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W tym numerze przedstawiamy opracowane 
w ramach Projektu procedury postępowania 
w przypadku klęsk żywiołowych. Mamy 
nadzieję, że w razie zagrożenia pomogą one 
mieszkańcom Mrozowa bezpiecznie 
przetrwać trudne sytuacje. 
 

Powódź 

 
W Mrozowie głównym źródłem zagrożenia 
powodziowego są intensywne opady. Musimy 
pamiętać o zachowaniu drożności studzienek 
i przepływów! 
W przypadku powodzi, Urząd Gminy Miękinia: 
• powiadamia, alarmuje za pomocą syren, 

komunikatów radiowych, ulotek i 
obwieszczeń, radiowęzła Policji i Straży 
Pożarnej; 

• organizuje ewakuację ludzi i zwierząt: 
ͦ powiadamianie o rozpoczęciu 

ewakuacji: sołtys Mrozowa 
ͦ miejsce ewakuacji mieszkańców 

Mrozowa: Zespół Szkół w Miękini 
ͦ miejsce ewakuacji zwierząt 

hodowlanych: Gospodarstwo Rolne w 
Radakowicach i Ferma Trzody 
Chlewnej w Źródłach 

• Wszelkie zgłoszenia mieszkańcy mogą 
kierować do Gminnego Komitetu 
Przeciwpowodziowego, pana Bronisława 
Ryby. 

• Magazyn przeciwpowodziowy mieści się w 
Zakładzie Usług Komunalnych w Miękini 

• W przypadku zagrożeń ogłoszonych przez 
Wojewodę uruchamiane są 24-godzinne 
dyżury w Urzędzie Gminy. 

 
CO NALEŻY ROBIĆ W CZASIE 
ZAGROŻENIA POWODZIĄ: 

Kiedy Ŝywioły atakują… 

 

Fot: Lucyna OstryŜniuk 

• radio ustawiamy na programy lokalne i 
słuchamy komunikatów. 

• zapisujemy częstotliwości, na jakich będą 
nadawane komunikaty powodziowe. 

• przygotowujemy zestaw rzeczy 
niezbędnych, ok. 30-50 kg na osobę (np. 
śpiwory, koce, dokumenty, ubranie, 
zestaw pierwszej pomocy, zapas żywności 
na 3 doby, 4itp.) 

• przygotowujemy flagi koloru: białego, 
czerwonego i niebieskiego; 

• pozostawione zwierzęta ewakuujemy na 
wyżej położone miejsca; 

• przygotowujemy zapasowe źródło światła 
i radio na baterie. 

• W czasie powodzi odłączamy urządzenia 
elektryczne, ale nie dotykamy ich, gdy są 
wilgotne lub stoją w wodzie. Wyłączamy 
sieć gazową, wodociągową.  

• W miarę możliwości na wyższych piętrach 
napełniamy wannę i inne pojemniki wodą 
po wcześniejszym wysterylizowaniu 
płynami typu: ACE, Bielinka, itp.  

• Napełniamy bak samochodu/ciągnika 
paliwem.  
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• Nie używamy wód gruntowych - mogą być 
zatrute. 

• Nie chodzimy po obszarach zalanych 
wodą. Fala o głębokości kilkunastu 
centymetrów może przewrócić i 
przemieścić dorosłego człowieka.  

•  Nie próbujemy przejeżdżać przez wodę 
samochodem.  

• Jeżeli musimy przekroczyć zalany obszar, 
używamy do badania gruntu tyczki. Do 
przejścia wybieramy miejsca bez prądu 
powodziowego.  

• Po ostrzeżeniu o poważnej powodzi, 
zapewniamy swobodny wlew wód 
powodziowych do piwnicy domu lub 
wypełniamy ją czystą wodą. Unikamy w 
ten sposób zagrożenia uszkodzenia 
fundamentów domu przez ciśnienie 
napierających wód powodziowych.  

 

• Dzieciom i osobom z ograniczoną 
świadomością należy przymocować w 
widocznym miejscu kartkę z imieniem, 
nazwiskiem oraz adresem.  

• Jeżeli zostaniesz wytypowany do 
pomocy w pracach 
przeciwpowodziowych, pomagaj - od 
tego zależy bezpieczeństwo twojego 
gospodarstwa.  

 
UWAGA!  
ZOSTAŁEŚ W GOSPODARSTWIE I 
POTRZEBUJESZ POMOCY - WYWIEŚ 
FLAGĘ O NASTĘPUJĄCYM KOLORZE: 
BIAŁA  - potrzeba ewakuacji 
CZERWONA  - potrzeba pomocy 
medycznej 
NIEBIESKA - potrzeba żywności i wody  
 

Kiedy wybuchnie poŜar... 

Zasady bezpieczeństwa pożarowego:  
• instalujemy w mieszkaniu, domu i 

obejściu gospodarskim wykrywacze 
dymu; 

• kupujemy podręczne gaśnice i uczymy 
rodzinę posługiwać się nimi, 
przestrzegając terminów badania 
sprawności gaśnic i ich legalizacji. 

• Numer telefonu Straży Pożarnej to 998 
- uczymy dzieci, jak informować przez 
telefon o pożarze. 

• Nie przeciążamy sieci elektrycznej. Nie 
włączamy kilku odbiorników do jednego 
gniazdka. Używamy rozgałęźników 
zaopatrzonych w bezpieczniki. 

• Regularnie kontrolujemy domowe źródła 
ogrzewania. Wzywamy kominiarza! 

• Zachowujemy ostrożność, gdy używamy 
zastępczych źródeł ogrzewania, jak 
przenośne grzejniki elektryczne i gazowe, 
itp. 

• upewnijmy się czy wentylacja zewnętrzna 
i wewnętrzna jest właściwa; 

• możemy zwrócić się do urzędu gminy lub 
PSP o ocenę niebezpieczeństwa dla 
domu; 

 

W CZASIE POŻARU: 
• Jeśli zauważyłeś pożar, to masz 

obowiązek prawny i moralny 
powiadomić o tym osoby zagrożone, 
straż pożarną lub inne służby 
ratownicze.  

• Używaj wody lub gaśnic do gaszenia 
małych ognisk pożaru. 

• Nigdy nie próbuj gasić ognia, którego 
nie jesteś w stanie opanować. 

• Jeśli nie jesteś pewien, czy potrafisz 
ugasić ogień, zabierz wszystkich z 
domu i wezwij Straż Pożarną. 

• Nigdy nie gaś urządzeń elektrycznych 
wodą. Używaj tylko i wyłącznie gaśnic 
przeznaczonych do gaszenia instalacji 
elektrycznych. 

• Palący się tłuszcz lub ogień powstały w 
kuchni, ugaś solą kuchenną lub sodą do 
oczyszczoną albo przykryj naczynie 
przykrywką, o ile ogień powstał w 
naczyniu (np. garnku, patelni itp.). 

• Gdy zapaliło się twoje ubranie, 
zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj 
do chwili zduszenia ognia. Nie biegaj!. 

• Jeśli musisz wyjść przez pomieszczenia 
zadymione, to zakryj usta i nos gęstą 

 



 

 

 

 

• tkaniną, okryj się czymś niepalnym i 
przemieszczaj tuż przy podłodze.  

• Jeśli nie możesz uciec, trzymaj białe lub 
jasne prześcieradło (obrus itp.) w oknie, 
wzywaj w ten sposób na pomoc 
strażaków (ratowników). 

• Opuszczając mieszkanie, zabierz ze 
sobą wszystkich domowników. 

•  Pomóż zwierzętom – w tym celu: 
º wyprowadź konie i krowy z 

narzuconymi na łby kocami; 
º owce i barany wyprowadź, zaczynając 

od przewodnika stada. Jeżeli nie 
możesz go odróżnić, wyprowadź 
pierwszą z brzegu owcę poza budynek, 
zmuszając ją do beczenia, wówczas 
stado opuści pomieszczenie; 

º ptactwo wynieś w workach w 
bezpieczne miejsce; 
  

º trzodę chlewną wypchnij siłą na 
zewnątrz; 

º udziel pomocy zwierzętom poparzonym 
sam lub poprzez miejscowego 
weterynarza. 

 
A co robić, jeśli zapali się las? 

 
• Zbierz jak największą ilość istotnych 

informacji. 
• Sprawdź co się pali, ustal dokładny „adres” 

pożaru, a jeśli nie znasz dokładnie terenu, 
na którym się znajdujesz, zapytaj osób 
miejscowych.  

• Jak najszybciej zawiadom straż pożarną - 
tel. 998  

• Poczekaj na przybycie strażaków.  
 

Burza 

• nie kąp się w wannie; 
• wyłącz z gniazdek wszystkie urządzenia 

elektryczne oraz anteny. Wyłączenie 
sprzętu bez odłączenia go od sieci 
elektrycznej nie zabezpiecza w 
wystarczającym stopniu przed prądami 
piorunowymi; 

• nie korzystaj z telefonu stacjonarnego, 
gdyż piorun może uderzyć w sieć i prąd 
wyładowania będzie się nią rozpływał 
(porażona może zostać osoba 
dzwoniąca); 

• wyłącz również telefony komórkowe i 
komputer. 

 
Gdy burza zaskoczy nas na otwartej 
przestrzeni:  
• nie stawaj pod wysokimi drzewami, 
masztami, latarniami - zachowaj dystans 
kilku metrów; 
• trzymaj się z dala od trakcji kolejowych 
transformatorów i przewodów wysokiego 
napięcia; 
• nie używaj telefonu komórkowego; 
• nie jedź rowerem, jak najszybciej z 
niego zejdź, głowa stanowiłaby najwyższy 

Podczas burzy należy unikać przebywania na 
otwartej przestrzeni, a już niedopuszczalne 
jest trzymanie wtedy w rękach metalowych 
przedmiotów, np. parasola czy narzędzi. 
Najbezpieczniej jest w domu - oczywiście, jeśli 
jest on zaopatrzony w piorunochron. Jednak i 
tam trzeba przestrzegać kilku zaleceń:  
• przebywaj z dala od pieców, wentylatorów, 

urządzeń elektrycznych; 
• trzymaj pod ręką przygotowane latarki oraz 

dodatkowe baterie; 

Fot:  Mariusz Majewski 
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WAŻNE ADRESY, TELEFONY, EMAILE: 

     

NAZWA JEDNOSTKI TELEFON EMAIL Adres 

Pogotowie 999 i 112   

Straż Pożarna 998   

Policja 997   

Centrum Zarządzania 
Kryzysowego Gminy 

71 3178116 
fax: 71 3178016 

 
ul. Kościuszki 41,  
55-330 Miękinia 

Zakład Usług 
Komunalnych 

71 3178166 lub 
71 3178162 

zuk@zuk.miekinia.com 
ul. Willowa 18 

55-330 Miękinia 
Powiatowy Inspektor 

Weterynarii 
71 3172376 

sroda.slaska@wroc.wiw
.gov.pl 

ul. Wrocławska 2,  
55-300 Środa Śląska, 

 

punkt, a przepływ prądu rozżarzyłby 
metalowe części roweru, nie dotykaj 
metalowych części; 
• będąc na otwartym terenie, kucnij ze 
złączonymi nogami, nie kładź się na ziemię i 
nie stój w rozkroku - mogłoby to 
spowodować powstanie tzw. napięcia 
krokowego; 
• nie biegaj i nie poruszaj się szybkim 
krokiem; 
• w czasie burzy nie wolno się kąpać w 
zbiornikach wodnych i na otwartych 
basenach, ponieważ skutki uderzenia 
pioruna w wodę są odczuwalne w zasięgu 
wielu kilometrów; 
• podczas jazdy samochodem zatrzymaj 
się i pozostań w samochodzie - nie parkuj  
pod drzewami, liniami energetycznymi i 

innymi wysokimi obiektami. W samochodach 
jesteśmy w miarę bezpieczni. Gdyby w auto 
uderzył piorun, warto obejrzeć później opony, 
sprawdzając czy wysoka temperatura nic nie 
uszkodziła. 
• Jeśli znajdujemy się na wodzie, 
pamiętajmy o 15 minutach między pierwszymi 
sygnałami a burzą - to czas, jaki mamy na 
dopłynięcie do brzegu i znalezienie 
schronienia. 
PAMIĘTAJ!!! 
Osobie porażonej piorunem, u której 
niewyczuwalny jest oddech i tętno, należy 
udzielić pierwszej pomocy, wykonując masaż 
serca i sztuczne oddychanie. Zawsze należy 
wezwać fachową pomoc. Nie należy bać się 
dotykać osoby porażonej piorunem!!! 
 

Już wkrótceE 
   
PANIE I PANOWIE! 31 sierpnia 2013r. o godz.16.00 ZAPRASZAMY NA WIELKI PIKNIK w 
Mrozowie!!!  W programie liczne atrakcje, między innymi: 
- wystawa podsumowująca kończący się już roczny Projekt  „Co ty możesz zrobić dla     
  Mrozowa?” 
- stoisko z wyrobami artystycznymi wytworzonymi w trakcie warsztatów, 
- strzelanie z łuku i prochu (dla dorosłych) 
- pojedynki rycerskie i odzież średniowieczna 
- Pierwsze Mrozowskie Mistrzostwa w Dojeniu Krowy 
- zimne piwo z beczki oraz gastronomia 
- zabawa taneczna na świeżym powietrzu  


