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INFORMACJA 

w związku z prognozowanymi upałami oraz burzami 

dla GMINY IRZĄDZE 

 Zgodnie z prognozą IMGW w ciągu najbliższych dni (4-20.08) na obszarze całego 
kraju będzie utrzymywała się bardzo wysoka temperatura (powyżej 30ºC, lokalnie dla Gminy 
Irządze do 37ºC). Można się również spodziewać gwałtownych burz, w tym również                         
z gradem. utrzymywanie się tak wysokiej temperatury powietrza na obszarze Gminy Irządze 
może mieć negatywne skutki dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt, realizacji ruchu kołowego                     
i szynowego, funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i sieci wodociągowej, a także 
dla zagrożenia pożarowego, (w tym pożarami lasów i pól). Może wystąpić przekroczenie 
poziomu alarmowego ozonu w powietrzu, co jest szkodliwe zarówno dla ludzi jak i zwierząt. 

 Poniżej przedstawiam bezpieczne zachowania w przypadkach zaistnienia: 

- upałów 

- burz i nawałnic 

- wichur 

- działania toksycznego ozonu na organizm. 

UPAŁY 

Upały są szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci i  osób w podeszłym wieku, chorych na 
cukrzycę, nadciśnienie i mających problemy z sercem. 

BEZPIECZNE ZACHOWANIA 

 unikaj wychodzenia na zewnątrz w najgorętszej porze dnia (między 10:00 a 17:00) 
 unikaj nadmiernego nasłonecznienia, opalania, używaj kremów ochronnych 
 chroń dzieci przed nadmiernym przegrzaniem, nasłonecznieniem i odwodnieniem  
 w upalne dni nie zostawiaj w samochodzie dzieci, zwierząt, materiałów 

łatwopalnych 
 jeśli musisz przebywać na zewnątrz noś przewiewne ubranie, zakrywające możliwie 

największa powierzchnię skóry, nakrycie głowy, przewiewne obuwie, okulary 
słoneczne 

 pij regularnie duże ilości płynów, unikając napojów zawierających cukier lub alkohol, 
spożywaj lekkie posiłki, zwracając uwagę na ich świeżość (zwłaszcza nabiału, lodów 
mrożonek) 

 unikaj forsownego wysiłku fizycznego 



 korzystaj z chłodnych (temperatura pokojowa) pryszniców i kąpieli; pamiętaj że zimny 
prysznic po przebywaniu w upale może spowodować szok termiczny 

 unikaj dużych różnic temperatur między klimatyzowanymi pomieszczeniami i autami, a 
temperaturą panującą na zewnątrz 

 utrzymuj chłód w pomieszczeniach: w ciągu dnia zamykaj i zasłaniaj okna po stronie 
nasłonecznionej, otwieraj okna, gdy temperatura jest niższa; zamykaj drzwi i okna  
w pomieszczeniach klimatyzowanych 

 przebywaj w najchłodniejszym pomieszczeniu mieszkania, szczególnie nocą 
 dbaj o zwierzęta: zabezpiecz je przed bezpośrednim nasłonecznieniem, zapewnij 

nieograniczony dostęp do wody pitnej, wietrz pomieszczenia w których przebywają 
 obserwuj reakcje swojego organizmu podczas upałów – w przypadku złego 

samopoczucia zwróć się o pomoc do lekarza 
 

BURZE I NAWAŁNICE 
 
 słuchaj prognoz pogody i komunikatów lokalnych mediów 
 jeśli jedziesz samochodem postaraj się zatrzymać i przeczekać, omijając miejsca pod 

drzewami lub konstrukcjami, które mogą zostać przewrócone lub uszkodzone, zachowaj 
szczególną ostrożność przy wyjeżdżaniu na otwartą przestrzeń z drogi osłoniętej 
ekranami, budynkami lub drzewami 

 nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, rusztowań, stalowych konstrukcji, tablic 
reklamowych, trakcji elektrycznych itp. 

 unikaj przebywania na otwartej przestrzeni, szukaj schronienia w budynku a jeśli to 
niemożliwe: postaraj się przyjąć bezpieczną pozycję (kucnij, zbliżając stopy 
maksymalnie do siebie) 

 jeśli jesteś w grupie osób: rozdzielcie się, żeby nie tworzyć skupiska 
 nie rozmawiaj przez telefon komórkowy (najlepiej go wyłącz) 
 zejdź z roweru, żeby nie dotykać jego metalowych części 
 nie stawaj pod pojedynczym wysokim drzewem ani w pobliżu wysokich konstrukcji, 

linii wysokiego napięcia, przewodów lub trakcji, unikaj kontaktu z metalowymi 
przedmiotami 

 zejdź ze szczytów wzniesień w obniżenie terenu; 
 na otwartych zbiornikach wodnych: natychmiast wyjdź na brzeg z wody, łódki lub 

kajaka  
 w mieszkaniu i domu zamknij wszystkie okna i sprawdź ich zamknięcia (w razie 

konieczności odpowiednio je zabezpiecz) 
 wyłącz z kontaktów urządzenia elektryczne, nie rozmawiaj przez telefon stacjonarny 
 z balkonu, tarasu, podwórka i obejścia usuń  lub zabezpiecz przedmioty, które mogłyby 

zostać porwane przez wiatr (donice, suszarki do prania, karmniki, meble itp.)  
 zapewnij bezpieczeństwo zwierzętom, które trzymasz na dworze, zamknij je  

w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach 
 po burzy mogą być przerwy w dostawie prądu - miej w domu, latarkę na dynamo lub na 

baterie, świece z zapałkami, radio na baterie, zapasowe baterie, zapasowe źródło 
zasilania (powerbank) do naładowania telefonu komórkowego 

 
WICHURY 
 
 słuchaj prognoz pogody i komunikatów lokalnych mediów 
 unikaj przebywania na otwartej przestrzeni; najlepiej szukaj schronienia w budynku; 



 w mieszkaniu i domu zamknij okna i sprawdź ich zamknięcia (w razie konieczności 
odpowiednio je zabezpiecz) 

 z balkonu, tarasu, podwórka i obejścia usuń (lub zabezpiecz) przedmioty, które 
mogłyby zostać porwane przez wiatr (donice, suszarki do prania, karmniki, meble itp.) 

 silny wiatr grozi zerwaniem linii wysokiego napięcia i brakiem dostaw prądu – miej 
w domu świece z zapałkami, latarkę na dynamo lub na baterie, radio na baterie, 
zapasowe baterie; naładuj telefony komórkowe 

 postaraj się nie stać pod drzewami, nie podchodź blisko budynków, nie zatrzymuj się 
pod trakcjami elektrycznymi, szyldami, tablicami reklamowymi, rusztowaniami itp. 

 nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, rusztowań, stalowych konstrukcji, tablic 
reklamowych, trakcji elektrycznych itp. 

 podczas jazdy samochodem zachowaj szczególną ostrożność przy wyjeżdżaniu  
na otwartą przestrzeń z drogi osłoniętej ekranami, budynkami lub drzewami 

 zapewnij bezpieczeństwo zwierzętom, które trzymasz na dworze, zamknij je  
w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach 

 pamiętaj, że podczas silnego wiatru temperatura odczuwalna jest  
o kilka stopni niższa niż ta, którą wskazuje termometr. 

Działanie toksyczne ozonu na organizm 

Ozon jest gazem drażniącym, powoduje uszkodzenie błon biologicznych przez reakcje 
rodnikowe z ich składnikami. Po dostaniu się do komórek może hamować działanie enzymów 
komórkowych, wstrzymując oddychanie wewnątrzkomórkowe. Pierwszymi objawami 
podrażnienia ozonem (obserwowanym w stężeniach 0,2 μg/dm3) są kaszel, drapanie w gardle, 
senność i bóle głowy. W większych stężeniach może prowadzić do wzrostu ciśnienia 
tętniczego, przyspieszenia tętna i obrzęku płuc prowadzącego do zgonu (w stężeniach 9-20 
μg/dm3). Najwyższe dopuszczalne stężenie ozonu w miejscu pracy wynosi 0,1 μg/dm3[16] 
(według PN–Z–04007–2:1994 NDS wynosi 0,15 mg/m3[17]). 

Zagrożenie pożarowe lasów  

Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych codziennie określają stopnie zagrożenia 
pożarowego lasu dla 42 stref prognostycznych nie obejmujących obszarów górskich. 

 Aktualnie na terenie Gminy Irządze zgodnie z informacją regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych – dla Nadleśnictwa Koniecpol występuje średnie zagrożenie pożarowe. 
Sytuacja jednak może się zmienić w ciągu najbliższych dni na duże zagrożenie. 

W związku z fala upałów oraz suszą wzrasta zagrożenie pożarami, w tym pożarami lasów, 
dlatego też aby uniknąć pożarów w lasach apelujemy do wszystkich przebywających na tych 
terenach o przestrzegania podstawowych zasad: 

1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak 
również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest: 

1. rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi, 

2. wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych, 



3. palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do 
pobytu ludzi. 

2. W parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej 
jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki 
obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego - być może ogłoszono zakaz 
wstępu do lasu. 

3. Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m. 

4. Poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami 
oznakowanymi drogowskazami. 

5. Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach: 

1. 0 - brak zagrożenia, 

2. I - zagrożenie małe, 

3. II - zagrożenie duże; bądź ostrożny, 

4. III - zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach 
wyznaczonych, 

Zwróć uwagę, czy nie ma zakazu wstępu do lasu. 

Największe zagrożenie pożarowe na obszarach leśnych powodowane są przez osoby 
korzystające z letniego wypoczynku na tych obszarach oraz przez osoby zbierające owoce 
runa leśnego. Zagrożenie pożarowe lasów jest związane z nagminnym naruszaniem przepisów 
przeciwpożarowych, a przede wszystkim z używaniem ognia otwartego w lasach, to jest 
paleniem papierosów, ognisk, użytkowaniem grilli, w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 
Ponadto pożary lasów powstają w wyniku wyrzucania niedopałków papierosów                                  
z przejeżdżających przez tereny leśne samochodów. 

Podatność lasów na pożar zależy przede wszystkim od warunków pogodowych. Wpływają 
one na wilgotność ściółki, której spadek poniżej 28% znacznie zwiększa podatność na 
zapalenie ściółki. Las jest doskonałym materiałem palnym. Jednak, aby powstał pożar 
potrzebne jest źródło ognia. 

To człowiek odpowiada za ponad 90% pożarów lasów. 

Umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności, nieostrożność ludzi to tylko 
niektóre przyczyny pojawienia się ognia w lesie. Większość pożarów występuje przy 
najwyższym III stopniu zagrożenia pożarowego lasu. Z reguły mają one charakter 
powierzchniowy, pali się poszycie leśne, zarośla i pojedyncze drzewa. Utrzymujące się 
wysokie temperatury powodują wysychanie ściółki i roślinności dna lasu. 



W przypadku utrzymującego się katastrofalnego zagrożenia pożarami, występującego 
najczęściej w okresie wakacyjnym, wprowadzane są okresowe zakazy wstępu do lasu. 
Wystąpienie 5 dniowego okresu, w którym wilgotność ściółki mierzona o godz. 9.00 jest 
niższa od 10% nadleśniczy, dyrektor parku narodowego wprowadza zakaz wstępu do lasu. 
Podstawą do wprowadzenia zakazu są określane codziennie prognozy zagrożenia pożarowego 
lasu. Informacja o zakazach podawana jest przy pomocy ogłoszeń umieszczanych w terenie 
zagrożonym, w lokalnych mediach, a także na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej 
Lasów Państwowych. 

Ważne linki 

 

TELEFONY ALARMOWE W RAZIE NIEBEZPIECZEŃSTWA 
 
 112 – numer alarmowy 
 999 – Pogotowie Ratunkowe 
 998 – Straż Pożarna 
 997 – Policja 

 

 

WÓJT GMINY IRZĄDZE 

                                          


