- Wielki sukces Prądów, s. 2
- Kolejne pieniądze dla gminy, s. 2
- Lukas Gogol na gminnej sesji, s. 3
- Dąbrowski zamek na szlaku, s. 3
- Galeria na Schodach, s. 3
- Azbest - wnioski, s. 3
- Klub Seniora w Dąbrowie, s. 4
- „Żelazna Piłka” w Chróścinie, s. 5
- Dzień Kobiet w gminie, s. 5
- „Mały Książę” w Naroku, s. 5
Ponadto: wieści
z PSP w Naroku i Chróściny,
poradnik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego, 3.
część o paleniu
w piecu, X Zamczysko, biesiada
w Żelaznej - zaproszenie.

PPHU SATI
Nagrobki
Parapety
Płytki
Schody
Blaty
Kominki
Łupki

IMPORT
PRODUKCJA
MONTAŻ
DORADZTWO

JAKOŚĆ I SOLIDNOŚĆ
W DOBREJ CENIE

ODDZIAŁ WRZOSKI
46-073 Wrzoski
ul. Wrocławska 24
tel.: +48 880 370 130
tel.: +48 784 518 593
fax: +48 77 546 21 86
@: biuro@pphu-sati.com

ODDZIAŁ KRZANOWICE
46-020 Krzanowice
ul. Stara Droga 6 i 8
tel.: +48 666 523 384
tel.: +48 77 546 21 84
fax: +48 77 546 21 86
@: biuro@tanienagrobki.com.pl
ZDOBYTE TYTUŁY:

www.pphu-sati.com
www.sati-granit.de
www.sati-info.com
www.tanienagrobki.com.pl

AKTUALNOŚCI

Plac rekreacyjno-sportowy w Prądach – trzecią najlepszą inicjatywą w Polsce!
PRĄDY
Z nieukrywaną radością informujemy, że 9
marca inicjatywa sołectwa Prądy pn. „Plac rekreacyjno-sportowy” została doceniona przez
Komisję Ogólnopolskiego Konkursu „Fundusz
Sołecki - najlepsza inicjatywa” i nagrodzona III
miejscem. Wójt Marek Leja, sołtys Andrzej Piotrowicz wraz z małżonką Joanna Milewicz odebrali z rąk komisji konkursowej pamiątkowy
dyplom oraz czek o wartości 4500 zł. Serdecznie gratulujemy tak prestiżowego wyróżnienia!
Jesteśmy dumni, że w gronie najlepszych inicjatyw sołeckich w Polsce - znalazło się działanie
z naszej gminy!
(red)

„Senior+” - podpisanie umowy w Warszawie. Kolejny sukces naszej gminy
Po otrzymaniu dofinansowania na budowę żłobka
w programie „Maluch+”, po nagrodzie dla najlepszej
inicjatywy funduszu sołeckiego dla miejscowości Prądy - kolejny sukces naszej gminy.
15 marca wójt Marek Leja oraz kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Marzena Nowak gościli w Warszawie
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na zaproszenie pani Minister Elżbiety Rafalskiej. Wójt w imieniu
gminy podpisał umowę o dofinansowanie z programu „Senior+” na utworzenie kolejnego klubu seniora -150.000 zł
(przy modernizowanej świetlicy w Żelaznej) oraz na zapewnienie funkcjonowania dotychczasowego klubu w Dąbrowie
- 36.000 zł. Województwo opolskie reprezentowały samorządy Kietrza oraz nasz.
(red)
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AKTUALNOŚCI

Sesja Rady Gminy inna niż wszystkie - występ Lukasa Gogola

Za sprawą naszego wybitnego akordeonisty ostatnia sesja Rady Gminy Dąbrowa przeszła do historii. Lukas Gogol odebrał
tego dnia od Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy list gratulacyjny oraz pamiątkową metaloplastykę, którą wykonał artysta-kowal Janusz Sawicz. Obradujący mieli również okazję usłyszeć na żywo wybitne umiejętności Lukasa.
(red)

„Opolski Szlak. Zamki i Pałace” - dąbrowski zamek na szlaku

Już od kilku miesięcy wraz z ze Stowarzyszeniem Dąbrowskie Skarby współpracujemy
z właścicielami 10 innych opolskich zamków
i pałaców w celu powstania nowego produktu
turystycznego, jakim jest „Opolski Szlak. Zamki i Pałce”.

5 marca w Urzędzie Marszałkowskim nasza delegacja: Marek Leja, Ireneusz Racławicki, Łukasz
Litwinowicz oraz Włodzimierz Cichy z Uniwersytetu Opolskiego (właściciel zamku w Dąbrowie)
uczestniczyła w spotkaniu, na którym przedstawiono ideę szlaku. Z tej okazji został również wydany folder przedstawiający nasze zabytki i 400 km
szlak. Folder do bezpłatnego nabycia w urzędzie
(red)
gminy. 					

Galeria na Schodach w nowej odsłonie i z nowymi pracami

Od pewnego czasu w Urzędzie Gminy Dąbrowa w Galerii na Schodach można oglądać wystawę fotograficzną „Nasze wędrowanie”, której autorami są członkowie Gminnego Towarzystwa Turystycznego. Tematykę prac można określić jako powycieczkowe wspomnienia. Trzeba przyznać, że nowa odsłona Galerii prezentuje się znakomicie. Zapraszamy do odwiedzin!
(red)

Nabór wniosków na usuwanie azbestu w 2018 roku
Wójt Gminy Dąbrowa informuje o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa.
Wniosek wraz z załącznikami (dostępne w urzędzie gminy i na stronie internetowej gminy) należy składać
w terminie do 30 marca br. w biurze podawczym Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. ks. prof. J. Sztonyka 56,
49-120 Dąbrowa. Dodatkowych Informacji udziela pracownik Biura Gospodarki Odpadami (pokój nr 11)
– tel. 774641010 w. 111 lub 774641058. 				
Urząd Gminy Dąbrowa
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AKTUALNOŚCI

W Klubie Seniora trwają przygotowania do Wielkanocy
KLUB SENIORA
Śmiało można już mówić o sukcesie związanym z otwarciem dąbrowskiego Klubu
Seniora. Po dwumiesięcznej działalności
świetlica stała się miejscem, które najstarsi mieszkańcy naszej gminy odwiedzają
z uśmiechem na twarzy. Za sprawą p. Roksany Odziomek klubowicze nie mogą narzekać na nudę: ćwiczą, bawią się, uczą, spędzają wspólnie czas.
Nasi seniorzy intensywnie przygotowują
się do Świąt Wielkanocy. W trakcie zajęć plastycznych wykonane zostały jajka wielkanocne na balonach, jajka obklejone sznurkiem,
kraszanki zdobione metodą batikową (przy
użyciu gorącego wosku), artystyczne obrazy ze zwijanych pasków papieru, świeczniki
i wiele innych.
Zajęcia manualne przeplatane są innymi
działaniami. Klubowicze grają w kalambury,
ćwiczą pamięć, biorą udział w rozgrzewkach
ruchowych i zabawach integracyjnych, warsztatach teatralnych, grają w piłkarzyki i karty,
wspólnie gotują i pieką. Na jednym z bloków
klubowicze ćwiczyli składanie serwetek i dekorację stołów.
Klubowicze pod koniec stycznia mieli
okazję wysłuchać prelekcji „Zaćma – objawy
i leczenie”. Klub odwiedzili także wolontariusze z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu, którzy wytłumaczyli na czym polega akcja
charytatywna „Pola Nadziei”. Następnie pokazali, jak wykonać papierowe żonkile, które
są wręczane każdemu, kto przeznaczy datki na
tę akcję. Klub Seniora postanowił przyłączyć
się w tym roku do akcji i wykona kwiaty oraz
przeprowadzi zbiórkę w dąbrowskiej parafii.
W okresie przedwalentynkowym seniorzy
wykonywali serduszka z wikliny papierowej.
W klubie świętowano również Dzień Kobiet.
Tego dnia panowie przygotowali słodki poczęstunek i wręczyli każdej z pań kwiaty.
16 lutego do klubu zawitała nasza gminna
grupa teatralna, która komedią „Małżeńskie
MMA” opowiadającą o trudach codziennego
życia małżeńskiego – dostarczyła sporo dobrej
zabawy.
Jedna z seniorek, p. Halina Stępień, napisała specjalnie dla klubu wiersz pt. „Życie Klubu
Seniora w Dąbrowie”.
W pierwszym tygodniu lutego wybrany
został komitet Klubu Seniora. Po głosowaniu
w jego skład weszli: p. Jadwiga Czerniak, p.
Tadeusz Kot, p. Barbara Pancylejko, p. Genowefa Sąsiadek oraz p. Halina Stępień. Gratulujemy!
Patrząc na ilość działań podejmowanych
w Klubie Seniora przez p. Roksanę Odziomek,
ręce same składają się do braw. Cudownie patrzy się na naszych uśmiechniętych seniorów,
którzy wreszcie mają miejsce w gminie, gdzie
mogę inaczej, ciekawie, ekscytująco spędzać
czas wolny. 			
(red) Zdjęcia: Klub Seniora
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AKTUALNOŚCI

IX Gminny Turniej Siatkówki „Żelazna Piłka”

W pierwsza sobotę marca drużyny siatkarskie spotkały
się na IX Gminnym Turnieju Siatkówki „Żelazna Piłka”.
W tym roku do rywalizacji przystąpiły cztery drużyny:
Żelazna, Prądy, Sławice i Dobrodzień.
Mecze rozgrywane były metodą „każdy z każdym” i toczyły się do dwóch wygranych setów. W przypadku remisu
decydować miał tie-break i w spotkaniu o 2. miejsce do takiej

sytuacji doszło. Ostatecznie zwycięzcami Turnieju zostali
siatkarze Mety Dobrodzień, na drugim miejscu uplasowali
się zawodnicy z Żelaznej, a trzeci stopień podium przypadł
zawodnikom ze Sławic.
Pamiątkowe puchary i zaproszenia na przyszłoroczny Turniej wręczył Wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja. Wszystkim
zawodnikom gratulujemy! Serdeczne podziękowania za gościnę dla PSP Chróścina oraz p. Grzegorza Fieca.
gokir

Tego dnia rządziły kobiety Premiera sztuki „Mały Książę”
W niemal wszystkich miejscowościach naszej gminy
z okazji Dnia Kobiet przygotowano dla Pań szereg
atrakcji. Poniżej kilka zdjęć nadesłanych do Redakcji.

NAROK

18 lutego o 17.00 w kościele parafialnym w Naroku odbyła się
premiera sztuki ,,Mały Książę”. Teatr ,,Magia słów” tym razem
zdecydował się na bardzo popularny tekst Antoine’a de SaintExupéry’ego.
Choć interpretacji tego ponadczasowego utworu pojawiło się już
bardzo wiele, to każda jest wyjątkowa i przedstawia tę samą opowieść
w inny sposób. Scenariuszem zajął się ks. proboszcz Witold Walusiak.
Po raz pierwszy narocki teatr wykorzystał scenografię multimedialną. Tła do każdej ze scen oraz dopasowane podkłady muzyczne pozwoliły widzowi na oderwanie się od rzeczywistości i na chwilowe przeniesienie się w bajkowy i barwny świat Małego Księcia
Teatr ,,Magia słów” dziękuje za wspólnie spędzone niedzielne popołudnie i już zaprasza na kolejne występy w przyszłości.
				
Źródło: www.narok.pl
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SZKOŁA

Gminny Konkurs Recytatorski w Języku Niemieckim w Naroku
PSP NAROK
W środę 28 lutego 2018 roku w Publicznej
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Naroku odbył się kolejny już Gminny Konkurs
Recytatorski w Języku Niemieckim. Konkurs
zaszczycił swoją obecnością z-ca Wójta Gminy Dąbrowa i zarazem przewodniczący Gminnego TSKN p. Erwin Marsolek. Jak co roku
gościnnie z występem artystycznym pt. „Was”
przybyły dzieciaki z PP im. Świętego Franciszka z Asyżu w Naroku pod opieką Pani Dyrektor Gizeli Przybyły.

laureatów. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz nagrody. O słodki poczęstunek zadbała Rada Rodziców, a konkurs
przygotowała i przeprowadziła p. Maria Sikora, nauczyciel j. niemieckiego w PSP w Naroku. 		
MS

O najlepsze miejsca oraz zakwalifikowanie
się do finału wojewódzkiego konkursu „Jugend
trägt Gedichte vor” walczyło 26 uczniów z 4 szkół
Gminy Dąbrowa. Uczestnicy konkursu recytowali
teksty poetów śląskich tworzących poezję w języku niemieckim od klasyki do współczesności.
Ocenie podlegały kultura słowa, interpretacja,
przekaz prezentowanych tekstów, dobór repertuaru oraz wrażenia artystyczne. Jury w składzie Maria Sikora, Ewa Jagiełło, Anna Dudek wyłoniło

Wyniki konkursu
Klasy I-III Szkoły Podstawowej
I miejsce: Luiza Gonsior PSP Chróścina
II miejsce: Karolina Kijowska PSP Narok
Bianka Kacuba PSP Chróścina
III miejsce: Ines Lazinka PSP Chróścina
Klas IV-VII Szkoły Podstawowej
I miejsce – Paulina Kijowska PSP Narok
II miejsce – Natalia Sztandera PSP Narok
Justyna Giesa PSP Narok
III miejsce – Izabela Buhl PSP Narok
Gimnazja
I miejsce – Dominika Halicka PG Żelazna
II miejsce – Elżbieta Lach PG Żelazna
III miejsce – Kinga Kacuba PG Chróścina

Konkursu Aktorskiego Czytania dla uczniów szkół podstawowych – zaproszenie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Naroku serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych do
wzięcia udziału w konkursie aktorskiego czytania, który
odbędzie się 14 maja 2018 r. o godzinie 10.30 w narockiej
szkole.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z województwa opolskiego. Warunkiem przystąpienia jest
przesłanie e-mailem lub złożenie osobiście zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko uczestnika, nazwy szkoły, klasy oraz nazwisko opiekuna na adres szkolanarok@op.pl do 15.04.2018 r.
Każda szkoła może wytypować maksymalnie po 3 uczniów w kategorii klas I-III i 3 w kategorii klas IV-VII.
Konkurs będzie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych: Klasy I-III, Klasy IV-VII. Jury konkursowe
będzie oceniało:
•

technikę czytania (0-5 pkt.): płynność, dykcja, tempo
czytania;

•

•
•
•

środki artystycznego wyrazu (0-5 pkt.): pauzowanie,
tempo, jako środek ekspresji, modulacja głosu i jego natężenie, akcent zdaniowy (logiczny), mimika, ewentualny gest, kontakt wzrokowy z odbiorcą, radzenie sobie
z tremą;
zachowanie limitu czasu – max. czas czytania to 3 min
(0-1 pkt.);
dobór tekstu (0-1 pkt.);
wykorzystanie rekwizytu lub stroju aktorskiego związanego z prezentowanym tekstem (0-3 pkt.)

W przypadku zdobycia przez uczestników takiej samej
ilości punktów zostanie przeprowadzona dogrywka polegająca na przeczytaniu tekstu przygotowanego przez organizatorów (czas przygotowania się – 5 min).
Organizator zapewnia nagrody rzeczowe uczestnikom za
zajęcie I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej oraz
dyplomy dla wszystkich uczniów biorących udział w konkursie. 				
Organizatorzy
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Trzymamy poziom

SZKOŁA
PSP CHRÓŚCINA

W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w roku ubiegłym,
uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Chróścinie znaleźli się w gronie laureatów i finalistów
wojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz stypendystów.

•

•

•

•

Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego
dla uczniów gimnazjum została Kinga Kacuba (uczennica
klasy 2 gimnazjum)
Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych została Aleksandra
Seemann (uczennica klasy 7 szkoły podstawowej).

•

Finalistą Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjum został Aleksander Sukmanowski (uczeń
klasy 3 gimnazjum).
Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego „Wspieramy najlepszych” otrzymał Damian Pasoń (uczeń klasy 7
szkoły podstawowej).
Stypendium Prezydenta Miasta Opola za wyniki sportowe
otrzymała Agnieszka Diaków (zawodniczka Opolskiego
Klubu Taekwondo, uczennica klasy 7 szkoły podstawowej).

Wszystkim wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy
KI
i życzymy dalszych sukcesów. 		
Uczniowie klasy II Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Gustawa Morcinka wraz z wychowawczynią Marią
Rynkowską uczestniczyli w ciekawym, pełnym magii,
lalkowym spektaklu muzycznym opartym na nieśmiertelnej bajce Jana Brzechwy „ Akademia Pana Kleksa”.

Na zdjęciu (od lewej): Krystian Iwański - dyrektor szkoły, Kinga Kacuba, Agnieszka Diaków, Aleksandra Seemann, Aleksander Sukmanowski, Damian Pasoń.

Teatr na wyciągnięcie dłoni…
PSP CHRÓŚCINA

MARZEC 2018

Niezwykłe widowisko, w którym dzieci usłyszały znane z filmu piosenki, zobaczyły wiele ruchu i tańca, którym
towarzyszyły projekcje wideo i różne figury oraz lalki,
przeniosło je w bajkowy świat Pana Kleksa. Razem weszli w świat snu, a także w zaświaty Psiego Raju. Wspólnie przeżywali przygody Szpaka Mateusza i tajemniczego
chińskiego mędrca Paj-Chi-Wo, podstępy Golarza Filipa
i Alojzego- chłopca automatu. Byli świadkami przemiany
Pana Kleksa.
Otoczeni teatralną magią i fantazją za sprawą wspaniałej gry artystów OTLiA dzieci na chwilę zapomniały o otaczającej je rzeczywistości. Chłonęły widowisko
wszystkimi zmysłami, żywo reagując na to, co się działo
na scenie. Magia teatru zadziałała. Uczniowie, pełni wrażeń, obiecywali sobie, że z pewnością powrócą do teatru
jeszcze wiele razy. Wyjazd był jednocześnie podsumowaniem bloku tematycznie związanego z teatrem, a realizowanego na lekcjach w szkole. 			
MR
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PORADNIK WOJ. CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Jak zachowywać się w sytuacji występujących zagrożeń?

Z uwagi na fakt coraz częstszych anomalii pogodowych – przekazujemy w Państwa ręce klasyfikację stopni groźnych
zjawisk meteorologiczno-hydrologicznych wraz z objaśnieniami i zaleceniami, które opracowane zostały przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dzięki temu komunikaty ostrzegawcze zamieszczane na gminnej stronie
(a poprzez aplikację mobilną – dostarczane jako alerty) staną się dla Państwa bardziej przejrzyste.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne i jakie są jego stopnie?
Ostrzeżenie meteorologiczne to depesza tekstowa opracowana przez BPM i przekazywana do centralnych wojewódzkich struktur zarządzania kryzysowego w przypadku przewidywania lub występowania niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie Prawo wodne i rozporządzeniach do niej.

Stopień zagrożenia 1.

Stopień zagrożenia 2.

Stopień zagrożenia 3.

Najniższy, w celu wizualizacji ostrzeżeń
oznacza się kolorem żółtym. Gdy przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk
meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie
życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność,
potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju
sytuacji pogodowej.

Wyższy, w celu wizualizacji ostrzeżeń
oznacza się kolorem pomarańczowym.
Gdy przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zagrożenia zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty
materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu
ograniczają prowadzenie działalności.
Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia
komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Najwyższy, w celu wizualizacji ostrzeżeń
oznacza się kolorem czerwonym. Gdy
przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody
o zagrożenia rozmiarach katastrofy oraz
zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwiają prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność,
potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Silny wiatr
54 km/h < Vśr ≤ 72 km/h, tj. 15 m/s < Vśr ≤ 20 m/s Uszkodzenia budynków, dachów; szkody w drzewostanie, łamanie gałęzi i drzew; utrudnienia komunikacyjne. Zalecana ostroż1. lub w porywach
72 km/h < V ≤ 90 km/h, tj. 20 m/s < V ≤ 25 m/s
ność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
72 km/h < Vśr ≤ 90 km/h, tj. 20 m/s< Vśr ≤ 25 m/s Uszkodzenia budynków, dachów; łamanie i wyrywanie drzew
z korzeniami; utrudnienia w komunikacji; uszkodzenia linii na2. lub w porywach
90 km/h < V ≤ 115 km/h, tj. 25 m/s < V ≤ 32 m/s
powietrznych. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Vśr > 90 km/h, tj. Vśr > 25 m/s
Niszczenie zabudowań, zrywanie dachów; niszczenie linii napowietrznych; duże szkody w drzewostanie; znaczne utrudnienia
3. lub w porywach
V > 115 km/h, tj. V > 32 m/s
w komunikacji; zagrożenie życia.

Oblodzenie
Spadek temperatury powietrza ˂ 0°C powodujący na prze- Śliskość na drogach i chodnikach oraz utrudnienia komunikacyj1. ważającym obszarze zamarzanie mokrej nawierzchni po ne. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba śledzenia komuniopadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. katów i rozwoju sytuacji pogodowej.
2. Nie stosuje się.
3. Nie stosuje się.

Nie stosuje się.
Nie stosuje się.

Przymrozki
Zmiana temperatury powietrza na wysokości 2 m n. p. g. z dodatniej
1. na ujemną w okresie wegetacji na wiosnę, gdy zaistnieją łącznie następujące warunki:temperatura minimalna na wysokości 2 m n. p. g.
Tmin. < 0° C; średnia temperatura dobowa:Ts > 0° C.
2. Nie stosuje się.
3. Nie stosuje się.

Szkody w uprawach rolnych, sadach i ogrodach.
Śliskość na drogach, chodnikach oraz utrudnienia komunikacyjne. Zaleca się śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Nie stosuje się.
Nie stosuje się.

Silny mróz
1. -25° C ≤ Tmin ≤ -15° C
2. -25° C < Tmin ≤ -30° C
3.

Tmin ≤ -30° C

Ryzyko wychłodzenia organizmów, odmrożenia, zamarznięcia.
Duże ryzyko wychłodzenia organizmów, odmrożenia, zamarznięcia, zamarzanie instalacji
i urządzeń hydrotechnicznych.
Na znacznym obszarze bardzo duże ryzyko wychłodzenia organizmów,
odmrożenia, zamarznięcia,mzamarzanie instalacji i urządzeń hydrotechnicznych, zagrożenie życia.
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PORADNIK WOJ. CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Roztopy
Na obszarach zalegania pokrywy śnieżnej o grubości nie mniejszej niż
10 cm, wzrost temperatury powietrza z ujemnej na dodatnią powodujący topnienie śniegu, gdy zaistnieją łącznie następujące warunki:
1) przez dwie doby dodatnia temperatura powietrza na wys. 2 m n. p.
1. g.: T > 0° C; temperatura średnia dobowa Ts ≥ 5° C; bez opadów; na
południu kraju brak wiatru fenowego;
lub
2) przez dwie doby dodatnia temperatura powietrza na wys. 2 m n. p.
g.: T>0° C; temperatura średnia dobowa; Ts ≥ 1,5° C; opady deszczu
R≤10 mm/ 24 godz.
Na obszarach zalegania pokrywy śnieżnej o grubości nie mniejszej niż
10 cm, wzrost temperatury powietrza z ujemnej na dodatnią powodują2. cy topnienie śniegu, gdy zaistnieją łącznie następujące warunki: przez
całą dobę dodatnia temperatura powietrza na wys. 2 m n. p. g.: T > 0°
C; temperatura średnia dobowa Ts > 1,5° C; opady deszczu 10mm < R
≤ 20mm / 24 godz.
Na obszarach zalegania pokrywy śnieżnej o grubości nie mniejszej niż
10 cm, wzrost temperatury powietrza z ujemnej na dodatnią powodują3. cy topnienie śniegu, gdy zaistnieją łącznie następujące warunki: przez
całą dobę dodatnia temperatura powietrza na wys. 2 m n. p. g.: T > 0°
C, temperatura średnia dobowa Ts > 1,5° C, opady deszczu R > 20mm
/ 24 godz.

Podtopienia, uszkodzenia dróg i budynków;
trudności komunikacyjne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Możliwość wystąpienia wezbrania roztopowego. Możliwe wystąpienie rozlewisk na obszarach rolnych. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju
sytuacji pogodowej.
Duże zagrożenie wystąpienia wezbrania roztopowego. Zniszczenia zabudowań, dróg, mostów; duże trudności komunikacyjne; zagrożenie życia. Zalecana najwyższa ostrożność,
potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju
sytuacji pogodowej.

Intensywne opady deszczu
Wystąpienie opadów:
Utrudnienia na terenach zurbanizowanych; utrudnienia komunikacyjne.
1. 30 mm ≤ R < 50 mm w czasie do 24 go- Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji
dzin
pogodowej.
Wystąpienie opadów:
Podtopienia, uszkodzenia dróg i budynków; trudności komunikacyjne.
2. 50 mm ≤ R < 90 mm w czasie do 24 go- Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji
dzin
pogodowej.
Wystąpienie opadów:
3. R ≥ 90 mm w czasie do 24 godzin

Powodzie, podtopienia; zniszczenia zabudowań, dróg, mostów; duże
trudności komunikacyjne; zagrożenie życia. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zawieje / zamiecie śnieżne
Zamiecie / zawieje śnieżne – na przeważającym obszarze, gdy zaistnieją łącznie nastę1. pujące warunki: niestabilna pokrywa suchego śniegu; wiatr o prędkości: 29 km/h < Vśr
≤ 40 km/h, tj. 8m/s < Vśr ≤ 11m/s lub w porywach 54 km/h < V ≤ 72 km/h, tj. 15 m/s <
V ≤ 20 m/s; opady śniegu przy zawiejach śnieżnych.
Zamiecie / zawieje śnieżne – na przeważającym obszarze, gdy zaistnieją łącznie na2. stępujące warunki: niestabilna pokrywa z suchego śniegu; wiatr o prędkości: Vśr. > 40
km/h, tj. Vśr. > 11m/s lub w porywach V > 72 km/h, tj. V > 20 m/s; opady śniegu przy
zawiejach śnieżnych.
3. Nie stosuje się.

Szybkie tworzenie się zasp,
utrudnienia komunikacyjne.
Liczne, szybko narastające
zaspy na dużych obszarach,
trudności w komunikacji,
nieprzejezdność dróg.
Nie stosuje się.

Intensywne opady śniegu
Przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm w czasie do 12 godzin.
1. lub
Przyrost pokrywy śnieżnej od 15 cm do 20 cm w czasie do 24 godzin.

Utrudnienia komunikacyjne, śliskość na
drogach.

Przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 30 cm w czasie do 24 godzin na Utrudnienia komunikacyjne, nieprzejezdobszarach położonych poniżej 600 m n.p.m.
ność dróg lokalnych.
2. lub
Przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 50 cm w czasie do 24 godzin na
obszarach położonych powyżej 600 m n.p.m.
Przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 30 cm w czasie do 24 godzin na ob- Duże trudności komunikacyjne, nieprzeszarach położonych poniżej 600 m n.p.m.
jezdność dróg, uszkodzenia drzewostanu,
uszkodzenia dachów, zagrożenie życia.
3. lub
Przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 50 cm w czasie do 24 godzin na obszarach położonych powyżej 600 m n.p.m.
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PORADNIK WOJ. CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Opady marznące
1. Słabe opady marznącej mżawki lub deszczu, trwające w jednym
miejscu do 12 godzin.
Umiarkowane lub silne opady marznącej mżawki lub deszczu,
trwające w jednym miejscu do 12 godzin.
2. lub
Słabe opady mżawki lub deszczu, trwające w jednym miejscu ponad 12 godzin.
Umiarkowane lub silne opady marznącej mżawki lub deszczu,
3. trwające w jednym miejscu powyżej 12 godzin.

Gołoledź; śliskość dróg, jezdni i chodników; utrudnienia komunikacyjne.
Gołoledź; trudności komunikacyjne; oblodzenie
dróg, utrudnienia w ruchu pieszym; uszkodzenia
drzewostanu i linii napowietrznych.
Gołoledź; szybkie oblodzenie dróg; duże trudności
komunikacyjne i w ruchu pieszym; uszkodzenia
drzewostanu i linii napowietrznych.

Opady śniegu
Przyrost pokrywy śnieżnej poza sezonem zimowym od 5 cm do Utrudnienia komunikacyjne, śliskość na drogach.
1. 10 cm w czasie do 12 godzin lub przyrost pokrywy śnieżnej poza
sezonem zimowym od 10 cm do 15 cm w czasie do 24 godzin.
2. Nie stosuje się.
Nie stosuje się.
3. Nie stosuje się.
Nie stosuje się.

Silna mgła
1. Mgła na przeważającym obszarze ograniczająca widzialność od
50 do 200 m utrzymująca się przynajmniej 8 godzin.
2. Mgła na przeważającym obszarze ograniczająca widzialność ≤ 50
m utrzymująca się przynajmniej 8 godzin.
3. Nie stosuje się.

Słaba widoczność, możliwe utrudnienia komunikacyjne.
Bardzo zła widoczność, wysokie zagrożenie komunikacyjne.
Nie stosuje się.

Mgła intensywnie osadzająca szadź
1. Mgła intensywnie osadzająca szadź, ograniczająca widzialność od
50 do 200 m utrzymująca się przynajmniej 8 godzin.
2. Mgła intensywnie osadzająca szadź, ograniczająca widzialność ≤
50 m utrzymująca się przynajmniej 8 godzin.
3. Nie stosuje się

Słaba widoczność, możliwe utrudnienia komunikacyjne.
Bardzo zła widoczność, wysokie zagrożenie komunikacyjne.
Nie stosuje się

Burze/ Burze z gradem
Burze z opadami deszczu 20-30 mm, możliwe opady deszczudo 40 mm w okresie trwa1. nia zjawisk burzowych lub burze z porywami
wiatru 72 km/h < V ≤ 90 km/h, tj. 20 m/s < V
≤ 25 m/s. lub grad.
Burze z opadami deszczu 30-50 mm, możliwe opady deszczu do 60 mm w okresie trwa2. nia zjawisk burzowych lub burze z porywami
wiatru 90 km/h < V ≤ 115 km/h tj. 25 m/s <
V ≤ 32 m/s.
Burze z opadami deszczu powyżej 50 mm w
okresie trwania zjawisk burzowych lub burze
z porywami wiatru powyżej 115 km/h, tj.
3. 32 m/s.

Zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe, zagrożenie życia od uderzenia piorunów . Zalecana ostrożność, potrzeba
śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Szkody w drzewostanie; utrudnienia w komunikacji; uszkodzenia
budynków; straty w uprawach rolnych; zakłócenia pracy urządzeń
elektrycznych; zagrożenie życia powodowane uderzeniami piorunów
i zagrożenie pożarowe. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Duże zniszczenia drzewostanu, drzewa połamane lub powyrywane
z korzeniami; duże trudności komunikacyjne; uszkodzenia budynków,
zrywanie dachów; zniszczenia upraw rolnych; zagrożenie życia powodowane wiatrem, uderzeniami piorunów; zagrożenie pożarowe; uszkodzenia urządzeń elektrycznych i obiektów energetycznych. Zalecana
najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Wyjaśnienia skrótów użytych w klasyfikacji

Vśr - średnia prędkość wiatru
V- prędkość wiatru w porywach
R - suma opadów
E - przyrost grubości pokrywy śnieżnej

T - temperatura powietrza
Tmax - temperatura maksymalna
Tmin - temperatura minimalna
Ts- temperatura średnia dobowa
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WARTO WIEDZIEĆ

Palimy cz.3: Rozpalamy od góry
Masz w domu kocioł górnego spalania, który spala
zbyt dużo węgla i przy okazji zanieczyszcza okolicę
niespalonymi częściami lotnymi? Chciałbyś poprawić jakość spalania, ale nie stać Cię na kocioł podajnikowy? Rozpalanie od góry jest jedyną metodą,
która powoduje radykalne zmniejszenie zanieczyszczeń oraz oszczędność paliwa do 30% bez ponoszenia
kosztów!
Istota rozpalania od góry polega na załadowaniu do
kotła dziennej porcji węgla i rozpaleniu jej od góry przy
pomocy drewna. Rozpalony w ten sposób węgiel odgazowuje od góry na dół. Ponieważ żar tworzy się najpierw na górze wsadu, palne gazy, które muszą przejść
przez warstwę żaru, ulegają spaleniu, czego nie można
uzyskać przy tradycyjnym paleniu. Po odgazowaniu całego wsadu żarzy się już tylko koks. Umiejętnie prowadzony kocioł utrzymuje temperaturę przez co najmniej
12 godzin.
Gdyby się okazało, że załadowaliśmy do kotła za
mało paliwa, można oczywiście dorzucić węgla, z tym
że nie będzie to już czyste spalanie. Należałoby wtedy
wybrać pozostały żar do opróżnionego wcześniej popielnika i rozpalić ponownie od góry, wykorzystując żar
z popielnika jako rozpałkę.
Jakie warunki musi spełnić kocioł. żeby można było
w nim rozpalać od góry?
• Kotłownia musi mieć sprawną instalację nawiewnowywiewną (zawsze!)
• Komin nie może być zarośnięty
sadzą czy smołą. Istnieje realne
zagrożenie zapalenia się sadzy
w kominie!
• Komin musi mieć dobry ciąg,
ponieważ ładujemy więcej węgla niż zwykle.
• Drzwiczki muszą by szczelne. Uszkodzone sznury należy
wymienić. Klapka regulacji
powietrza powinna szczelnie
dolegać. Uniemożliwi to nadmierny wzrost temperatury po
załadowaniu większej niż zwykle ilości węgla.
• Kocioł powinien mieć możliwość precyzyjnej regulacji ilości powietrza śrubą przy klapce
w dolnych drzwiczkach, a najlepiej jakby miał mechaniczny
miarkownik ciągu, czyli tzw.
łańcuszek. Miarkownik ciągu
można domontować (cena ok.
100zł) pod warunkiem, że kocioł ma odpowiedni króciec.
• Kocioł powinien mieć wlot powietrza wtórnego z przysłoną
np. w górnych drzwiczkach;
jak nie ma, można dorobić.
• Dmuchawa nie jest potrzebna,

•
•

•

•

ale jak już jest, można ją wykorzystać, z tym że zazwyczaj konieczne jest radykalne zmniejszenie obrotów, ewentualnie zdławienie przepływu powietrza
przysłoną na wentylatorze, ponieważ inaczej spaliny
będą wydmuchiwane przez dolot powietrza wtórnego. Pierwsze próby proponuję wykonywać bez dmuchawy.
Nie wolno dławić spalin szybrem na wylocie z kotła.
Regulacja prędkości spalania powinna się odbywać
wyłącznie dolotem powietrza.
Do rozpalania od góry nadają się raczej drobniejsze
sortymenty węgla: grubszy groszek, drobny orzech
(do 50mm). Typowy ekogroszek (8-25mm) będzie
raczej zbyt drobny, zwłaszcza jeżeli ma tendencje do
spiekania. Grubsze sortymenty trudno będzie rozpalić od góry.
Instalacja grzewcza powinna być zabezpieczona
przed nadmiernym wzrostem temperatury – najbezpieczniejszy jest układ z otwartym naczyniem
wzbiorczym.
Dokładniejszy opis z mnóstwem praktycznych
wskazówek można znaleźć na stronie: http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czystoweglem/

Na poniższym rysunku przedstawiono schematycznie
kolejne kroki rozpalania od góry. W następnym odcinku:
„Kotłownia - co nowego w przepisach?”
WR
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Zapraszamy do Żelaznej na wspólne biesiadowanie!
Tych aktualnych, ale i byłych. Tych z bliska, ale też tych z bardzo daleka. Gdziekolwiek jesteście! Sołtys Wsi Żelazna zaprasza wszystkich mieszkańców bez wyjątku na wspólną biesiadę
pn. EISENAUERTREFFEN 2018. Usiądźmy wszyscy razem jak sąsiad z sąsiadem! Biesiada
rozpocznie się 9 czerwca mszą świętą o godz. 12.00. w kościele p.w. Św. Mikołaja w Żelaznej.
Wszystkie zainteresowane osoby proszone są jedynie o telefoniczne potwierdzenie przybycia
u organizatorów: Gertruda Ledwig: 608 472 940 / Monika Witek: 600 010 099.

Na X Zamczysku zagra Raz, Dwa, Trzy!

To już oficjalne! Na jubileuszowym X Zamczysku zagra zespół Raz Dwa Trzy
- formacja, której nie trzeba przedstawiać. Muzycy od ponad 30 lat z powodzeniem łączą rock z piosenką literacką, gromadząc wokół siebie sporą rzeszę
fanów, wśród których jest również nasz wójt Marek Leja. Już teraz rezerwujmy drugi weekend września! Do zobaczenia za pół roku w Dąbrowie!

