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PODZIĘKOWANIE
Serdecznie  dziękujemy  firmie  ART–

KOWAL za  wykonanie  osłony  przy  dębie 
posadzonym  na  pamiątkę  wyboru  Polaka  na 
Stolicę Piotrową.

DLACZEGO MOJE DZIECKO JEST 
ZAGROŻONE UZALEŻNIENIEM?

To pytanie może postawić sobie każdy rodzic, bo każde 
dziecko  w  mniejszym  lub  większym  stopniu  zagrożone 
jest  zażywaniem narkotyków. Dlaczego? Dlatego że  jest 
nastolatkiem  i  to,  co  przeżywa  jest  właśnie  świetnym 
powodem żeby spróbować narkotyków, które są przecież 
na wyciągnięcie ręki w każdej szkole, (mimo, że staramy 
się o tym fakcie nie wiedzieć).

Jeden  z  rodziców  w  Katolickim  Ośrodku  „Dom 
Nadziei” pytał:, „Dlaczego akurat Piotr? Przecież nic mu 
nie brakowało,  miał  dom, wszystko,  czego potrzebował, 
od czasu do czasu kieszonkowe, komputer, własny pokój. 
Dlaczego  on,  przecież  niczym  nie  różni  się  od  innych 
dzieci z jego klasy?”

Można  szukać  różnych  przyczyn  uzależnienia  np.  w 
rodzinie  czy  w  bardzo  trudnych  przeżyciach  dziecka. 
Myślę jednak, że dojrzewająca młodzież wpada w pułapkę 
uzależnienia,  dlatego  właśnie,  że  jest  dojrzewająca.  Ci 
ludzie  sięgają  po  narkotyki  głównie  z  ciekawości  i  pod 
wpływem  grupy  rówieśniczej.  Musimy  pamiętać,  że 
określenie  „trudny wiek”  nie  wzięło  się  z  nikąd.  Nasze 
dorastające  dzieci  w  wieku  nastu  lat  borykają  się  z 
pytaniami  o  sens  własnego  życia,  nie  wiedzą,  kim  w 
zasadzie  są,  czy  jeszcze  dziećmi  czy  już  dorosłymi. 
Mieszkają  z  nami,  czują,  że  są  jeszcze  dziećmi,  ale 
chciałyby być już dorosłe. 

Życie  stawia  przed  nimi  dorosłe  problemy.  Bunt,  jaki 
młodzi  okazują  rodzicom  czy  wychowawcom, 
demonstrowanie własnego stylu, walka z najdrobniejszymi 
nakazami i zakazami, jakie stawiają im dorośli powoduje, 
że czują się  lepsi,  niezależni  a  to  przecież w ich wieku 
takie  ważne.  Nasze  dzieci,  żyją  w  ciągłym  lęku  przed 
oceną – Co myślą o mnie koledzy? Czy jestem atrakcyjny? 
Czy jestem mądry, doskonały? To pytania, które wręcz ich 
prześladują. Narkotyki rozwiązują w zasadzie wszystkie te 
problemy, bo początkowo pozwalają czuć to co chcemy, 
dają poczucie, że jesteśmy tacy, jacy chcielibyśmy być.

Alkohol  i  narkotyki  dają  masę  przyjemnych  wrażeń 
gwarantując  natychmiastowe  osiągnięcie  wspaniałego 
samopoczucia  przy  minimalnym  wysiłku,  dają  poczucie 
akceptacji  przez  innych  i  siebie  samego,  uwalniają  od 
napięć,  stresów  oraz  cierpienia.  No  tak,  ale  przecież 
każdemu narkotyki „załatwiają” te sprawy, dlaczego więc 
zagrożona jest młodzież. Nasze prawie dorosłe już dzieci 
zachowują się niezrozumiale dla nas i  bardzo często dla 
nich samych.  To jak się  zachowują  powoduje,  że  dzieci 
odsuwają się od swoich rodziców, a rodzice nie chcąc być 
„nachalnymi”  pozwalają  na  to  i  nie  inicjują  kontaktu. 
Doświadczenie  pracy  z  uzależnionymi  pokazuje,  że 
praktycznie  wszyscy  leczący  się  w  Ośrodku  „Dom 
Nadziei”  młodzi  ludzie  tęsknią  za  bliskim  kontaktem z 
rodzicami i cierpią, gdy go nie mają. Więc może pomimo 
tego, co nasze dzieci demonstrują powinniśmy walczyć o 
bliskość.  Oni  potrzebują  rodziców,  ciepłych, 
opiekuńczych, ale też stanowczych i konsekwentnych.

Podejrzewasz,  że  twoje  dziecko  ma  kontakt  
z narkotykami skontaktuj się z nami: 

Katolicki Ośrodek „Dom Nadziei” 
Bytom ul. Konstytucji 9; tel: 032 286-06-23 

Elżbieta Łabojko
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Droga S – 11
Z  inicjatywy  Koszalina,  które  to  miasto 

wystąpiło  z  propozycją  powołania  instytucji 
wspierającej  i  ponaglającej  instytucje  rządowe 
do  budowy  drogi  szybkiego  ruchu  S  –  11, 
powołano  Stowarzyszenie  Gmin,  Powiatów  i 
Województw. 

Dnia  25  października  br.  Rada  Miejska  w 
Miasteczku  Śląskim Uchwałą  Nr  XLVI/325/06 
podjęła decyzję o przystąpieniu naszej gminy do 
Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw 
pn. „DROGA S – 11”. 

Droga  S  –  11  ma  pełnić  rolę  obwodnicy 
gminy Miasteczko Śląskie. Jej przebieg obrazuje 
schemat ze str. 3, który wskazuje miejsca wjazdu 
na  drogę  S  –  11  z  dróg  908  i  912 
zlokalizowanych w gminie Miasteczko Śląskie. 
Celem  obwodnicy,  czy  też  drogi  pełniącej  jej 
rolę  ma  być  odciążenie  dróg  lokalnych  od 
ciężkiego  transportu  tranzytowego  nie  zaś 
całkowite  wyeliminowanie  ruchu  kołowego  z 
naszej  gminy.  Taka  bowiem  strategia  byłaby 
katastrofą dla lokalnych przedsiębiorców, którzy 
prowadzą swoje punkty usługowo – handlowe na 
terenie naszej gminy i których liczbowo dla 7320 
mieszkańców  jest  aż  pięćdziesięciu  (50). 
Stąd  też  należy  szukać  takich  rozwiązań, 
które nie pozbawią dochodu i pracy obywateli 
gminy Miasteczko Śląskie a z drugiej strony 
wyeliminują  uciążliwości  związane  z 
tranzytem  ciężkiego  transportu  kołowego  z 
gminnych  dróg  lokalnych. Takim  właśnie 
rozwiązaniem  jest  Droga  S  –  11.   Ponadto 
proponowane  przez  gminę  Miasteczko  Śląskie 
oraz  Starostwo  Powiatowe  w  Tarnowskich 
Górach  nadanie  przebiegu  drogom  W908  od 
węzła na drodze S – 11 do drogi W911 i dalej do 
węzła  na  autostradzie  A1  spowoduje  szybkie 
połączenie  dla  ruchu  lokalnego  w  naszym 
regionie. 

Padające często zarzuty o braku obwodnicy i 
starań ze strony władz gminy o jej  budowę są 
bezpodstawne i nieuzasadnione. Gdyż realizacja 
pomysłu  w  ramach  członkostwa  w 
Stowarzyszeniu „DROGA S –11” jest pomysłem 
trafionym,  korzystnym  dla  wszystkich 
mieszkańców gminy i bliskim w realizacji. 

Stowarzyszenie odniosło już pierwszy sukces 
bowiem Droga szybkiego ruchu S – 11 znalazła 
się  na  liście  inwestycji  rządowych chociaż 
dotychczas nie było jej w ogóle w planach.

DROGA WOJEWÓDZKA 912
Z  uwagi  na  liczną  grupę  osób  zawiedzionych 

brakiem  remontu  nawierzchni  drogi  912 
przebiegającej  przez  centrum  dzielnicy  Żyglin  – 
Żyglinek, co przejawia się na forach internetowych 
oraz  na  terenie  dzielnicy  wyjaśniamy  wszystkim 
zainteresowanym, co następuje.

Droga  912  jest  drogą  wojewódzką,  której 
zarządcą jest Urząd Marszałkowski w Katowicach a 
administruje  tą  drogą  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich 
przy  ul.  Lechickiej  24.  Negocjacje  dotyczące 
podpisania  porozumienia  z  Urzędem 
Marszałkowskim w sprawie wspólnej realizacji tego 
zadania prowadzone były od roku 2002 i cały czas 
gmina  Miasteczko  Śląskie  była  przygotowana  na 
współfinansowanie  tej  inwestycji  planując  w 
budżetach  poszczególnych  lat  środki  na  jego 
realizację.  W  podpisanym  porozumieniu  gmina 
Miasteczko  Śląskie  zobowiązała  się  do 
partycypowania  w  kosztach  remontu  dróg 
wojewódzkich 908 i 912 do kwoty 1.050.000 zł. Bez 
tego wsparcia remont tych dróg do tej pory by się nie 
rozpoczął.  Całkowity  koszt  remontu  obydwu  dróg 
wojewódzkich przebiegających przez gminę wynosi 
9.700.000 zł. W związku z tym, że projekt remontu 
drogi  912  zakłada  częściowe  wyłączenie  drogi  z 
ruchu  i  skierowanie  transportu  kołowego  na  drogę 
908  przebiegającą  przez  centrum  Miasteczka 
Śląskiego  koniecznym  było  wyremontowanie  w 
pierwszej  kolejności  drogi  908.  Nie  wiadomo  do 
dzisiaj  w  jakim  zakresie  będzie  przeprowadzony 
remont  wiaduktu  na  ul.  Śląskiej.  Na  sesjach  Rady 
Miejskiej Burmistrz i jego zastępca informowali na 
bieżąco  radnych  o  prowadzonych  negocjacjach  i 
efektach uzgodnień. Było również powiedziane, że o 
ile  zapadnie  rozstrzygnięcie  przetargu  realnym 
jest rozpoczęcie remontu drogi 912 w listopadzie 
bieżącego  roku.  W  związku  z  tym,  że  procedury 
przetargowe  zapisane  w  Prawie  Zamówień 
Publicznych są czasochłonne i określone wprost nie 
ma możliwości ich obejścia.  Co więcej ze względu 
na protesty samo rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło 
o pół roku później niż zakładano. Na dzień dzisiejszy 
wiadomo,  że  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich 
rozstrzygnął jednak w miesiącu październiku przetarg 
na  wykonawcę  tej  inwestycji  i  wygrała  go  firma 
MEGA  –  BRUK  z  Częstochowy.  Dlatego  też 
pewnym jest, że nastąpi realizacja tego zadania od 
wiosny roku przyszłego.

Dla  wyjaśnienia  należy  dodać,  że  gminie  nie 
wolno  finansować  zadań  i  prowadzić  inwestycji  w 
tych  miejscach,  gdzie  gmina  nie  jest  właścicielem 
terenu.  Stąd  też  konieczne  jest  podpisanie 
porozumienia o partycypowaniu w kosztach zadania, 
które  zostało  podpisane  w  przypadku  dróg 
wojewódzkich. 
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WYBORY SAMORZĄDOWE  II 
tura – 26 listopada 2006 roku

Wyniki z dnia 12 listopada br.

Obwód nr 1 - okręg nr 1

Nr 
listy

Nr 
Kandydata
 na liście

Imię i nazwisko Liczba 
głosów

% liczba 
głosów

25 2 Kursatzky Piotr 299 25,78%
26 1 Boino Rudolf 193 16,64%
25 3 Musialik Krzysztof 174 15,00%
25 1 Strzyszcz Krzysztof 161 13,88%
27 1 Biskup Katarzyna 114 9,83%
27 3 Sapa Zygfryd 111 9,57%
27 2 Famuła Antoni 108 9,31%

Obwód nr 1 - okręg nr 2

Nr 
listy

Nr 
Kandydata
 na liście

Imię i nazwisko Liczba 
głosów

% liczba 
głosów

25 1 Respondek Tomasz 239 20,89%
25 2 Nowak Marian 158 13,81%
27 1 Piełka Piotr 149 13,02%
26 3 Natkaniec Iwona 140 12,24%
27 2 Sołtysik Maria 133 11,63%
25 3 Juszczak Natalia 106 9,27%
27 3 Wieczorek Jacek 97 8,48%
26 2 Musialik Piotr 92 8,04%
26 1 Jupowicz Mirosław 30 2,62%

Obwód nr 2 - okręg nr 3

Nr 
listy

Nr kandydata 
na liście Imię i nazwisko Liczba 

głosów
% liczba 
głosów

27 2 Hetmańczyk Kazimierz 241 16,98%
25 1 Noga Władysław 221 15,57%
27 3 Sołtysik Justyn 201 14,16%
27 1 Duda Lucja 192 13,53%
25 2 Kroma Grzegorz 177 12,47%
25 3 Golec Krystyna 167 11,77%
26 1 Hyla Sebastian 126 8,88%
24 1 Gogolin Piotr 81 5,71%
26 2 Pilarczyk Łukasz 13 0,92%

Obwód nr 2 - okręg nr 4

Nr 
listy

Nr kandydata 
na liście Imię i nazwisko Liczba 

głosów
% liczba 
głosów

27 1 Banasz Jan 162 23,18%
25 2 Darmas Dominik 130 18,60%
25 1 Kaleja Mateusz 120 17,17%
27 2 Mańka Bernard 110 15,74%
24 1 Hajda Adam 108 15,45%
26 1 Hajduk Jerzy 53 7,58%
26 2 Żółkiewicz Grzegorz 16 2,29%

Obwód nr 3 - okręg nr 5

Nr 
listy

Nr kandydata 
na liście Imię i nazwisko Liczba 

głosów
% liczba 
głosów

26 3 Myśliwczyk Józef 361 20,94%
27 2 Siwy Damian 256 14,85%
26 2 Lysik Maria 242 14,04%
25 1 Polok Alojzy 194 11,25%
27 3 Wolnik Lotar 150 8,70%
27 1 Gulba Marek 142 8,24%
26 1 Dziewior Alojzy 124 7,19%
25 3 Wylężek Marek 123 7,13%
25 2 Zuber Henryk 68 3,94%
24 1 Gwóźdź Rafał 64 3,71%

Obwód nr 4 - okręg nr 6

Nr 
listy

Nr kandydata 
na liście Imię i nazwisko Liczba 

głosów
% liczba 
głosów

25 1 Adamus Izabela 104 48,15%
27 1 Fischer Barbara 97 44,91%
26 1 Myśliwczyk Franciszek 15 6,94%

Wybory Burmistrza Miasta

Nr OKW Drozdz 
Bronisław

Myśliwczyk 
Józef

Wieczorek 
Stanisław

Suma 
oddanych 

głosów
1 672 105 397 1174
2 471 52 471 994
3 106 435 177 718
4 86 45 89 220

Suma 
głosów na 
kandydata

1335 637 1134 3106

Procentowa 
liczba 

głosów
42,98% 20,51% 36,51%

Przed  nami  II  tura  wyborów  burmistrza, 
w  której  uczestniczyć  będą  Stanisław 
Wieczorek –  urzędujący  burmistrz  sygnowany 
przez  Komitet  Wyborczy  Wyborców 
Samorządne Miasteczko oraz Bronisław Drozdz 
z  ramienia  Komitetu  Wyborczego  Wyborców 
Pojednanie Ponad Podziałami.

 Głosowanie  odbywać  się  będzie  w  tych 
samych  obwodach  głosowania,  co  dnia 
12 listopada br.  w godzinach od 600 do 2000. 

Przypominamy  o  konieczności  zabrania 
z sobą dokumentu tożsamości.

Zachęcamy do udziału w akcie wyboru. 
Nie bądź obojętny!

DZIĘKUJEMY
... mieszkańcom gminy za udział w obchodach 

Święta Niepodległości  w dniu  11 listopada 2006 
r.,  oraz  za  uczczenie  tego  Święta  poprzez 
wywieszenie flag.



Niezbędnik Miasteczkowianina
1. Zgodnie  z  Kodeksem  Postępowania  Administracyjnego 

przedmiotem  skargi może  być  w  szczególności 
zaniedbanie  lub  nienależyte  wykonanie  zadań  przez 
właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie 
praworządności  lub  interesów  skarżących,  a  także 
przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Z kolei 
przedmiotem  wniosku mogą  być  w  szczególności 
sprawy  ulepszenia  organizacji,  wzmocnienia 
praworządności,  usprawnienia  pracy  i  zapobiegania 
nadużyciom,  ochrony  własności,  lepszego  zaspokajania 
potrzeb ludności.

2. Najemcy  lokali  mieszkalnych  posiadający  uprawnienia 
do nowowybudowanych domów jednorodzinnych, bądź 
innych  lokali  czy  budynków  mieszkalnych  na  terenie 
gminy, mogących zaspokoić ich potrzeby mieszkaniowe 
są  zobowiązani  do  przekazania  zajmowanych  lokali 
komunalnych  do  dyspozycji  Administracji  Budynków 
Mieszkalnych  w  Miasteczku  Śląskim.  W  razie 
stwierdzenia  takich  przypadków  tut.  Gmina  będzie 
zmuszona  do  wypowiedzenia  umowy  najmu 
zajmowanego  dotychczas  lokalu  mieszkalnego. 
Uprawnienie to wynika z art.  11 ust.  3 pkt 2 ustawy z 
dnia  21  czerwca  2001  r.  o  ochronie  praw  lokatorów, 
mieszkaniowym  zasobie  gminy  i  o  zmianie  Kodeksu 
Cywilnego  (Dz.  U.  Nr  32  z  2005  r.  poz.  266),  który 
brzmi: „Właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż  
3% wartości  odtworzeniowej lokalu w skali  roku może  
wypowiedzieć  stosunek  najmu  z  zachowaniem 
miesięcznego  terminu  wypowiedzenia,  na  koniec  
miesiąca  kalendarzowego,  osobie,  której  przysługuje 
tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej  
miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli  
lokal  ten  spełnia  warunki  przewidziane  dla  lokalu 
zamiennego”. 

3. Zgodnie z Postanowieniem Nr 75/03 Burmistrza Miasta 
Miasteczko Śląskie z dn. 5.08.2003 r.,  Postanowieniem 
Nr 117/03 z dn. 11.12.2003 r. oraz Postanowieniem Nr 
205/04  z  dn.  4.08.2004  r.  za  korzystanie  z  gminnych 
obiektów  i  urządzeń  użyteczności  publicznej  należy 
uiszczać następujące opłaty:

a) za  przechowywanie  zwłok  w  Domu 
Przedpogrzebowym przy ul. Kruczkowskiego:

 do 12 godzin 15,- zł brutto,

 do 24 godzin 35,- zł brutto

 za każdą rozpoczętą dobę 35,- zł brutto

b) za wynajem części socjalnej Ochotniczych Straży 
Pożarnych na imprezy okolicznościowe1:

 w Żyglinku 50,- zł brutto/ doba

 w Brynicy 30,- zł brutto/doba

c) w obiekcie sportowym przy ul. Sportowej 1
 sala gimnastyczna:

- za pierwszą godzinę 20,- zł brutto,

1 W  przypadku  wynajmu  części  socjalnej  przez  organizacje 
społeczne,  charytatywne,  rady  sołeckie  nie  pobiera  się 
powyższych opłat.

- za dwie godziny30,- zł brutto,

- za  każdą  następną  rozpoczętą  godzinę  20,-  zł 
brutto

 świetlica: 

- za pierwszą godzinę 10,- zł brutto,

- za  każdą  następną  rozpoczętą  godzinę  5,-  zł 
brutto,

 sauna

- za godzinę 30,- zł brutto,
 boisko (płyta boczna):

- za pierwszą godzinę 20,- zł brutto,

- za dwie godziny 30,- zł brutto,

- za każdą następną rozpoczętą godzinę 20,- zł
 boisko (płyta główna):

- za pierwszą godzinę 300,- zł brutto,

- za każdą następną  rozpoczętą godzinę  200,-  zł 
brutto

 siłownia:

- za godzinę 4,- zł

- miesięcznie 20,- zł.

d) za wynajem pokoi hotelowych:

1 – 3 osobowych bez łazienki 32,00 zł 1m/doba

- ze śniadaniem 40,00 zł 1m/doba

- ze śniadaniem i obiadem 53,00 zł 1m/doba

- ze śniadaniem i kolacją 48,00 zł 1m/doba

- z obiadem (obiadokolacja) 45,00 zł 1m/doba

- z kolacją 40,00 zł 1m/doba

- z  pełnym  wyżywieniem 
(śniadanie, obiad kolacja)

60,00 zł1m/doba

2 osobowych z łazienką i TV2

- ze śniadaniem 120,00 zł/doba

- ze śniadaniem i kolacją 135,00 zł/doba

- z obiadem (obiadokolacja) 145,00 zł/doba

- z kolacją 120,00 zł/doba

- z  pełnym  wyżywieniem 
(śniadanie, obiad kolacja)

160,00 zł/doba

e) zniżki za wynajem pokoi hotelowych3

2 W przypadku  wolnych  miejsc  w  pokojach  2  osobowych   z 
łazienką dopuszcza się możliwość wynajmu pokoju dla  1 osoby 
z opłatą pomniejszoną o 30%.
3 Ulgi można zastosować pod warunkiem dokonania zaliczkowej 
wpłaty na poczet  należności  w wysokości  40%.  W przypadku 
korzystania z usług telefonicznych na terenie Hotelu, dolicza się 
marże w wysokości 20% wartości usługi.



przez szkolne grupy wycieczkowe

- do 40 osób 15% zniżki

- od 41 do 80 osób 30% zniżki

- powyżej 80 osób 40% zniżki

przez inne grupy wycieczkowe

- od 20 do 40 osób 10% zniżki

- od 41 do 80 osób 20% zniżki

- powyżej 80 osób 30% zniżki

na czas powyżej 14 dni do 30 dnia 20% zniżki

na czas powyżej 1 miesiąca 30% zniżki

Zagrożenia i sposoby postępowania w 
przypadku ich pojawienia się

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ NA WYPADEK 
KATASTROFY LUB KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

Jeśli  katastrofa  wydarzy  się  w  twoim  miejscu 
zamieszkania władze lokalne oraz służby ochrony ludności 
będą  próbować  Ci  pomóc.  Lecz  ty  także  musisz  być 
przygotowany. Ratownicy mogą być w stanie dotrzeć do 
ciebie  natychmiast  po  wystąpieniu  katastrofy  lub  mogą 
być  zmuszeni  koncentrować  swoje  wysiłki  w  innym 
miejscu.  Należy  wiedzieć,  co  robić  w  przypadku 
zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak przygotować się 
do  ewakuacji,  jak  ułatwić  sobie  przebywanie  w 
pomieszczeniach  przeznaczonych  do  tymczasowego 
zakwaterowania.  Jak  ograniczyć  skutki  katastrofy?  Jak 
zabezpieczyć dobytek przed zniszczeniem?

CO NALEŻY ROBIĆ?
W  pierwszej  kolejności  trzeba  ustalić,  co  Tobie  i 

Twojej rodzinie zagraża. W tym celu:
- sprawdź,  czy  rejon,  w  którym  zamieszkujesz 

narażony jest na jakiekolwiek zagrożenia.
Wiadomości  na  ten  temat  szukaj  we  właściwym 
terytorialnie urzędzie miasta,

- dowiedz  się  w  „komórce  organizacyjnej  urzędu 
zajmującej się sprawami ochrony ludności” w jakiej 
strefie  zagrożenia  znajduje  się  twój  dom i  jakiego 
rodzaju są to zagrożenia,

- poznaj  rodzaje  alarmów,  sygnałów  alarmowych, 
sposoby ich ogłaszania i odwoływania oraz naucz się 
zasad zachowania się w przypadku ich ogłaszania,

- zaopatrz się w instrukcję,  poradniki i  stosuj  się do 
zaleceń w nich zawartych.

Będzie to  podstawą do przygotowania się  i  sprawdzenia 
własnych  możliwości  do  przetrwania  w  okresie 
pierwszych dni kataklizmu.

PAMIĘTAJ!!! ZAWSZE I W KAŻDEJ SYTUACJI 
ZAGROŻENIA STOSUJ SIĘ DO ZALECEŃ 

LOKALNEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ.

WODA
Jeden  z  najgroźniejszych  żywiołów,  który  powoduje 

największe  statystyczne  straty  ludzkiego  dobytku. 
Doświadczenia  ostatnich  lat  dowodzą,  że  zagrożenie 
powodzią  może  wystąpić  i  może  wystąpić  praktycznie 

wszędzie.  Groźne  są  nie  tylko  duże  rzeki,  ale  także 
intensywne opady oraz niewielkie cieki wodne.

Pogotowie  przeciwpowodziowe  -  wprowadza  się,  gdy 
poziom wody w rzece wzrasta do poziomu ostrzegawczego i 
według prognoz będzie się podnosić.

Alarm  powodziowy  -  ogłasza  się,  gdy  poziom  wody 
zbliża się do stanu alarmowego lub go przekracza, a prognozy 
przewidują dalszy jego wzrost.
- nie planuj budowy w miejscu, o którym wiadomo, że 

położenie  jest  na  terenie  zagrożonym  zalaniem  ze 
strony pobliskiego zbiornika lub cieku wodnego,

- zorientuj się w urzędzie miasta czy mieszkasz na terenie 
zagrożonym powodziami i czy Twój dom położony jest 
powyżej czy poniżej  powodziowych poziomów wody. 
Pomoże  ci  to  ocenić  ryzyko.  Dowiedz  się  jak 
zabezpieczyć  miejsce  Twojego  zamieszkania  przed 
powodzią,

- ubezpiecz mienie na wypadek powodzi, co pozwoli 
przynajmniej  częściowo  rekompensować  straty  nią 
spowodowane,

- przechowuj  polisy  ubezpieczeniowe,  dokumenty, 
wartościowe przedmioty w bezpiecznym miejscu,

- naucz  domowników  sposobu  odłączania  zasilania  w 
energię elektryczną oraz odcinania dopływu gazu,

- zgromadź  materiały  i  podstawowe  narzędzia 
budowlane,  przydatne  do  zabezpieczania  budynku 
przed  niewielkim zagrożeniem powodziowym (worki, 
piasek, folia plastikowa, gwoździe).

PO OGŁOSZENIU STANU POGOTOWIA LUB 
ALARMU A TAKŻE W CZASIE POWODZI:

W czasie wystąpienia zagrożenia Instytut Meteorologii 
i  Gospodarki  Wodnej  Oddział  Katowice  (bezpłatnie) 
udostępnia dane meteorologiczne na stronie internetowej
www.imgw.katowice.pl
- stosuj  się  do  zaleceń,  przekazywane  przez  lokalne 

władze odnośnie sposobu postępowania,
- przygotuj  w  części  budynku  narażonej  na  zalanie 

zapasy  umożliwiające  przetrwanie;  w  postaci 
żywności, wody pitnej, apteczki pierwszej pomocy z 
podstawowymi lekami, awaryjnego oświetlenia, butli 
gazowej itp.,

- napełnij czystą wodą wanny, zlewy i inne możliwe 
zbiorniki  i  naczynia,  by zwiększyć  zapas  wody do 
celów spożywczych i sanitarnych,

- przenieś cenne przedmioty i wyposażenie domu na 
wyższe  kondygnacje  budynku,  by  zabezpieczyć  je 
przed zniszczeniem,

- przygotuj  się  do  ewentualnej  ewakuacji;  zapakuj 
dokumenty i najcenniejsze części dobytku,

- jeśli jest taka potrzeba lub wydane zostało zalecenie, 
odetnij  dopływ  energii  elektrycznej  i  gazu  do 
budynku,

- rozdzielcze urządzenia elektryczne i zawory gazowe 
zabezpiecz folia plastikową lub innymi materiałami 
przed zanieczyszczeniem,

- w  przypadku  niebezpieczeństwa  natychmiast 
przemieszczaj  się  na  wyżej  położone  obszary.  Nie 
czekaj na wezwanie do ewakuacji,

- przebywając  wewnątrz  budynku  ulokuj  się  na 
najwyższej  kondygnacji,  w pobliżu zgromadzonych 
zapasów i  dobytku, przeznaczonego do zabrania w 
razie  ewakuacji.  Do  zabezpieczenia  domu 
wykorzystaj  worki  z  piaskiem,  folię  lub  inne 
materiały  podręczne.  Z  posesji  wszystkie  rzeczy 



schowaj  w  budynku  lub  je  przywiąż  do  czegoś 
stabilnego, aby nie popłynęły,

- nie  używaj  w  gospodarstwie  domowym  wód 
gruntownych mogą być skażone,

- nie chodź po obszarach zalanych wodą, jeśli  woda 
przemieszcza się szybko.

Fala  powodziowa  o  głębokości  kilkunastu  centymetrów 
może przewrócić dorosłego człowieka.
- jeśli  musisz przekroczyć zalany obszar, użyj tyczki 

do badania gruntu przed sobą. Do przejścia wybieraj 
miejsca bez prądu powodziowego,

- w  miarę  możliwości  zapobiegaj  tworzeniu  się 
atmosfery paniki, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość 
umysłu to połowa sukcesu,

- jeśli  jest  spodziewana  duża  powódź,,  dopuść 
swobodny  wlew  wód  powodziowych  do  piwnicy 
Twojego  domu,  lub  sam  napełnij  ją  czystą  wodą. 
Unikniesz  w  ten  sposób  zagrożenia  uszkodzenia 
fundamentów  domu  przez  ciśnienie  napierających 
wód powodziowych.


