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42-610 MIASTECZKO ŚLĄSKIE ul. RYNEK 8
tel. 393-80-00, 393-80-01, fax 393-80-02
e – mail: burmistrz@miasteczko-slaskie.pl
Godziny pracy Urzędu Miejskiego:
poniedziałek od 900 do 1700, wtorek – piątek od 730 do 1530

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie
dziękujemy
za
udostępnienie
świerków kłujących ze swoich ogrodów na
potrzeby wystroju świątecznego naszego miasta
Panom: Stefanowi Paśmionka, Zygfrydowi Sapa
i Adamowi Substyk.

DROGA KU ZATRACENIU – CZYLI
JAK ROZWIJA SIĘ UZALEŻNIENIE
Wielu rodziców, którzy uświadamiają sobie, że ich
dziecko bierze, nie wie na ile poważny jest problem i
kiedy należy zacząć działać. Większość rodziców
pacjentów Katolickiego Ośrodka „Dom Nadziei” borykało
się z odpowiedzią na te pytanie długo zanim podjęli
jakiekolwiek środki zaradcze. Kiedy możemy mówić o
uzależnieniu? Zależy to od reakcji organizmu, odporności i
wieku. Uzależnienie jest niełatwą do zdefiniowania i
podstępną chorobą. Rozwój tej okrutnej choroby można
podzielić na cztery fazy. Pierwszą z nich jest
eksperymentowanie. Tu dominuje ciekawość, chęć
przeżycia czegoś ciekawego, bycia zaakceptowanym przez
grupę. Większość pacjentów naszego Ośrodka swój
pierwszy narkotyk dostało od kolegi: „Byliśmy na
dyskotece, wszyscy palili skręty i nie chciałam wyjść na
inną. Nawet nie przyznałam się, że to był mój pierwszy
raz” - mówi 16-letnia Kasia z Opola. Tu nie liczy się efekt
narkotyku, liczy się towarzystwo, klimat. Bierze się
zazwyczaj, gdy inni częstują, przy okazji imprez, dyskotek
czy koncertów. Ta faza pozornie jest bezpieczna gdyby nie
to, że w zasadniczej większości przypadków prowadzi
nieuchronnie do drugiego etapu, który możemy nazwać
poszukiwaniem narkotycznych doznań. Teraz młody
człowiek nie czeka już na imprezę czy na poczęstunek
kolegi, sam przejmuje inicjatywę.
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Zaczyna kupować narkotyk dla siebie, szuka wrażeń, jakie
dostarcza mu narkotyk, Młody człowiek zauważa, że
narkotyki rozwiązują wiele jego problemów – „byłem
zamknięty i wstydliwy, kiedy zapaliłem marihuanę
potrafiłem nawiązać nową znajomość, byłem odważny”tłumaczy Bogdan. Zaczyna się podwójne życie,
zaprzeczanie sobie i innym, „Jaki ze mnie narkoman,
przecież nie biorę przecież codziennie”
Potem następuje etap regularnego zażywania, celem staje
się bycie na „haju”, coraz krótsze są okresy abstynencji,
zaczynają się poważniejsze straty. Człowiek zaczyna być
zależny od doznań po narkotyku, który potrzebny jest by
uniknąć bólu, niepokoju, złego samopoczucia. Rodzina
zaczyna być podejrzliwa, bo znikają z domu cenne
przedmioty, syn czy córka „dziwnie się zachowuje” –
bywa nadmiernie agresywny innym razem znów osowiały,
bez życia. Uzależniony ciągle szuka usprawiedliwienia:
„Wszyscy tak robią”, ”Nie bioreę dożylnie więc nie
jestem uzależniony”. W tej fazie młody człowiek traci
kontrolę nad zażywaniem narkotyków jak i nad całym
swoim życiem. Jeśli teraz nie znajdzie fachowej pomocy
jego plany zostaną tylko planami a marzenia tylko
marzeniami. W tym momencie przechodzimy płynnie do
fazy zaawansowanego brania narkotyków. Na tym
etapie człowiek jest pod wpływem w zasadzie prawie cały
czas, wszystkie jego działania sprowadzają się do
narkotyków. Nie ważna jest już cena, jaką za narkotyk
trzeba zapłacić. W tej fazie uzależnieni sięgają po coraz
twardsze narkotyki. Teraz narkotyk nie daje już szczęścia
teraz pomaga tylko uniknąć nieprzyjemnych wrażeń.
Podejrzewasz, że twoje dziecko ma kontakt
z narkotykami skontaktuj się z nami: Katolicki Ośrodek
„Dom Nadziei” Bytom ul. Konstytucji 9; tel: 032 28606-23
Elżbieta Łabojko
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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



d)

c)

w obiekcie sportowym przy ul. Sportowej 1
 sala gimnastyczna:
- za pierwszą godzinę
20,- zł brutto,
- za dwie godziny 30,- 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):

1

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

przez szkolne grupy wycieczkowe

b)

za wynajem części socjalnej Ochotniczych Straży
Pożarnych na imprezy okolicznościowe1:
 w Żyglinku 50,- zł brutto/ doba
 w Brynicy 30,- zł brutto/doba

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.

-

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

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.
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UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
podjęte na I, II, III i IV Sesji
w dniach 27.11, 6 – 7.12.2006 r. oraz 13
i 27.12.2006 r.
Uchwałą
Nr
I/1/06
stwierdzono
wybór
Przewodniczącego Rady Miejskiej, którym został radny
Józef Myśliwczyk,
Uchwałą
Nr
I/2/06
stwierdzono
wybór
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, którymi zostali
radna Izabela Adamus i radny Władysław Noga,
Uchwałą Nr I/3/06 ustalono skład osobowy Komisji
Rewizyjnej, który przedstawia się następująco: Kursatzky
Piotr (Przewodniczący), Nowak Marian (Zastępca
Przewodniczącego), Banasz Jan, Lysik Maria;
Uchwałą Nr I/4/06 ustalono skład osobowy Komisji
Budżetu i Inwentaryzacji, który przedstawia się
następująco: Respondek Tomasz (Przewodniczący),
Darmas
Dominik
(Zastępca
Przewodniczącego),
Hetmańczyk Kazimierz, Sołtysik Justyn;
Uchwałą Nr I/5/06 ustalono skład osobowy Komisji
Rozwoju, Infrastruktury, Przestrzeni i Środowiska, który
przedstawia
się
następująco:
Boino
Rudolf
(Przewodniczący), Musialik Krzysztof (Zastępca
Przewodniczącego), Siwy Damian;
Uchwałą Nr II/6/06 ustalono wysokość wynagrodzenia
za pracę Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie, którego
wartość brutto jest następująca 7.529,60 zł;
Uchwałą Nr II/7/06 zatwierdzono „Taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasteczko
Śląskie za okres od dnia 1.01.2007 r. do dnia 31.12.2007
r.”;
Uchwałą Nr II/8/06 postanowiono dokonać w roku 2007
dopłaty z budżetu gminy dla taryfowych odbiorców usług
z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków w następujący sposób:
1. do ceny 1m3 ścieków, odprowadzanych do
zbiorczych
urządzeń
kanalizacyjnych
z gospodarstw domowych i od pozostałych
dostawców w wysokości – 1,67 zł za m3 netto,
2. do ceny 1 m3 wody dostarczanej do gospodarstw
domowych,
odbiorców
przemysłowych,
odbiorców pozostałych oraz wody z publicznych
studni, zdrojów i na cele ppoż. w wysokości –
0,22 za m3 netto.
Uchwałą Nr II/9/06 dokonano zmian w uchwale
budżetowej na 2006 rok,
Uchwałą Nr II/10/06 ustalono wysokość stawek podatku
od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
Stawki kształtują się następująco:

I. od gruntów:
a)

b)
c)

związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania
w
ewidencji
gruntów
i budynków – 0,62 zł od 1m2 powierzchni,
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,65 zł od
jednego hektara powierzchni,
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
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publicznego
przez
organizacje
pożytku
publicznego – 0,17 zł od 1m2 powierzchni.

II. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,49 zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 14,70 zł od 1m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej
w
zakresie
obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym –
8,66 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej
w
zakresie
udzielania
świadczeń zdrowotnych – 3,75 zł od 1m2
powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 4,10 zł od 1m2 powierzchni
użytkowej.
III. od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gosp. – 2% ich wartości określonej na
podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.
Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich
części, grunty oraz budowle:
1)
2)
3)
4)
5)

stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie
zależne,
zajęte na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,
będące w posiadaniu organizacji działających na podstawie
ustawy z dnia 7.04.1989r. – Prawo o stowarzyszeniach –
Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.,
zajęte na działalność związaną z bezpieczeństwem
publicznym,
zajęte na działalność związaną z pomocą społeczną.

Uchwałą Nr II/11/06 określono wysokość stawek
podatku od środków transportowych;
Uchwałą Nr II/12/06 uchwalono opłaty za
świadczenia prowadzonych przez Gminę Miasteczko
Śląskie przedszkoli.
Dzienna stawka za wyżywienie dziecka wynosi:

1/
za śniadanie: 1,20 zł,
2/
za obiad: 2,50 zł,
3/
za podwieczorek: 1,00 zł.
Za każdy dzień nieobecności dziecka rodzicom
przysługuje zwrot opłaty rozliczany w opłacie za
miesiąc następny.
Miesięczna opłata stała wynosi:
1/
za pierwsze dziecko: 40,00 zł,
2/
za drugie dziecko: 30,00 zł,
3/
za trzecie i następne dziecko: bezpłatnie
i nie podlega obniżeniu ani zwrotowi w razie
nieobecności dziecka w przedszkolu.

cd. na stronie 4
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- zajmującego powierzchnię handlową do 2 m2 -

dokończenie ze strony 3
Zwolnienie z opłaty stałej przysługuje:
a) dzieciom objętym opieką Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim
(w przypadku gdy MOPS pokrywa koszty
żywienia),
b) dzieciom nie korzystającym z przedszkola w
okresie ferii zimowych, w wysokości 50%
zwolnienia,
c) dzieciom
w
szczególnie
uzasadnionych
przypadkach na wniosek rodziców lub prawnych
opiekunów,
d) w przypadku zgłoszenia 30 dniowej i dłuższej
nieobecności spowodowanej chorobą pobytem w
szpitalu lub inną uzasadnioną przyczyną.
Uchwałą Nr II/13/06 nadano Statut Zespołowi ds.
Obsługi Placówek Oświatowych w Miasteczku Śląskim;
Uchwałą Nr II/14/06 ustalono wysokość stawek podatku
od posiadania psów, terminy płatności podatku i sposób
jego poboru w 2007 roku.
Stawka podatku od każdego posiadanego psa wynosi 47 zł
(stawkę tą pobiera się w połowie, jeżeli podatnik wszedł w
posiadanie psa po 1 lipca).
Dla emerytów i rencistów prowadzących samodzielnie
gospodarstwo domowe, którzy nie ukończyli 65 roku
życia – 23,50 zł.
Podatek płatny jest w Kasie Urzędu Miejskiego
w Miasteczku Śl. lub na konto Urzędu Miejskiego
w Miasteczku Śl. w ING Bank Śląski S.A. Katowice
oddz. w Miasteczku Śl.,
Nr konta 64 1050 1386 1000 0002 0086 1227 do dnia:
- 30 kwietnia lub w ciągu 2 tygodni od dnia wejścia
w posiadanie psa,
- w stosunku do szczeniąt – od 6–go tygodnia życia.

9,00 zł,

- zajmującego powierzchnię od 2 do 5 m2 13,00 zł,

- za każdy następny m2 powyżej 5 m2 - 9,00 zł,
- z ręki, kosza, wózka ręcznego, roweru itp. 










Podatku od posiadania psów nie pobiera się:
-

-

z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób
niepełnosprawnych (niewidomych, głuchoniemych,
niedołężnych),
od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących
samodzielnie gospodarstwo domowe – od jednego
psa,



z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu
pilnowania gospodarstw rolnych – po dwa na każde

gospodarstwo.
 Uchwałą Nr II/15/06 określono opłaty targowe i
sposób ich poboru a także sposób prowadzenia na
terenie miasta handlu detalicznego poza sklepami
(handel obwoźny) na targowiskach i miejscach
wyznaczonych;
Stawki dzienne przy sprzedaży wynoszą:
a) z samochodu ciężarowego, platformy, przyczepy
do handlu obwoźnego lub innego pojazdu
o ładowności większej niż 1,5 T - 34,00 zł,
b) z samochodu dostawczego, platformy, przyczepy
do handlu obwoźnego, wozu konnego lub innego
pojazdu dostawczego - 20,00 zł,
c) z samochodu osobowego - 17,00 zł,
d) ze straganu rozbieralnego tj. nie pozostającego na
targowisku w nocy:
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9,00 zł.
Uchwałą Nr II/16/06 zarządzono pobór opłat
targowych w drodze inkasa, określono inkasenta i
wysokość wynagrodzenia dla niego; Inkasentem
wyznaczono
p.
Mirosława
Bąska.
Wysokość wynagrodzenia dla niego określono na
kwotę 163,00 zł brutto miesięcznie,
Uchwałą Nr II/17/06 zaliczono ul. Jodłową,
Grabową, Bukową, Brzozową, Jesionową, Tartaczną
do kategorii dróg gminnych;
Uchwałą Nr III/18/06 odwołano Panią Małgorzatę
Cyl z funkcji Skarbnika Miasta Miasteczko Śląskie a
na jej miejsce Uchwałą Nr III/19/06 powołano
Panią Joannę Marczyk;
Uchwałą Nr IV/20/06 przyjęto budżet miasta na
2007 rok,
Uchwałą Nr IV/21/06 ustalono wykaz wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2006;
Uchwałą Nr IV/22/06 przyjęto Program Współpracy
Miasta Miasteczko Śląskie z Organizacjami
Pozarządowymi w roku 2007. W 2007 roku
podmioty Programu mogą ubiegać się o dotacje z
budżetu miasta na realizację zadań publicznych w
szczególności z zakresu:
1. ochrony i promocji zdrowia,
2. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
3. nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
Zlecanie zadań następuje w trybie otwartego konkursu
ofert zgodnie z przepisami ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie;
Uchwałą Nr IV/23/06 przyjęto regulamin
określający
wysokość
stawek
dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,
szczegółowe warunki przyznawania dodatku za
wysługę lat oraz obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw a także innych
składników wynagrodzenia w stosunku do
nauczycieli
zatrudnionych
w
placówkach
oświatowych
prowadzonych
przez
Gminę
Miasteczko Śląskie w 2007 roku;
Uchwałami Nr IV/24-25/06 ustalono plany pracy
Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i
Inwentaryzacji;
Uchwałą Nr IV/26/06 uzupełniono skład osobowy
Komisji Rozwoju, Infrastruktury, Przestrzeni i
Środowiska. Kolejnym członkiem Komisji został
radny Piotr Piełka.

Ze szczegółami uchwał zainteresowani mogą
zapoznać się na stronie biuletynu informacji
publicznej www.bip.miasteczko-slaskie.pl oraz
w Referacie Organizacyjnym UM pok. Nr 31
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Zanieczyszczenie powietrza na stacji pomiarowej
Miasteczko Śl. – Śródmieście, ul. Norwida 30 / Miasteczko Śl. – Żyglinek, ul. Wyciślika 52
SIERPIEŃ 2006 r.
WSSE Katowice

Dzień

Ołów
µg/m3

Mangan
µg/m3

Miedź
µg/m3

2
5
7
10
11
20
23
26
29
30
D24
D

26/ 267
0/ 35
14/ 123
0/ 263
0/218
0/ 309
34/ 389
28/ 34
0/ 44
19/ 390
500

14/ 24
0/ 8
0/ 8
0/ 23
0/ 11
0/ 10
18/ 9
13/ 0
0/ 9
15/ 0
1000

119/ 59
133/ 440
96/ 81
110/ 238
79/ 137
26/ 1068
36/ 944
58/ 694
53/ 498
36/ 232
600

Kadm
µg/m3

Chrom
µg/m3

Nikiel
µg/m3

1.0/ 20.2

0/ 0

0/ 4.7

0/ 28.5

0/ 19.7

0/ 4.3

10

400

25

WRZESIEŃ 2006 r.
WSSE Katowice

Miasteczko Śląskie – Śródmieście,
ul. Norwida 30
Pył zawieszony Pył zawieszony
Dzień
PM10 *)
ogółem TSP
µg/m3
µg/m3

Miasteczko Śląskie – Żyglinek,
ul. Wyciślika 52
Pył zawieszony
Pył zawieszony
Dzień
PM10 *)
ogółem TSP
µg/m3
µg/m3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
D24
D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
D24
D

4

5

3
2

4
3

7

9

6

7

8

11

4
4
12

6
5
17

7

10

50 ng/m3
40 ng/m3

D24 – stężenie dopuszczalne w odniesieniu do 24 h,
*) pomiar metodą wagową
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25

31

20
15

27
20

5

8

23

28

25

29

10
9
12

14
13
16

16

19

50 ng/m3
40 ng/m3

D – stężenie dopuszczalne w odniesieniu do roku
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Miasteczko Śl. – Śródmieście, ul. Norwida 30 / Miasteczko Śl. – Żyglinek, ul. Wyciślika 52
WRZESIEŃ 2006 r.
WSSE Katowice

Dzień

Ołów
µg/m3

Mangan
µg/m3

Miedź
µg/m3

2
5
6
8
14
16
20
21
22
29
D24
D

0/ 156
0/ 1253
0/ 107
51/ 261
19/ 59
33/ 54
24/ 341
0/ 45
39/ 66
52/ 37
500

9/ 17
11/ 35
0/ 17
0/ 0
14/ 17
14/ 21
0/ 11
8/ 11
21/ 24
16/ 11
1000

30/ 572
43/ 458
60/ 441
260/ 217
91/ 256
156/ 176
79/ 328
59/ 279
135/ 215
269/ 284
600

Kadm
µg/m3

Chrom
µg/m3

Nikiel
µg/m3

0.9/ 37.4

0/ 0

3.9/ 0

1.9/ 6.4

0/ 0

0/ 3.8

10

400

25

PAŹDZIERNIK 2006 r.
WSSE Katowice

Miasteczko Śląskie – Śródmieście,
ul. Norwida 30
Pył zawieszony Pył zawieszony
Dzień
PM10 *)
ogółem TSP
µg/m3
µg/m3

Miasteczko Śląskie – Żyglinek,
ul. Wyciślika 52
Pył zawieszony
Pył zawieszony
Dzień
PM10 *)
ogółem TSP
µg/m3
µg/m3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
D24
D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
D24
D

7

9

4

5

11

14

15
129

18
134

20

23

18

21

11
4

13
5

8

10

50 ng/m3
40 ng/m3

D24 – stężenie dopuszczalne w odniesieniu do 24 h,

17

24

16

20

32

40

51
37

59
44

18

19

30

35

25
29

30
37

7

9

50 ng/m3
40 ng/m3

D – stężenie dopuszczalne w odniesieniu do roku

*) pomiar metodą wagową
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Miasteczko Śl. – Śródmieście, ul. Norwida 30 / Miasteczko Śl. – Żyglinek, ul. Wyciślika 52
Stężenie miesięczne
Lp.

Nazwa substancji

Jedn.
sierpień 2006

wrzesień 2006

1 Fluoranten

Ng/m3

0.0/ 0.0

0.0/ 0.0

2 Benz(a)antracen

ng/m3

0.0/ 0.0

0.0/ 0.0

3 Chryzen

ng/m3

0.0/ 0.0

0.0/ 0.0

4 Benzo(b)fluoranten

ng/m3

0.0/ 0.0

0.0/ 0.0

5 Benzo(k)fluoranten

ng/m3

0.0/ 0.0

0.1/ 0.1

6 Benzo(a)piren

Ng/m3

0.0/ 0.0

0.0/ 0.0

Dibenzo(a,h)antracen

ng/m3

0.0/ 0.0

0.0/ 0.0

8 Benzo(g, h, i)perylen

ng/m3

0.0/ 0.0

0.0/ 0.0

ng/m3

0.0/ 0.0

0.0/ 0.0

7

9

Indeno(1, 2, 3cd)piren

Kontakt z Policją
Informujemy mieszkańców gminy Miasteczko
Śląskie, że jest możliwy kontakt z policjantami
Posterunku Policji w Miasteczku Śląskim za
pośrednictwem telefonów komórkowych, których
numery są następujące: 512 219 945, 512 219 946.

Zagrożenia i sposoby postępowania
w przypadku ich pojawienia się

NIE DOPUŚĆ DO POWSTANIA POŻARU!!!
-

-
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ostrożnie używaj zastępczych źródeł grzewczych
(np. przenośne grzejniki elektryczne, gazowe,
piecyki na drewno i węgiel),
nie używaj kuchenki gazowej do ogrzewania,

-

utrzymuj w stałej technicznej sprawności instalacje
elektryczną, przedłużacze, kable, gniazdka, instalację
gazową, przewody kominowe i wentylacyjne,

-

nie przeciążaj sieci elektrycznej. Korzystaj z
rozgałęziacza z bezpiecznikiem, a unikniesz
iskrzenia i krótkich spięć,
nie umieszczaj grzejników elektrycznych, kuchenek
mikrofalowych i innych urządzeń elektrycznych
pobierających dużą moc w pobliżu firan i innych
łatwopalnych materiałów,
nie używaj otwartego ognia (zapalniczek, świec,
papierosów) w pobliżu łatwopalnych materiałów,
cd. na str. 8

-

POŻAR
Ogień - rozprzestrzenia się szybko i najczęściej nie ma
czasu na zabieranie kosztownych rzeczy czy
telefonowanie. Po 2 minutach ogień może stać się groźny

1

dla życia. W ciągu 5 minut cały dom może stanąć w
płomieniach.
Wysoka temperatura i dym są tak samo niebezpieczne jak
płomienie. Zachłyśnięcie się bardzo gorącym powietrzem
może spowodować poparzenie płuc.
Pożar wytwarza trujące gazy, które mogą zakłócić
orientację człowieka i spowodować osłabienie czynności
ruchowych oraz ospałość.

OPŁATA SKARBOWA
Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie informuje, że
zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o
opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) od dnia
1 stycznia br. zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się
gotówką w kasie Urzędu Miejskiego lub
bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego nr:
ING Bank Śląski Oddział Tarnowskie Góry 64
1050 1386 1000 0002 0086 1227.

Dopuszczalny poziom w
odniesieniu do roku

-
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dokończenie ze str. 7
-

-









nie gromadź i nie używaj wewnątrz budynku benzyn,
paliw, nafty itp. Można je przechowywać tylko w
odpowiednich
pojemnikach
w
dobrze
wentylowanych pomieszczeniach,
popiół gromadź w oddalonym od budynku
metalowym pojemniku,
zaopatrz mieszkanie, dom i obejście w podręczny
sprzęt gaśniczy i naucz rodzinę posługiwać się nim.
Przestrzegaj terminów badania sprawności ich
legalizacji,
zainstaluj w miarę możliwości wykrywacze dymu,
które dwukrotnie zwiększają szansę przeżycia,
naucz dzieci jak informować o pożarze przez telefon.
W CZASIE POWSTANIA POŻARU!!!
zaalarmuj niezwłocznie, przy użyciu wszystkich
dostępnych środków, osoby będące w strefie
zagrożenia,
wezwij straż pożarną,
przystąp niezwłocznie, przy użyciu miejscowych
środków gaśniczych do gaszenia pożaru i niesienia
pomocy osobom zagrożonym w przypadku
koniecznym przystąp do ewakuacji ludzi i mienia.
Czynności te wykonuj w taki sposób aby nie doszło do
powstania paniki jaka może ogarnąć ludzi będących w
zagrożeniu, które wywołuje u ludzi ogień i dym.
Panika może być przyczyną niepotrzebnych i
tragicznych w skutkach wypadków w trakcie
prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych. Dlatego
prowadząc jakiekolwiek działania w przypadku
powstania pożaru kieruj się rozwagą w podejmowaniu
decyzji,
jeśli ubranie pali się na Tobie zatrzymaj się, połóż na
ziemi i obracaj do chwili zduszenia ognia, ucieczka
spowoduje tylko zwiększenie płomienia, nie gaś
urządzeń elektrycznych wodą mogą być pod
napięciem, postaraj się odłączyć zasilanie elektryczne,
nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie
opanować.
Wyprowadź wszystkie osoby zagrożone w bezpieczne
miejsce i w razie potrzeby udziel pierwszej pomocy,
gdy pożar i dym obudzi cię ze snu zbadaj czy drzwi są
ciepłe, jeśli tak, to nie otwieraj ich lecz użyj innych
dróg by opuścić pomieszczenie (np. przez okno jeśli
jest to możliwe), jeśli nie możesz wyjść z
pomieszczenia, uszczelnij drzwi, kanały wentylacyjne
by nie przedostał się przez nie dym, otwórz okno i
wzywaj pomoc, jeśli musisz wyjść przez
pomieszczenie zadymione, to zakryj usta i nos
ręcznikiem, okryj się czymś niepalnym lub mokrym
kocem i przemieszczaj się tuż przy podłodze dym i
gorące powietrze unosi się do góry, a dołem powietrze
jest bardziej czyste i chłodne, opuszczając mieszkanie,
zabierz ze sobą wszystkich domowników. Dzieci
potrafią chować się przed ogniem w miejscach, z
których ich nie widać: w szafie, pod łóżkiem, pod
pościelą itp.

WYPADKI Z NIEBEZPIECZNYMI SUBSTANCJAMI
CHEMICZNYMI
Na skutek nieprzewidzianych awarii, katastrof lub klęsk
żywiołowych może nastąpić zagrożenie naturalnego
środowiska człowieka, zagrożenie zdrowia lub życia
INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO Nr 1 (100) styczeń 2007

mieszkańców spowodowane przez obiekty stałe (zakłady
chemiczne, składnice, magazyny) lub ruchome (cysterny
samochodowe i kolejowe).
PRZED AWARIĄ:
-

-

zorientuj się czy w terenie twojego miejsca
zamieszkania produkowane są lub magazynowane
surowce lub półprodukty chemiczne charakteryzujące
się własnościami toksycznymi. Jeśli w pobliżu
Twojego miejsca zamieszkania przebiegają ważne
szlaki komunikacyjne (tory kolejowe, arterie
samochodowe), dowiedz się, czy są nimi przewożone
niebezpieczne substancje chemiczne. Jeśli tak, to
zapoznaj się. ze sposobem postępowania na wypadek
zagrożenia i powiadom rodzinę, o sposobach
postępowania,
zabezpiecz się. w podręczne środki ochrony dróg
oddechowych, przetrzymuj je w ogólnodostępnym
miejscu,
bądź przygotowany na ewakuację, może ona potrwać
kilka godzin a nawet kilka dni.
ZAPAMIĘTAJ!!!

Pojazdy samochodowe przewożące substancje
niebezpieczne są oznakowane pomarańczowymi
prostokątnymi z czarnymi napisami cyfrowymi
określającymi rodzaj niebezpiecznej substancji
według
międzynarodowych
oznaczeń,
umieszczonych z tyłu i z przodu pojazdu, w
następujący sposób:
np. W górnej części tablicy oznacza się za pomocą
kodu dwu - lub trzycyfrowego własności
niebezpieczne
Toksycznych
Środków
Przemysłowych. Pierwsza cyfra numeru określa
zasadniczą wartość niebezpieczną materiału, rodzaj
TSP, przy czym: 3 - oznacza materiał ciekły zapalny.
Druga i trzecia cyfra numeru określają:

38
1198

- rodzaj niebezpieczeństwa; - stopień zagrożenia; dodatkowe cechy niebezpieczne; przy czym 8 - oznacza
działanie żrące. Gdy pierwsza i druga cyfra są takie
same oznacza to nasilenie niebezpieczeństwa głównego
(zasadniczego). Znak „X” postawiony przed numerem
rozpoznawczym niebezpieczeństwa oznacza zakaz
zetknięcia się tego materiału z wodą.

W dolnej części tablicy umieszcza się numer identyfikacyjny TSP. (Formaldehyd)

PODCZAS AWARII:
Przebywając w miejscu, w którym nastąpiła awaria
połączona z uwolnieniem się jakichkolwiek
toksycznych środków należy:
- zachować spokój, przeciwdziałać panice i lękowi,
zatelefonuj do straży pożarnej, gdy jesteś
świadkiem wypadku,
- zamknąć okna i wyłączyć wentylację, gdy
znajdujesz się w samochodzie, pozwoli to
ograniczyć ryzyko skażenia,
- chronić drogi oddechowe. W tym celu wykonaj
filtr ochronny z dostępnych ci materiałów
(zwilżona w wodzie lub w wodnym roztworze
sody oczyszczonej chusteczka, szalik, ręcznik,
itp.) i osłoń nimi drogi oddechowe,
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-

-

-

-

-

-

opuść rejon zagrożony, kierując się prostopadle
do kierunku wiatru omijając miejsce awarii, jeśli
jest to niemożliwe a miejsce awarii nie jest ci
znane schroń się do pomieszczeń,
stosować się do zaleceń i informacji
przekazywanych w komunikatach,
jak najszybciej zabrać dzieci i osoby
niepełnosprawne, wyłączyć urządzenia gazowe i
elektryczne, wygasić piece, zamknąć przewody
kominowe i wentylacyjne,
gdy zostanie zarządzona ewakuacja. Zamknij
okna, mieszkanie, powiadom sąsiadów i udaj się
w kierunku wskazanym w komunikatach lub
przez służby porządkowe,
przystąpić niezwłocznie do uszczelniania okien,
drzwi, otworów wentylacyjnych, oraz innych
możliwych dróg przedostania się toksycznego
środka, gdy nie zdążyłeś opuścić mieszkania,
wykorzystać zastępcze i podręczne środki
ochrony dróg oddechowych i skóry (maski
tkaninowe, płaszcze impregnowane, okulary
ochronne, tampony z waty lub gazy),
zabezpieczyć
żywność
w
szczelnych
pojemnikach,
włączyć dostępne środki masowego przekazu
(np. radio, TV) na program lokalny, i zastosować
się do zaleceń przekazywanych w komunikatach.

PAMIĘTAJ!!!
Zapach środków toksycznych jest wyczuwalny
znacznie wcześniej, zanim stężenie środka
toksycznego stanie się groźne dla życia ludzkiego!!!
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