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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

JAK ZACHOWAĆ SIĘ PODCZAS BURZY
Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Ostrzeszowie
informuje i przypomina
Wyładowania atmosferyczne powstają na
skutek gromadzenia się ładunków elektrycznych
w chmurach burzowych i w związku z różnicą
potencjałów między nimi a ziemią.
W czasie wyładowań atmosferycznych występują duże napięcia, prąd osiąga wartość setek
amperów, a wyładowanie powoduje powstanie
temperatur rzędu kilku
tysięcy stopni. Dlatego
też obiekt, w który uderza
piorun, może ulec znacznym uszkodzeniom. Na
skutek zjawisk towarzyszących temu zdarzeniu
zniszczeniu ulegają urządzenia elektryczne i elektroniczne, kable instalacji
alarmowych i użytko-

wych, w skrajnych przypadkach może nawet
dojść do pożaru.
W związku z tym należy pamiętać o kilku ważnych zasadach:
Nie należy korzystać z telefonu komórkowego
(chyba że bezwzględnie musimy),
Nie chować się pod wyizolowane samotne
drzewa, wieże widokowe, dzwonnice, kapliczki
itp.
Najlepiej wycofać się w kierunku swojego miejsca zamieszkania lub innego obiektu zabezpieczonego przed wyładowaniami
atmosferycznymi
(instalacja
odgromowa).
Schronić się w samochodzie.
Jeżeli burza zaskoczyła kogoś
w górach – winien on natychmiast udać się w dół i najlepiej
skryć się w leśnej gęstwinie
bądź, co lepsze, w jaskini.
Unikać przebywania w pobliżu
okien.

Unikać rozmów przez telefony stacjonarne.
Nie korzystać z odbiorników domowych podłączonych do gniazdka (telewizor, komputer itp.)
najlepiej wyłączyć urządzenia z sieci.
Jadąc samochodem podczas gwałtownej
burzy należy spokojnie zjechać z drogi i zatrzymać się na otwartej przestrzeni, jak najdalej od
drzew. Najlepiej zostać w aucie, ponieważ jest
jednym z najbezpieczniejszych miejsc podczas
wyładowań atmosferycznych

„DROGA PRZEZ MĘKĘ”
POD MILENIJNY KRZYŻ

Ludzie bardzo się boją burzy i uderzenia pioruna nawet będąc w swoich domach, boją się, że
spalony zostanie ich dobytek.Uniknąć uderzenia
pioruna np. w „nasz” dom praktycznie się nie da,
jedynie co można zrobić, to założyć najprostszy
i najbardziej skuteczny wynalazek, jaki dotąd
wynaleziono – piorunochron – urządzenie chroniące budynki przed uderzeniem pioruna, przez
odprowadzenie do ziemi prądu wyładowania
o natężeniu rzędu kilkunastu tysięcy amperów.
Jestem mieszkanką miejscowości Zmyślona
Parzynowska, która leży u podnóża Krzyża Milenijnego. Chciałabym poruszyć problemu tutejszej drogi,
prowadzącej przez wieś aż do wzgórza Kobyla Góra
i znajdującego się tam Krzyża. Piszę do Redakcji,
ponieważ problem ten był często poruszany na zebraniach wiejskich, ale jak na razie sprawa nie znalazła
żadnego odzewu.
Władze gminy Kobyla Góra szczycą się tym „świętym miejscem” jako jednym z głównych walorów
turystycznych swojej gminy, a nie potrafią zadbać o
godny i w miarę normalny tam dojazd. Nam – mieszkańcom jest wstyd przed przybyszami za stan tutejszej drogi, bo niejednokrotnie skarżyli się na nią. Jest
teraz okres wiosenno – letni, w którym odbywają się
cotygodniowe msze św. i znane nam wszystkim koncerty. Czy naprawdę nie można nic zrobić, aby droga
do Krzyża nie była DROGĄ PRZEZ MĘKĘ? A chodzi
tutaj tylko o krótki, ok. 300-metrowy odcinek.

Mieszkanka Zmyślonej Parzynowskiej
(Dane do wiad. red.)

SONDA

Daria Panek
studentka

Podczas burzy na pewno nie należy
chować się pod drzewa, ponieważ są
one obiektami, które ściągają pioruny.
Jeśli ktoś znajdzie się na otwartym
terenie, a w pobliżu nie ma żadnych
zabudowań tylko drzewa, to myślę,
że powinien przykucnąć i w tej pozycji odczekać, aż największe wyładowania się skończą. Nie wychodzę
z domu w czasie burzy, gdy nie ma
takiej konieczności. Zawsze staram
się wyłączać urządzenia elektryczne,
by nie doszło do ich uszkodzenia.
Zagrożenia, których najczęściej się
boimy, to powodzie i trzęsienia ziemi
– na szczęście, póki co, nas omijają.

Jak zachować się podczas burzy?

Sylwia Dolata
wychowuje dzieci

Uważam, że w czasie burzy nie
powinniśmy korzystać z telefonów
zarówno komórkowych, jak i stacjonarnych, należy je wyłączyć. Jeśli nie
musimy, to nie wychodźmy z domu.
Gdy burza zastanie nas podczas jazdy
samochodem, to najlepiej zostać
w aucie, ponieważ jest on najbezpieczniejszym miejscem na schronienie się.
Nie należy przebywać w wodzie i chować się pod drzewami. Trzeba również pamiętać o wyłączeniu z gniazdek
sprzętu domowego, gdyż może on ulec
spaleniu. Nie boję się burzy, a zjawiska
atmosferyczne, o których tyle się słyszy, choćby z telewizji, nie zagrażały
dotychczas naszemu miastu.

Henryk Kołodziej
rencista

Przede wszystkim należy unikać
niebezpiecznych miejsc takich jak
drzewa czy słupy wysokiego napięcia.
W czasie burzy nie powinniśmy też rozmawiać przez telefon komórkowy. Czasami zdarzało się, że burza zaskoczyła
mnie np. na polu, nigdy nie popadałem
jednak w panikę. Od czasu, kiedy spalił mi się telewizor, zawsze staram się
pamiętać o wyłączaniu sprzętu podczas burzy. Żywioły, z którymi ciężko
jest sobie poradzić, to z pewnością
powodzie, na szczęście omijają nasze
tereny. Nie opuszczam samochodu,
gdy burza zastanie mnie podczas jazdy,
ponieważ czuję się wtedy w miarę
bezpiecznie.

Marian Lamek

kierownik robót budowlanych

Najbezpieczniejsze miejsce podczas
burzy jest koło teściowej, bo piorun
w pioruna nie trzaśnie. Jest to oczywiście taki żart. Mówiąc już poważnie,
należy unikać drzew, ponieważ burzy
zwykle towarzyszy jakaś wichura.
Spadająca gałąź może spowodować
wypadek, nie musi to być tylko uderzenie pioruna. Zdarzało się już, że burza
zastała mnie w jakiejś trudnej sytuacji.
Staram się jednak unikać wtedy otwartych przestrzeni. Nie zawsze pamiętam
o wyłączeniu z gniazdek sprzętu znajdującego się u mnie w domu. Niestety,
w Polsce występują różne anomalia
pogodowe, których można się bać,
Ostrzeszów, na szczęście, omijają.
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Danuta Ismaili
Alaoui
niepracująca

Na pewno nie należy przebywać
w miejscu, gdzie są wysokie drzewa.
Jeśli jesteśmy w samochodzie, to nie
wychodźmy z niego, ponieważ izoluje
nas przed burzą. Osobiście boję się
burzy, dlatego podczas jej trwania nie
wychodzę z domu. Staram się ubezpieczać swoje mieszkanie od nieszczęśliwych wypadków, wyłączam też komputer i telewizor.
W domu czuję się w miarę bezpiecznie z uwagi na to, że są odgromniki.
Wydaje mi się, że w Polsce nie ma aż
takich zagrożeń, których powinniśmy
się bać. Mieszkamy w takim mieście,
gdzie nie jesteśmy narażeni np. na
powodzie.

