leciem
istnienia Koła Gospodyń
Wiejskich i Koła
Rolniczego działających
na terenie Gminy
Dąbrowa Mogielińska.

U

roczystości rozpoczęły się
od mszy świętej w Parlinie, podczas której proszono
o pomyślność dalszych działań obu organizacji.
– Jesteśmy ogromnie
wdzięczni za zaproszenie
i dumni, że mamy tak wspaniałych partnerów – mówiła
wójt Gminy Dąbrowa Katarzyna Gołębiowska – Ja-

rek. – Takie uroczystości
są ogromną chlubą gmin,
a także świadectwem dla
kolejnych pokoleń. 60 lat
działalności to wspaniała
historia i wspaniałe realizacje – dodała.
Po części oficjalnej zaproszeni goście mieli okazję
zwiedzić wystawę fotograficzną dokumentującą działal-

ność obu organizacji, a także
podziwiać występy artystyczne w wykonaniu uczniów ze
szkoły w Pralinie. Jubileusz
był również okazją do uhonorowania i nagrodzenia osób
działających na rzecz społeczeństwa lokalnego Gminy
Dąbrowa Mogielińska.
– Wspaniała tradycja
w pięknych okolicznościach

Pomoc dla najuboższych

przyrody, stroje, tradycyjne
tańce regionalne, to wszystko warto pielęgnować i przekazywać z pokolenia na
pokolenie – stwierdził Przewodniczący Rady Gminy
Dąbrowa Mariusz Konopa.
– Wymiana doświadczeń,
a także tradycji kulturowych jest fundamentem relacji partnerskich pomiędzy
gminami – mówił.
Niewątpliwą
atrakcją
była wystawa sprzętu rolniczego i artykułów gospodarstwa
domowego
zatytułowana
„Wczoraj
i dziś”. Uczestnicy obchodów mogli bowiem dzięki
niej poznać sprzęt i maszyny rolnicze wykorzystywane w gospodarstwie
na terenach kujowskopomorskich dawniej oraz
obecnie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie przy
współpracy z Bankiem Żywności w Opolu zrealizował
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

J

ego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom
Polski pomocy żywnościowej w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019.

Na terenie Gminy Dąbrowa, pomoc trafiła do 60 najbardziej potrzebujących osób, które znajdują się w trudnej
sytuacji życiowej. Potrzebującym wydano 2 875,30 kg żywności w niemalże 329 paczkach żywnościowych.
W ramach podprogramu 2018 dla 25 osób zrealizowano
również warsztaty dietetyczne, podczas których omawiano
zagadnienia związane z przygotowaniem zbilansowanej diety.
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Chcemy coś robić

Działaj lokalnie to
program budujący
aktywne społeczności
lokalne. Wspiera on
zwykłych ludzi, którzy
chcą działać na rzecz
swojej społeczności

W

ramach konkursów
grantowych organizacjom lub inicjatywom
obywatelskim przyznawa-

ne jest dofinansowanie do
6000 zł na realizację zadania społecznego, które
uwzględnia zarówno zasoby lokalne jak i wspólne
działanie
mieszkańców,
lokalnych instytucji, przedsiębiorców, organizacji i samorządowców.
Na realizację tegorocznych projektów na Zamku

Warto przeczytać

Wartościowe pozycje na bibliotecznych półkach na wakacje i nie tylko. Zapraszamy do bibliotek w: Dąbrowie,
Chróścinie, Karczowie. Zamieszczone tytuły dostępne są
przynajmniej w jednej z czterech naszych placówek.
Tytuł: Złota klatka
Autor: Camilla LÄCKBERG
Pierwsza część nowej serii królowej
szwedzkiego kryminału.
Inteligentna i piękna Faye ma wszystko
– wspaniałego męża, ukochaną córeczkę i luksusowy apartament w najlepszej
dzielnicy Sztokholmu. Jednak pozory mogą
mylić... Jej idealne życie to w rzeczywistości desperackie próby
zadowolenia Jacka….Kiedy Jack i ich córka Julienne nie wracają
z rejsu łodzią, a policja dostrzega w mieszkaniu kałużę krwi,
podejrzenie szybko spada na męża Faye. Co przed nią ukrywa?
Czy zabił własną córkę? Nic w życiu Faye nie będzie już takie,
www.gminadabrowa.pl

w Dąbrowie zostało wręczonych 12 grantów. Dla
Gminy Dąbrowa to podwójna okazja do dumy, ponieważ w gronie nagrodzonych inicjatyw znaleźli się
lokalni wędkarze, którzy na
działanie szkółki wędkarskiej „Różanki” we współpracy ze Stowarzyszeniem
Miłośników Chróściny pozyskali dodatkowe środki
finansowe.
– Każda oddolna inicjatywa mieszkańców gminy jest
dla nas wielką dumą i nadzieją. Podejmowanie takich
wyzwań świadczy o tym, że
mieszkańcy chcą działać,
wpływać na jakość życia
w naszej gminie, a przy tym
szukają wszelkich możliwych
rozwiązań ułatwiających im
to zadanie – mówi wójt Gminy Dąbrowa Katarzyna Gołębiowska – Jarek,.
Szkółka
wędkarska„
Różanki” jest inicjatorem

i udziałowcem wielu zawodów wędkarskich czy zajęć
edukacyjnych. Adepci szkółki mają na swoim koncie zarówno sukcesy lokalne jak
i te o zasięgu krajowym.

jak do tej pory…..„Złota klatka” to trzymający w napięciu thriller
o determinacji, sile charakteru i brutalnej zemście.W skład serii
o Fjällbace wchodzą książki: Księżniczka z lodu; Kaznodzieja;
Kamieniarz; Ofiara losu; Niemiecki bękart; Syrenka; Latarnik;
Fabrykantka aniołków; Pogromca lwów; Czarownica.
Tytuł: Listy zza grobu
Autor: Remigiusz Mróz
Największe tajemnice drzemią w małych
miasteczkach.
Dwadzieścia lat po śmierci ojca Kaja Burzyńska
wciąż otrzymuje od niego wiadomości. Zadbał
o to, przygotowując je zawczasu i zlecając
coroczną wysyłkę tego samego, pozornie
przypadkowego dnia. Po czasie Kaja traktuje to już jedynie jako zwyczajną tradycję – aż do momentu, gdy w listach zaczyna dostrzegać
drugie dno…Tymczasem do miasteczka po dwudziestu dwóch latach
wraca Seweryn Zaorski. Patomorfolog i samotny ojciec dwójki dzieci
kupuje zrujnowany dom rodzinny Kai i rozpoczyna remont. W zniszczonym garażu odnajduje zamurowaną skrytkę z materiałami, które
rzucają nowe światło na sprawę sprzed dwóch dekad…
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Czas festynów, zabawy i relaksu
w naszej gminie trwa nadal
Tym razem dzięki
aktywności sołtysa,
rady sołeckiej
i mieszkańców
Niewodnik mieliśmy
okazję spędzić
wspaniałe sobotnie
popołudnie w rodzinnej,
przyjaznej atmosferze.

N

ie zabrakło dmuchańców, animatorów, zabaw i konkursów dla
dzieci, a także wyzwań
sportowych. Dzięki uprzejmości OSP Żelazna amatorzy mocnych wrażeń mieli
okazję wspinać się na ściance wspinaczkowej, niejednokrotnie zdobywając jej
szczyt. A wieczorem ognisko i zabawa taneczna ukoronowały całość imprezy.

Bajkowa noc w Niewodnikach
W ramach projektu
organizowanego przez
Towarzystwo Społeczno
– Kulturalne Niemców
na Śląsku Opolskim
w Niewodnikach odbyło
się bajeczne spotkanie
dla dzieci.

P

rojekt
obejmował
udział dzieci w wieku
od 6 do 10 lat – wyjaśnia
Maria Sikora – realizatorka projektu i germanistka.
Tematem przewodnim naszego wieczoru stała się
bajka „ Muzykanci z Bremy” – dodaje, za pomocą
teatrzyku
narracyjnego
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Kamishibai wprowadziłam
dzieci w świat bajek, które później wyrażały swoje emocje podczas zajęć
plastycznych. Wycinając
bajkowe zwierzątka i je
kolorując dzieci tworzyły
piękne kompozycje – kontynuuje Maria Sikora.
Ogromną atrakcją spotkania okazały się odwiedziny animatorek. W strojach
psa i koguta aktywowały
dzieci do wspólnej zabawy i ciekawych zadań. Po
wspólnej kolacji, zmęczone
i szczęśliwe dzieciaki udały
się w jeszcze jedną niesa-

mowitą podróż, czekała ich
bowiem noc w świetlicy. Dla
wielu z nich było to niezwykłe przeżycie, pierwsza noc
poza domem.
– Rano wszyscy obudzili
się z uśmiechem na ustach.

Po uroczystym śniadaniu
otrzymali nagrody i dyplomy za udział w projekcie,
a wszyscy uczestnicy zapewniali, że za rok znowu
spotkają się na przygodzie
z bajką – mówi Maria Sikora

www.gminadabrowa.pl
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Piknik Zamkowy w Dąbrowie
Opolskie Gwiazdy Europy,
pod takim hasłem odbyła
się dwudniowa impreza
w Dąbrowie.

Z

a pozyskane dofinansowanie w ramach realizacji
projektu, którego celem było
wspieranie aktywności społecznej obszarów wiejskich
i odnowy wsi oraz ochrona bioróżnorodności, OSP
Dąbrowa przy współpracy
z sołtysem i radą sołecką dąbrowy, zorganizowała wspaniałą imprezę, przy Zamku
w Dąbrowie. Dwudniowy
Piknik Zamkowy okazał się
wspaniałą okazją nie tylko
do wspólnego biesiadowania, ale również był powrotem w przyszłość, przyszłość
barwną i zamkową.

cjatywom samorządowców
Gminy Dąbrowa, a także
społeczności lokalnej sprawia, że wydarzenia odbywające się na terenie zamku
w Dąbrowie mogą mieć niepowtarzalny klimat.
Podczas
pikniku
na
mieszkańców Gminy Dąbrowa, czekało wiele atrakcji,
rekonstrukcje walki rycerskiej, pokaz tańca z ogniem,
warsztaty ceramiczne, pokaz żonglerki. Wielką atrakcją był jegomość na szczudłach a także niezapomniany
taniec egzotyczny. A wszystko to działo się w
- Dla nas jako Ochotniczej
Straży Pożarnej, ważnym
aspektem tego przedsięwzięcia, oprócz aktywizacji
społeczności Gminy Dąbrowa, była również możliwość
zakupienia ze środków
unijnych fantomów służących do przeprowadzenia
kursów pierwszej pomocymówi Dawid Zielonka prezes OSP Dąbrowa.
Już
podczas
pikniku
mieszkańcy mieli okazję zdobyć podstawową wiedzę na
temat udzielania pierwszej
pomocy, a ochotnicy zapewniają, że będą realizować takie pokazy dla mieszkańców
gminy jak najczęściej

Ważną częścią imprezy
było nasadzenie 50 sadzonek lipy, które na stałe wypełnią krajobraz wsi Dąbrowa-Sokolniki, a także będą
inwestycją w krajobraz
przyrodniczy dla następnych pokoleń. Drzewka posadzono wzdłuż drogi w Sokolnikach, a także na placu
przy Zamku w Dąbrowie.

Piękne otoczenie zamku
w Dąbrowie sprzyjało nie
tylko aurze jaka panowała
podczas pikniku, ale uzupełniało całość atrakcji jakie dla mieszkańców gminy
przygotowali organizatorzy.
Przychylność władz Uniwersytetu Opolskiego iniwww.gminadabrowa.pl
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Bogactwo natury
na wyciągnięcie ręki
Gmina Dąbrowa to azyl
dla mieszkańców i zielony
raj dla turystów. Miejsce
znane i nieznane, którego
atuty przyrodnicze mogą
zaskoczyć niejednego
mieszkańca.

W

myśl słów „cudze chwalicie, swego nie znacie”
zapraszamy na lekcję geografii i historii poniekąd
związaną z Gminą Dąbrowa.
Czasem rzeczy i miejsca codzienne stają się dla nas tak
oczywiste, że prawie niewidoczne, a może w ten wakacyjny czas warte są naszej
uwagi?

Gmina Dąbrowa położona jest w centralnej części
województwa opolskiego,
w bezpośrednim sąsiedztwie Opola, co wpisuje ją
w krajobraz zurbanizowanej Aglomeracji Opolskiej.
Usytuowanie przy głównych szlakach komunikacyjnych województwa czyni
ją atrakcyjną turystycznie.
Obecność autostrady A4,
która biegnie południowym

8

obrzeżem gminy w dwóch
strategicznych kierunkach:
na Wrocław do Niemiec
oraz do Krakowa przez Katowice, a także dróg krajowych nr 94 i nr 46 sprawia,
że jest to miejsce atrakcyjne
zarówno dla mieszkańców
jak i turystów.
Gmina
Dąbrowa
to
pięknie zielony, urokliwy

zakątek, obfitujący w malownicze mozaiki łąkowe, pastwiska, lasy i pola
uprawne. W piękne otoczenie przyrodnicze wpisuje
się też krajobraz wiejski
z dużą wartością elementów dziedzictwa kulturowego. Zamki, pałace i zabudowy folwarczne wpływają na
piękno tego regionu. Usytuowanie krajobrazowe gminy, uwarunkowane głównie
jest jej położeniem pomiędzy Równiną Niemodlińską, a obniżeniem Pradoliny
Wrocławskiej, co wpływa
na obecność zasobów leśnych na tym terenie. Duży
wpływ, na tak malowniczy krajobraz ma również
wciąż niedoceniane położenie gminy w Dolinie Odry.
„Grądy Odrzańskie” objęte
Programem Natura 2000,
to teren opasany licznymi

lasami, łąkami, pastwiskami
i polami uprawnymi. Występują na nim również liczne
cieki wodne, stare koryta
rzeczne i pozostałości rozlewisk oraz stawów, które
są dodatkową atrakcją lokalną. Wspomniany obszar,
w związku ze znacznym
zróżnicowaniem siedlisk,
obfituje w chronione i rzadkie gatunki roślin: salwinia
pływająca, mącznica lekarska, goździk piaskowy czy
gatunki chronione, podkolan biały, śniedek baldaszkowaty, a także litwor nadbrzeżny. Są to prawdziwe
botaniczne rarytasy, rzadko
występujące na terenie naszego województwa. Obszar
ten jest również siedliskiem
rzadko występujących gatunków płazów, kręgowców
czy ptaków, tych ostatnich
na terenie grądów odnotowww.gminadabrowa.pl

życie gminy dąbrowA
wano około 22 gatunków:
kania czarna, muchołówka
białoszyja, czapla siwa, bocian czarny i dzięcioł średni.
Bory Niemodlińskie to
kolejny przyrodniczy atut
naszej gminy. Ogromny obszar leśny może być atrakcją dla amatorów pieszych
i rowerowych wycieczek.
Obfituje w bogatą florę
i faunę co stanowi rarytas
nie tylko dla ornitologów,
ale turystów i mieszkańców. Liczne zbiorniki wodne terenu Borów Niemodlińskich to miejsca, gdzie
cisza i dźwięki natury czekają na zmęczonych gwarem amatorów wycieczek.
Rezerwat Prądy należy
do kolejnego dziedzictwa
przyrodniczego
regionu,
wchodzącego w skład Borów Niemodlińskich. Obejmuje on swoją ochroną
torfowiska leśne otoczone
bagiennym i wilgotnym
borem sosnowym. Malowniczy staw Sangów i obszar
leśny Szakłak to kolejne
projekty rezerwatów przyrody na terenie naszej gminy. Takie walory przyrodnicze sprawiają, że obszar ten
jest atrakcją rekreacyjnoturystyczną regionu, stanowiącym wspaniałą bazę
do relaksu i rekreacji dla
mieszkańców i turystów.
Ważnym atutem gminy
są szlaki rowerowe prowadzące przez jej teren. Stanowią nie tylko bazę wypadkową dla zaawansowanych
rowerzystów, ale są okazją
do zaplanowania większej wyprawy przez nasz
region. Rozpoczynając od
Dąbrowy, poprzez Niemodlin i powiat nyski, możemy
dojechać aż do czeskiego
Jesenika. Trasa stanowi niewątpliwie promocję regionu pod kątem dziedzictwa
www.gminadabrowa.pl

przyrodniczego i kulturowego. Wszystkie ścieżki na
terenie gminy zostały tak
rozplanowane, by przebiegały przez najbardziej malownicze i przyjazne tereny. Obcowanie z przyrodą
i krajobrazem wsi, a także
dziedzictwem gminy, stanowi niezwykłą podróż.
Ćwierkanie ptaków, szum
drzew, zabytki gminy, to
wszystko spotka nas na
prawie
60-kilometrowej
trasie. Główny szlak rowerowy ma długość 36 km
i prowadzi przez 9 miejscowości. Początek ma w Opolu-Wrzoskach, następnie
przebiega przez Chróścinę, Dąbrowę, Ciepielowice, Karczów, „Leśny Dwór”
– Narok, „Grądy Odrzańskie” – Niewodniki, Żelazną
Henryków i Opole-Sławice.
Ta przyjemna i niewymagająca trasa wiedzie przez
teren o dużych walorach
krajobrazowych i przyrodniczych. Dla amatorów hi-
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storii to również szansa do
zapoznania się z bogatym
dziedzictwem kulturowym
gminy. Przemierzane wsie
ich tajemnice i zagadki
mogą być źródłem niezapomnianych wrażeń, zarówno
dla mieszkańców gminy jak
ogłoszenie

i turystów z zewnątrz. Jedno jest pewne, wakacje to
dobry czas, aby na rowerze,
na pieszo, z rodziną i przyjaciółmi przemierzyć naszą gminę w poszukiwaniu
atrakcji i niezapomnianych
wrażeń.
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Nowe umundurowanie bojowe
dla OSP Dąbrowa i Chróścina.
Ochotnicze Straże Pożarne z Dąbrowy i Chróściny
przystępując do konkursu organizowanego przez
Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego
Rolników zapewniły swoim druhom nowe ubrania
bojowe.

I

nwestycja w Ochotnicze Straże Pożarne jest inwestycją
w bezpieczeństwo naszych druhów i mieszkańców gminy
– wyjaśnia Karol Widacha z OSP Dąbrowa. – Nasze starania
kierujemy zarówno w inwestycje w sprzęt bojowo-gaśniczy jak i odpowiednie umundurowanie dla naszych ochotników – dodaje Widacha.
Chodzi o wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenów wiejskich w sprzęt ratowniczy, ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie bojowe, z wyłączeniem
zakupu wozów strażackich. Fundusz na realizację zadań
przekazał naszym ochotnikom kolejno 6300 zł dla Dąbrowy, i 6000 zł dla Chróściny.
– Za pozyskane środki zostaną zakupione specjalne
ubrania, buty i rękawice służące do ochrony podczas pożarów oraz innych miejscowych zagrożeń – zwraca uwagę Karol Widacha. – To dla nas ogromnie ważny zakup, ponieważ
zapewni bezpieczeństwo, a także poprawi komfort pracy
naszym ochotnikom – dodaje.

Odwiedziny doktora Dollitle
Dawno temu na krańcu
małego angielskiego
miasteczka Puddleby
mieszkał doktor
medycyny Jan Dolittle,
który ze swoimi
zwierzętami zawitał
do Żelaznej w ramach
realizacji zajęć Wakacje
w Gminie Dąbrowa.

Ż

yrafa, hipopotam, węże,
egzotyczne papugi i zebra to tylko część atrakcji,
jakie przygotował dla najmłodszych
mieszkańców
naszej gminy teatrzyk Dr.
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Dollitle. Ogromna dawka
humoru, wspaniałej energii,
a przede wszystkim uśmiechu najmłodszych wypełniła świetlicę wiejską w Żelaznej. Uśmiechy na twarzach
dzieci, a także ich aktywny
udział w przedstawieniu
były najlepszym dowodem,
że Dr. Dollitle to świetna
propozycja na wakacyjny
czas. Wśród publiczności
nie zabrakło również śmiałków, którzy wraz z doktorem przemierzali świat
w poszukiwaniu dzikich
zwierząt i przygód.
www.gminadabrowa.pl
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Jak przetrwać
upały
Upał to stan pogody, gdy temperatura powietrza
przy powierzchni ziemi przekracza 30 st. C.

W

ciągu dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15 a 18, a nie jak się powszechnie
sądzi – w południe, zaś największe promieniowanie UV
notowane jest w godzinach 12 –13.Wraz ze wzrostem
temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz
przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest
stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. Jego objawy to: zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nudności,
gorączka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciała zagrażający życiu, większa częstotliwość bicia
serca i oddechu. Niewątpliwie, upał wpływa również na
układ nerwowy człowieka. Wysokie temperatury mogą
powodować ospałość, zdenerwowanie, a także wpływają na poziom koncentracji i efektywność pracy. Należy
pamiętać, że upał jest szczególnie niebezpieczny dla
osób starszych i dzieci. Trzeba również zadbać o zwierzęta, gdyż wysokie temperatury również u nich mogą
prowadzić do przegrzania organizmu.
•
•
•
•
•
•

Jak upał wpływa na ludzki organizm:
Temperatura powietrza
Zagrożenie życia 41 0C
Groźba udaru 39 0C
Wysychanie gruczołów potowych 38 0C
Reakcja systemu termoregulacji 35 0C
Próg upału 30 0C

www.gminadabrowa.pl
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Wezmę w dzierżawę
grunty orne i łąki.

Tel. 691-750-865
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