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Sprawozdanie burmistrza Niemodlina z działalności międzysesyjnej
za okres od 18 września do 22 października 2015 r.
18.09.2015
• S potkanie z p. Tomaszem Kostusiem - Marszałkiem Województwa Opolskiego w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej 405.
20.09.2015
•O
 twarcie Turnieju Tenisa Stołowego Amatorów
o Puchar Burmistrza Niemodlina.
21.09.2015
•
Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia
„Promocja przedsiębiorczości” na temat planowanego projektu skierowanego do osób z niepełnosprawnością.
• S potkanie z radą sołecką wsi Magnuszowice
w związku z dzierżawą działki.
•W
 izyta i złożenie życzeń jubilatce, p. Zofii Florczak (lat 90).
• Spotkanie z p. Sebastianem Kalkiem – prezesem
Akademii Karate Tradycyjnego w sprawie patronatu i promocji programu pilotażowego „Sportowy talent”.
• S potkanie z przedstawicielami ul. Drzymały oraz
Towarzystwa Ochrony Zwierząt w sprawie problemów z kotami.
•U
 dział w zebraniu wiejskim wsi Gracze.
•U
 dział w zebraniu wiejskim wsi Grabin.
22.09.2015
• S potkanie z p. Andrzejem Miśtą w sprawie patronatu nad XXI Biegiem „Skalnika”.
•U
 dział w zebraniu wiejskim wsi Radoszowice.
23.09.2015
• S potkanie z p. marszałkiem Tomaszem Kostusiem w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej
nr 405.
•W
 izyta i złożenie życzeń jubilatce, p. Tekli Kujawie
(lat 93).
•U
 dział w II rozprawie administracyjnej dot. rozbudowy ferm drobiu.
24.09.2015
• S potkanie z p. marszałkiem Antonim Konopką
w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 405.
• S potkanie z p. radną Katarzyną Kaliciak na temat
planowanych projektów na rzecz osób z niepełnosprawnością.
•W
 izyta i złożenie życzeń jubilatce, p. Witali Trybulskiej (lat 91).
• S potkanie z p. dyr. Zarządu Dróg Wojewódzkich
w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 405.
25.09.2015
• S potkanie z p. Kamilem Goździkiem oraz Michałem Pilichowskim - przedstawicielami Specjalnej
Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w sprawie
terenów inwestycyjnych na terenie Niemodlina,
jak również w sprawie organizacji spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców.
•U
 dział w uroczystości otwarcia placu zabaw przy
PP nr 2 w Niemodlinie.
26.09.2015
•U
 dział w festynie rodzinnym podsumowującym
projekt realizowany w ramach programu „Działaj lokalnie” w Grodźcu.

29.09.2015
• Spotkanie z p. Jackiem Leusem przy udziale p.
Zofii Gwóźdź-Wąchały - Naczelnik Wydziału
Spraw Obywatelskich i Społecznych, na temat
planów przedsiębiorcy dot. organizacji domu
dla seniorów.
• S potkanie z przedstawicielami PWSZ w Nysie na
temat prac dot. planu gospodarki niskoemisyjnej.
•U
 dział w posiedzeniu wspólnym komisji.
•U
 dział w sesji rady miejskiej.
30.09.2015
• S potkanie z p. dyr. Małgorzatą Kochanek na temat organizacji Dnia Edukacji.
• S potkanie z przedstawicielami Radia Park na temat oferty radia dla samorządów.
• S potkanie z p. dyr. Anną Klechą na temat oferty
TUW dot. Związku Wzajemności Członkowskiej.
01.10.2015
•W
 izyta i złożenie życzeń jubilatce, p. Kazimierze
Kiec (lat 90).
• S potkanie z ks. Jerzym Chyłkiem na temat wniosku o dofinansowanie remontu kościoła w Szydłowcu Śląskim.
02.10.2015
• S potkanie z p. radną Danutą Unijewską w związku z problemami dot. prowadzenia punktu sprzedaży Kebab na ul. Reymonta w Niemodlinie.
03.10.2015
•U
 dział w V Wojewódzkim Święcie Karpia w Krogulnej.
05.10.2015
• S potkanie z p. Iwoną Ziębą – urbanistką, dot.
prac nad planem zagospodarowania miejscowego dla wsi Sady.
•U
 dział w spotkaniu informacyjnym dla przedsiębiorców dot. Specjalnej Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej w Niemodlinie pt. „Przedsiębiorczość
drogą do sukcesu”.
06.10.2015
•U
 czestnictwo w akcji kurierskiej.
•U
 dział w debacie inaugurującej nowy okres finansowania 2014 – 2020 w Opolu.
•U
 dział w uroczystościach upamiętniających 71
rocznicę przywozu I transportu Powstańców
Warszawskich do stalagu 344 Lamsdorf w Łambinowicach.
07.10.2015
• S potkanie z p. Krystyną Rostocką – prezes Towarzystwa Naukowo-Społeczno-Kulturalnego Polonia – Kresy w Opolu.
•U
 dział w wizji lokalnej dot. mieszkańców w budynkach przy ul. Boh. Powstań Śląskich zarządzanych przez ZGKiM.
•U
 dział w wizji lokalnej w miejscowości Rzędziwojowice dot. braku przejazdu z drogi powiatowej
na drogę transportu rolnego.
08.10.2015
•U
 dział w uroczystości pasowania klasy I w PSP nr
2 w Niemodlinie.
•U
 dział w spotkaniu kapituły „Złotego Sokoła”.

• Udział w walnym zebraniu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.
09.10.2015
• Spotkanie z p. Henrykiem Lakwą – Starostą Powiatu Opolskiego, w związku z przebudową drogi powiatowej w Magnuszowicach.
• Otwarcie Święta Niemodlińskiego Biegania na
stadionie w Niemodlinie.
• Wyjazd z grupą 60 mieszkańców do Kędzierzyna-Koźla na widowisko w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.
10.10.2015
• Otwarcie I Biegu „Niemodlińska Dycha”. Wręczenie nagród uczestnikom biegu.
12.10.2015
• Spotkanie z dyrektorem ZGKiM dot. planowania
budżetu na rok 2016.
• Powitanie dyrektora szkoły z miasta partnerskiego Stity.
• Udział w pierwszym posiedzeniu komisji wyborczych w związku z planowanymi wyborami parlamentarnymi.
• Udział w wystawie fotograficznej p. Władysława
Bilińskiego w OK w Niemodlinie.
• Udział w koncercie p. Małgorzaty Kalińskiej
w OK w Niemodlinie.
13.10.2015
• Spotkanie z przedstawicielami Opolskiego Związku Niewidomych.
• Spotkanie z brygadierem PSP Krzysztofem Kuńcem w sprawie remontów hydrantów na terenie
gminy.
14.10.2015
• Spotkanie z dziećmi ze świetlicy środowiskowej
w Niemodlinie.
• Udział w uroczystościach z okazji DEN w Zespole
Szkół w Niemodlinie.
• Udział w gminnych uroczystościach z okazji DEN.
15.10.2015
• Spotkanie z p. prezes PKS z Nysy w sprawie przewozów na terenie gminy.
• Spotkanie z p. dyrektorem szkoły podstawowej ze
Stitów.
• Spotkanie z p. J. Korzanowskim w sprawie podatku akcyzowego.
16.10.2015
• Spotkanie z p. prezesem MKS Sokół – S. Michórem, w sprawie utrzymania stadionu.
• Udział w uroczystej sesji z okazji 40-lecia gminy
Dąbrowa.
• Spotkanie z pracownikami PSP nr 1 w Niemodlinie z okazji DEN.
17.10.2015
• Udział w podsumowaniu projektu „Spotkajmy się
pod kasztanem – Ekologia, zabawa i edukacja”
realizowanego w ramach programu „Działaj lokalnie” w Sarnach Wielkich.
(ciąg dalszy na s. 2)
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19.10.2015
• S potkanie z p. dyrektorem OSiR Krzysztofem Kubiakiem w sprawie powołania Rady Sportu.
•U
 dział w posiedzeniu wspólnym komisji RM.
20.10.2015
•U
 dział w posiedzeniu Komisji Budżetu i Spraw
Gospodarczych.
•U
 dział w spotkaniu odbiorczym i oddanie do
użytku drogi powiatowej Góra – Gracze.
•U
 dział w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych.
21.10.2015
• S potkanie z ks. Proboszczem J. Chylkiem w sprawie organizacji uroczystej mszy św. z okazji
Święta Niepodległości oraz w sprawie remontu
kościoła w Szydłowcu Śląskim.
•U
 dział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
22.10.2015
• S potkanie z p. Z. Kosterkiewiczem w sprawie organizacji Święta Karpia.
•U
 dział w sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie.
•U
 dział w uroczystości „Magnolia Powiatu Opolskiego”.
Burmistrz Niemodlina
Dorota Koncewicz

XVII sesja
Rady Miejskiej
w Niemodlinie
W dniu 22 października 2015 r. odbyła
się XVII sesja Rady Miejskiej w Niemodlinie w kadencji 2014-2018, podczas której,
po rozpatrzeniu projektów, podjęto nw.
uchwały:
Uchwała nr XVII/70/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie
wyrażenia stanowiska wobec projektu ustawy Prawo wodne.
Uchwała nr XVII/71/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie
zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami.
Uchwała nr XVII/72/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie Niemodlin na lata 2011 – 2020.
Uchwała nr XVII/73/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie
członkostwa gminy Niemodlin w Stowarzyszeniu
Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”
w charakterze członka zwyczajnego tego stowarzyszenia.
Uchwała nr XVII/74/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz
wzorów formularzy, zawierających dane dotyczące

podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.
Uchwała nr XVII/75/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
Uchwała nr XVII/76/15 Rady Miejskiej w
Niemodlinie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy, w których będą
zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu
opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru
podatku rolnego.
Uchwała nr XVII/77/15 Rady Miejskiej w
Niemodlinie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy, w których będą
zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu
opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru
podatku leśnego.
Uchwała nr XVII/78/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie
wprowadzenia opłaty targowej, wyznaczenia miejsc
targowych oraz zasad ustalania, poboru, terminów
płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej.
Uchwała nr XVII/79/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie
zmian budżetu gminy Niemodlin na rok 2015.
Uchwała nr XVII/80/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Pełne teksty uchwał rady miejskiej w wersji elektronicznej są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
– www.niemodlin.pl. Można również zapoznać się z
nimi w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim
w Niemodlinie.
Insp. GCZK UM
Z. Romańczukiewicz

Kamienica
w centrum z 1889
roku w remoncie

Trwa remont zabytkowej kamienicy
w centrum Niemodlina. Odnowiona zastanie elewacja budynku wraz z konserwacją dekoracji.
Trwa remont zabytkowej kamienicy przy ul.
Bohaterów Powstań Śląskich w Niemodlinie.
Budynek w centrum miasta wybudowany został w 1889 roku. W ramach robót odnowiona
zostanie zewnętrzna elewacja wraz z konserwacją dekoracji. Renowacji poddane zostaną
drewniane drzwi oraz odtworzony zostanie nad
nimi symbol „kotwicy”, który kiedyś znajdował
się nad wejściem do budynku. Przed wykonaniem tego remontu sprawdzane były elementy,
które historycznie na tej elewacji się znajdowały.
Wszystkiego jednak nie można odtworzyć. Prace
odbywają się pod nadzorem konserwatora zabytków. Częściowo zabezpieczony zostanie także
dach budynku. Wykonane zostaną również prace związane z zabezpieczeniem budynku przed
wilgocią. Roboty remontowe powinny zostać
zakończone jeszcze w grudniu, ale, jeśli zimowa
pogoda nie pozwoli, malowanie kamienicy odbędzie się w 2016 roku. Budynek należący do gminy administruje Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Niemodlinie.

Nowa droga w Graczach oddana do użytku
Dnia 20 października otwarto nową
drogę Gracze - Góra dla ruchu samochodowego.
Zakończyły się procedury związane z oddaniem do użytku nowej drogi w Graczach. W
dniu 20 października br. z udziałem dyrekcji
Zarządu Dróg Powiatowych, wykonawcy, radnych powiatu opolskiego, członka zarządu
powiatu opolskiego, Krzysztofa Wysdaka oraz
burmistrz Niemodlina Doroty Koncewicz,
uroczyście otwarto nowy odcinek drogi Gra-

cze - Góra. Droga ta osunęła się w 2011 r.
Od tamtej pory mieszkańcy gminy Niemodlin
musieli jeździć objazdami nawet 12 km. Zakończenie inwestycji ułatwi komunikację i czas
dojazdu. Inwestycję realizowało w ramach
programu „schetynówek” konsorcjum trzech
firm z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i
Mostowych z Kędzierzyna-Koźla. Powiat za odbudowę zapłacił ok. 1,8 miliona złotych. Gmina Niemodlin także dofinansowała realizację
inwestycji oraz dodatkowo wykonała odwodnienie nowej drogi.
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Zakończono
remont drogi

na ul. Szymanowskiego
Koniec utrudnień drogowych na ul. Szymanowskiego w Niemodlinie. Zakończono właśnie
roboty remontowe nawierzchni jezdni. Remont był
konieczny, ponieważ w wielu miejscach droga była
uszkodzona. W ramach robót wymieniono stare
i zniszczone krawężniki oraz ułożony został dywanik
asfaltowy na odcinku jezdni, który miał wcześniej
nawierzchnię betonową. Na remont drogi gmina
Niemodlin przeznaczyła ok. 28 tys. zł.

Ogłoszenia

Tegoroczne inwestycje w sołectwach na finiszu
Zakończona została większość inwestycji w sołectwach gminy Niemodlin.
Wykonano zadania za ponad 415 tys.
złotych.
Zakończono większość inwestycji planowanych do realizacji w sołectwach gminy Niemodlin
na 2015 r. Większość zadań dotyczyła poprawy
warunków życia mieszkańców wsi oraz infrastruktury drogowej, rekreacyjnej i ochrony środowiska.
Tegoroczne inwestycje w sołectwach za kwotę ponad 415 tys. złotych realizowane były z funduszu
sołeckiego lub z budżetu gminy. Wśród najważniejszych zadań były: przebudowa drogi w Sarnach
Wielkich, ułożenie kostki brukowej przy świetlicy
wiejskiej w Lipnie, zabudowa rowu melioracyjnego
w Graczach, utwardzenie kostką placu przed jednostką OSP w Grabinie, zakup i montaż pieca do
przedszkola w Graczach oraz utwardzenie kostką
brukową terenu rekreacyjnego w Magnuszowicach. Gmina Niemodlin przekazała też dotację
do budowy drogi powiatowej Góra - Gracze oraz
wykonała jej odwodnienie. Ponadto powstały wiaty

Rada sportu
W dniu 16 listopada br. obradowała po raz
pierwszy Rada Sportu Gminy Niemodlin, powołana zarządzeniem nr IV/116/15. W skład rady
wchodzą: Robert Dressler, Agnieszka Duda,
Bożena Gala – Jagi, Marcin Janik, Krzysztof
Kubiak, Piotr Malicki, Stanisław Michór, Andrzej
Miśta, Marcin Olszewski, Ryszard Pasternak,

grillowe w: Grabinie, Molestowicach, Rutkach i Jakubowicach, gdzie mieszkańcy mogą spędzać czas
podczas różnych imprez integracyjnych. Wykonane
zostało ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Tarnicy.
Wykonane zostanie jeszcze ogrodzenie wokół stawu w Rogach.
W 2015 roku wykonane zostały dokumentacje
techniczne za kwotę ok. 186 tys. zł związane z realizacją przyszłych inwestycji w sołectwach. Opracowane zostały dokumentacje m.in.: na budowę drogi
transportu rolnego w Gościejowicach, budowy
dróg w Wydrowicach, Krasnej Górze i Graczach.
Gmina opracowała także dokumentację na budowę świetlicy w Krasnej Górze. Ponadto opracowana
została koncepcja rozbudowy kanalizacji sanitarnej
z uwzględnieniem rozbudowy oczyszczalni ścieków
w Gościejowicach i funkcjonowania oczyszczalni
w Graczach. Realizowane jest w tym roku również
opracowanie tzw. „Master Planu”, rozbudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego w całej gminie, które pozwoli na znaczne oszczędności zużycia energii
i kwoty przeznaczanej na ten cel z budżetu gminy.
Edward Szmitowicz, Krzysztof Trzmielewski, Zbigniew Weber.
Na przewodniczącego burmistrz Dorota
Koncewicz wyznaczyła dyr. OSiR-u, Krzysztofa
Kubiaka. Zastępcą przewodniczącego został
Andrzej Miśta, a sekretarzem Marcin Janik.
Rada jest organem inicjującym i opiniodawczym w sprawach dotyczących sportu w gminie Niemodlin w zakresie określonym ustawą
o sporcie.

Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się:
• Ogłoszenie o III nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej, położonej w Tłustorębach,
oznaczonej nr. działki 104/3 o pow. 0,09
ha, cena wywoławcza 20 500 zł. Wadium
na przetarg należy wpłacić do 10.12.2015
r. Za termin wniesienia wadium uważa się
dzień wpływu na konto Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie. Przetarg odbędzie się w dniu
14.12.2015 r. w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, sala 62, godz. 12:00.
• Ogłoszenie o I nieograniczonym
przetargu ustnym na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości położonej
w Michałówku, oznaczonej nr. działki 117,
o powierzchni 0,1245 ha. Wywoławcza wysokość czynszu: 124,52 zł.
• Ogłoszenie o I nieograniczonym
przetargu ustnym na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości położonej
w Grodźcu, oznaczonej nr. działki 299, o powierzchni 0,2419 ha. Wywoławcza wysokość
czynszu: 241,88 zł.
• Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę na czas nieokreślony nieruchomości położonej w Grodźcu,
oznaczonej nr. działki 2, o powierzchni
0,4100 ha. Wywoławcza wysokość czynszu:
410,00 zł.
Przetargi odbędą się w dniu 14 grudnia
2015 r. w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie,
sala 62. Informacji udziela się w pokoju nr
35 tut. urzędu, tel. 774606295 wew. 209.
Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do zbycia
w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:
• Nieruchomość położona w Niemodlinie, przy Alei Wolności 7, zabudowana byłym budynkiem użyteczności publicznej (były
budynek szkoły), oznaczona nr. działki 617/1
z k.m.10 o pow. 0,3589 ha.
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Stop dla czadu!
Wraz z nadejściem jesieni rozpoczyna
się okres sezonu grzewczego. Wraz z nim
zwiększa się ryzyko zatrucia czadem. Ten
niewidzialny cichy zabójca co roku zbiera obfite żniwo. Tlenek węgla, zwany potocznie czadem, to bardzo niebezpieczna,
całkowicie bezwonna trucizna, która nie
podrażnia gardła, oczu ani nosa. Pamiętaj, aby:
• dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz
ich czyszczenia. Gdy używasz węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Gdy

używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie
rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub
właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji
wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku,
• uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz
z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z
otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub
węglowej),
• nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
• przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystać z usług wykwalifikowanej osoby,
• użytkować sprawne technicznie urządzenia,
w których odbywa się proces spalania; zgodnie z
instrukcją producenta kontrolować stan techniczny
urządzeń grzewczych,
• stosować urządzenia posiadające stosowne
dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu,
w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania
wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej
oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego
urządzenia,
• w przypadku wymiany okien na nowe sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ
nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne
w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i
mogą pogarszać wentylację,
• systematycznie sprawdzać ciąg powietrza,
np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca
wentylacji, kartka powinna przywrzeć do otworu
lub kratki,

• często wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet
niewielkie doszczelnienie okien,
• rozmieścić czujki tlenku węgla w części
domu, w której śpi Twoja rodzina. Dla zwiększenia
bezpieczeństwa dodatkowe czujki warto umieścić
w każdym pomieszczeniu,
• nie spalać węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji,
• nie zostawiać samochodu w garażu z włączonym silnikiem, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte,
• nie bagatelizować takich objawów jak: duszności, bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty,
oszołomienie, osłabienie, przyśpieszenie czynności
serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że
ulegasz zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy
natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym
się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.
Kompendium wiedzy na temat zagrożenia
związanego z zatruciem tlenkiem węgla znajduje
się na stronie internetowej Komendy Głównej PSP
w Warszawie www.straz.gov.pl. Nie lekceważ zagrożenia! Od stosowania się do powyższych rad
może zależeć zdrowie i życie Twoje oraz Twoich
bliskich. Wystarczy jedynie odrobina przezorności.
Opracowali:
Insp. GCZK UM w Niemodlinie
Z. Romańczukiewicz
oraz Zarząd M-G OSP Niemodlin

