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pływa  kolejna  kadencja  Rady  Miejskiej 
i  Burmistrza  Miasta  Miasteczko  Śląskie. 
Ten  moment  jest  więc  okazją  do  tego,  aby 

zaprezentować  dorobek  organów  gminy  za  okres  od 
27  października  2002  r.  do  dnia  30  czerwca  2006  r. 
Podsumowując  upływającą  kadencję  stwierdzić  należy 
przede wszystkim, że nie należała ona do łatwych. Kryzys 
ekonomiczny  największego  zakładu  zlokalizowanego  na 
naszym terenie – Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A., 
miał  ogromny  wpływ  na  trudności  finansowe  gminy. 
Nie  mniej  jednak  w  minionych  czterech  latach,  mimo 
problemów ekonomicznych,  udało się  zrealizować wiele 
zadań.  Do  swoich  największych  sukcesów  zaliczamy 
budowę kanalizacji na terenie dzielnicy Żyglin – Żyglinek, 
która jak przewidywano w roku 1996 miała trwać o wiele 
dłużej  ze  względu  na  ogromny  zakres  i  koszt  jej 
wykonania  (na  obecny  moment  90%  mieszkańców  ma 
podłączenie  do  kanalizacji).  Wprowadzenie  nowych 
technologii  pozwoliło  zrealizować  to  zadanie  dużo 
mniejszym nakładem i w krótszym okresie, dzięki czemu 
kolejne środki mogą być spożytkowane na wykonanie nie 
mniej  ważnych  i  palących  zadań.  Pomimo  ogromnych 
nakładów  na  budowę  kanalizacji  udało  się  także 
wybudować:

U

1. nowe  nawierzchnie  ulic:  Dębina,  Fredry,  Pindora, 
Paprotnej,  Ptasiej,  Nowowiejskiej,  Modrzewskiego, 
Sztolniowej; 

2. nowe parkingi przy ulicach: M. Dudy, Sokoła;
3. odcinek  sieci  oświetleniowej  przy  ul.  Łokietka 

w Brynicy.
Przy budowie ulic Nowowiejskiej, Paprotnej i  Ptasiej 

wymieniono starą sieć wodociągową z azbestocementu na 
nową z tworzywa PE. Dotyczy to również ulicy Okólnej, 
której przebudowa jest przewidziana na rok 2007.

Poza tym dokonano licznych remontów cząstkowych 
dróg gminnych i chodników. 

Dla naszych najmłodszych gruntownie odrestaurowano 
budynek  „małej”  szkoły  na  Osiedlu.  Stale  prowadzone 
były  prace  na  zasobie  komunalnym  polegające  na 
wymianie okien w lokalach komunalnych, wymianie okien 
na klatkach schodowych, wymianie drzwi i przygotowaniu 
dokumentacji  (a  w  niektórych  przypadkach  realizacji) 
termomodernizacji budynków. W takcie tych 4 lat gmina 
nie  skąpiła  środków  na  oświatę,  na  promocję  miasta 
a  także  na  kulturę,  sport  i  wypoczynek  mieszkańców, 
zwłaszcza tych młodych. 

Szczegółowe  sprawozdanie  za  ww.  okres  zostało 
dołączone do niniejszego numeru Wieści z Ratusza.

Szanowni mieszkańcy!
Przed  nami  nowe  wybory,  przed  nami  nowa 

kadencja,  którą  trzeba  należycie  wykorzystać.  
Zapraszam  bardzo  serdecznie  wszystkich,  którzy  
posiadają prawo wyborcze do lokali wyborczych w 
dniu 12 listopada br. by tam dokonać aktu wyboru.  
Życzmy sobie wzajemnie, abyśmy dokonując tego 
wyboru  potrafili  odróżnić:  prawdę od  kłamstwa,  
mrzonki  od  realnej  rzeczywistości,  trzymanie  
głowy w chmurach od twardego stąpania po ziemi.  
Bądźmy odpowiedzialni za przyszłość naszej Małej  
Ojczyzny, by następne pokolenia, które na tej ziemi 
będą żyły, mogły z satysfakcją mówić, że otrzymały 
od  swoich  przodków  dobrą  naukę  i  dobre  
podstawy do kontynuacji działań mających na celu 
dobro wszystkich mieszkańców.

Zapraszam – nie bądź obojętny!
/-/ Stanisław Wieczorek

Burmistrz
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Narkoman – to może być także 
Twoje dziecko

W bieżącym miesiącu rozpoczynamy drukowanie 
cyklu  artykułów,  których  autorką  jest  Elżbieta 
Łabojko – terapeuta w Ośrodku Leczenia Uzależnień 
dla  Dzieci  i  Młodzieży  Dom  Nadziei  w  Bytomiu. 
Prowadzona  przez  Dom  Nadziei  akcja  profilaktyki 
uzależnień skierowana jest do rodziców i nauczycieli. 
Mamy nadzieję,  że publikowane artykuły okażą się 
przydatne  i  ustrzegą  młodych  mieszkańców gminy 
przed czyhającymi zagrożeniami.

Tomek  ma  16  lat,  mieszka  w  mieście  wielkości  
Zabrza,  jest  na  pozór  zwykłym,  przeciętnie  ubranym,  
przeciętnie  grzecznym  i  średnio  zamożnym 
nastolatkiem.  Mieszka  razem  z  rodzicami,  chodzi  do 
szkoły i  całe  popołudnia spędza z kolegami.  Czasami  
ma gorsze dni, wyzwie matkę, odpyskuje ojcu, czasem 
pod  wpływem  emocji  trzaśnie  drzwiami  i  wyjdzie  
z domu na kilka godzin. Tak wygląda i zachowuje się  
większość naszych dzieci; tak wyglądała i zachowywała  
się  większość  pacjentów Katolickiego Ośrodka „Dom 
Nadziei”  gdzie  dziś  toczą  ciężką  walkę  ze  swoim  
uzależnieniem  próbując  na  progu  swojej  dorosłości  
walczyć o życie. Dlaczego problem narkomanii wśród 
dzieci i młodzieży jest dziś tak powszechny i tak trudny  
do rozpoznania? Odpowiedz jest prosta – w ostatnich  
latach  całkowicie  zmienił  się  obraz  osoby  biorącej.  
Dziś  coraz  mniej  jest  na  ulicach  tzw.  „typowych 
narkomanów”,  brudnych,  nieprzytomnych,  ze  
strzykawką w ręce. Uzależnienie niepostrzeżenie weszło 
do  naszych  domów,  rodzin  i  szkół.  Współczesne 
narkotyki nie powodują już tak szybko szkód fizycznych,  
dziś  przeciętny  narkoman  może  codziennie  brać  np.  
marihuanę czy amfetaminę zachowując wszelkie pozory 
normalności. Dopiero po jakimś czasie zauważa, że nie  
jest  już  w  stanie  żyć  bez  narkotyku,  nie  potrafi  
rozwiązywać  swoich  problemów,  boi  się  kontaktów 
z  rówieśnikami  „na trzeźwo”, nie  potrafi  umówić się  
z  dziewczyną  bez  pomocy  odpowiedniego środka,  ma  
problemy  z  koncentracją  uwagi.  Dopiero  po  czasie  
łapie  się  na  tym,  że  jego  życie  kręci  się  wokół  
narkotyków. Dziś często uzależnionym może być każdy –  
twój syn, czy córka i mimo, że wygląda na normalnego 
dzieciaka,  żeby  „poczuć  się  normalnie”  musi  wziąć.  
Narkotyki  niszczą powoli  wyjaławiając nasze dzieci  z  
tego, co              w nich najlepsze. Pacjenci „Domu 
Nadziei” to osoby, które w pewnym momencie swojego  
życia  zauważyły,  że  muszą  brać,  bo  niczym  się  nie  
interesują, nic nie daje im satysfakcji, z nikim nie mają 
prawdziwych więzi.         Potem oczywiście dochodzą  
kolejne problemy – ze zdrowiem, z prawem czy szkołą.  
Dodatkowym  problemem,  który  wpływa  na  stopień 
rozprzestrzeniania  się  zjawiska  narkomanii  wśród 
młodzieży jest niesamowita dostępność różnego rodzaju 
środków uzależniających.  Narkotyki  są  praktycznie  w 
każdej  szkole  większego  miasta,  w  każdej  klasie  
gimnazjum znajdzie się osoba, która eksperymentowała  
z  alkoholem  czy  narkotykami,  dyskoteki,  prywatki  
i kluby pełne są narkotyków. 

To  jest  problem  polskiego  prawa  i  społecznej  
odpowiedzialności,  ale  każdy  rodzic  musi  być  tych  
faktów  świadomy,  musi  być  czujny  i  musi  potrafić  
odpowiednio reagować.  Na spotkaniach dla rodziców 
naszych pacjentów wielokrotnie słyszałam – „do końca  
wierzyłam, że to nie on”, „widziałam, co się dzieje, ale  
nie dopuszczałam myśli, że moja Kasia bierze”. Rodzic 
musi  odłożyć  na  bok swoje  poczucie  winy  i  wstydu,  
musi  działać.  W  następnych  numerach  pomożemy  ci  
rozeznać  problem  narkomani  u  twojego  dziecka,  
rozważymy skąd się mógł wziąć i zastanowimy się jak  
można mu pomóc. 

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 
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”. 
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ŚLĄZAK ROKU 2006
Z  wielką  radością  informujemy  państwa,  że 

dnia  22 października  br.  w XVI finale  konkursu 
„Po naszymu czyli po Śląsku” Miasteczkowianin 
Józef Jendruś zajął II miejsce.  Ślązakiem Roku 
2006  został  Leszek  Jęczmyk  z  Katowic  a  III 
miejsce  przypadło  Damianowi  Dyrbuszowi 
z  Ornontowic.  Panu  Józefowi  serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

ZAPRASZAMY
...  do  uczestnictwa  w  obchodach  Święta 

Niepodległości w dniu 11 listopada 2006 r., które 
rozpocznie  uroczysta  Msza  Św.  sprawowana 
w  intencji  Ojczyzny  o  godzinie  930.  Po  Mszy 
Świętej  nastąpi  przemarsz  pod  Pomnik 
Wdzięczności i na cmentarz, gdzie zostaną złożone 
wieńce i kwiaty.

Utożsamiajmy się z tym świętem i dajmy temu 
wyraz  wywieszając  na  budynkach  flagi 
państwowe.

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ 
podjęte na XLV i XLVI Sesji 
w dniu 29.09 i 25.10.2006 r.

Uchwałami Nr XLV/307-309/06 dokonano zmian 
w uchwale budżetowej na 2006 rok,
Uchwałą Nr XLV/310/06 określony zasady i  tryb 
postępowania  o  udzielenie,  rozliczenie  i  kontroli 
wykorzystania  dotacji  na  prace  konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych  do  rejestru  zabytków,  nie  stanowiących 
własności gminy,
Uchwałą Nr XLV/311/06 nadano Statut Urzędowi 
Miejskiemu w Miasteczku Śląskim,
Uchwałą  Nr  XLV/312/06 ustalono  tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli, 
którym  powierzono  stanowiska  kierownicze 

w  szkołach  i  przedszkolach  prowadzonych  przez 
Gminę Miasteczko Śląskie,
Uchwałą  Nr  XLV/313/06 podjęto  decyzję 
o  przystąpieniu Gminy Miasteczko Śl.  do realizacji 
programu „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia 
– wyrównywanie  szans  edukacyjnych  dzieci 
i młodzieży z powiatu tarnogórskiego”,
Uchwałą  Nr  XLV/314/06 określono  zasady 
wyłapywania  bezdomnych zwierząt  z  terenu gminy 
oraz  sposób rozstrzygania  o  dalszym postępowaniu 
z tymi zwierzętami,
Uchwałą  Nr  XLV/315/06  zaliczono  drogi  do 
kategorii dróg gminnych, 
Uchwałą Nr XLV/316/06  określono zasady i  tryb 
umarzania  wierzytelności  gminy  i  jednostek 
organizacyjnych  gminy  z  tytułu  należności 
pieniężnych,  do  których  nie  stosuje  się  przepisów 
ustawy  –  Ordynacja  podatkowa  oraz  udzielania 
innych ulg w spłacaniu tych należności,
Uchwałą  Nr  XLV/317/06 wprowadzono  zmiany 
w Statucie MZKP w Tarnowskich Górach,
Uchwałą Nr XLV/318/06 przyjęto plan gospodarki 
odpadami dla miasta Miasteczko Śląskie,
Uchwałą  Nr  XLV/319/06 ustalono  plan  pracy 
Komisji Budżetu i Inwentaryzacji na IV kwartał br.
Uchwałami Nr XLVI/320-324/06  dokonano zmian 
w budżecie gminy na 2006 rok,
Uchwałą  Nr  XLVI/326/06  dokonano  zmian  w 
uchwale  dotyczącej  zasad  i  trybu  postępowania  o 
udzielenie,  rozliczenie  i  kontroli  wykorzystania 
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty  budowlane  przy  zabytkach  wpisanych  do 
rejestru  zabytków,  nie  stanowiących  własności 
gminy,
Uchwałą  Nr  XVI/325/06 podjęto  decyzję 
o przystąpieniu do Stowarzyszenia Droga S – 11.

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

Zanieczyszczenie powietrza na stacji pomiarowej

Miasteczko Śl. – Śródmieście, ul. Norwida 30 / Miasteczko Śl. – Żyglinek, ul. Wyciślika 52

Lp. Nazwa substancji Jedn.
Stężenie miesięczne

czerwiec 2006 lipiec 2006 Dopuszczalny poziom 
w odniesieniu do roku

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 0.0/ 0.0
6 Benzo(a)piren ng/m3 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0 1
7 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
9 Indeno(1, 2, 3cd)piren ng/m3 0.0/ 0.0 0.0/ 0.0
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Zanieczyszczenie powietrza na stacji pomiarowej

Miasteczko Śl. – Śródmieście, ul. Norwida 30 / Miasteczko Śl. – Żyglinek, ul. Wyciślika 52
CZERWIEC 2006 r.

WSSE Katowice

Dzień Ołów
µg/m3

Mangan
µg/m3

Miedź
µg/m3

Kadm
µg/m3

Chrom
µg/m3

Nikiel
µg/m3

1 29/ 210 23/ 13 18/ 311
3 198/ 435 13/ 0 16/ 174
6 44/ 196 0/ 13 35/ 307 13.9/ 32.9 0/ 21.8 0/ 7.5
7 61/ 256 10/ 0 27/ 339
11 396/ 540 0/ 26 23/ 477
18 214/ 546 55/ 0 54/ 307
20 45/ 273 13/ 11 39/ 323
22 56/ 634 13/ 14 30/ 290 5.7/ 53.5 0/ 0 6.4/ 0
23 20/ 179 15/ 0 50/ 363
27 57/ 451 18/ 9 44/ 387

D24 - - - - - -
D 500 1000 600 10 400 25

LIPIEC 2006 r.
WSSE Katowice

Miasteczko Śląskie – Śródmieście,
ul. Norwida 30

Miasteczko Śląskie – Żyglinek,
ul. Wyciślika 52

Dzień
Pył zawieszony

PM10 *)
µg/m3

Pył zawieszony 
ogółem TSP

µg/m3
Dzień

Pył zawieszony
PM10 *)

µg/m3

Pył zawieszony 
ogółem TSP

µg/m3

1 1
2 5 5 2 133 135
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 10 12 8 18 22
9 9
10 10
11 16 17 11 18 23
12 12
13 20 23 13 18 22
14 13 16 14 16 21
15 15
16 16
17 17
18 8 9 18 18 22
19 19
20 20
21 21
22 22
23 9 10 23 21 25
24 14 16 24 21 25
25 25
26 8 10 26 25 30
27 27
28 12 13 28 21 25
29 29
30 30
31 31

D24 50 ng/m3 D24 50 ng/m3
D 40 ng/m3 D 40 ng/m3

D24 – stężenie dopuszczalne w odniesieniu do 24 h,                                                        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
LIPIEC 2006 r.

WSSE Katowice

Dzień Ołów
µg/m3

Mangan
µg/m3

Miedź
µg/m3

Kadm
µg/m3

Chrom
µg/m3

Nikiel
µg/m3

2 0/ 120 0/ 24 50/ 418
8 298/ 132 13/ 12 99/ 564
11 58/ 66 45/ 17 69/ 665 16.2/ 34.4 0.0/ 0.0 7.9/ 7.2
13 56/ 130 0/ 20 433/ 866
14 85/ 1309 18/ 9 177/ 631
18 56/ 459 32/ 21 60/ 923
23 50/ 336 30/ 14 165/ 1198
24 171/ 394 30/ 11 200/ 1168 6.8/ 29.2 22.6/ 18.5 0/ 4.9
26 66/ 415 21/ 16 181/ 1237
28 94/ 79 46/ 22 160/ 893

D24 - - - - - -
D 500 1000 600 10 400 25

SIERPIEŃ 2006 r.
WSSE Katowice

Miasteczko Śląskie – Śródmieście,
ul. Norwida 30

Miasteczko Śląskie – Żyglinek,
ul. Wyciślika 52

Dzień
Pył zawieszony

PM10 *)
µg/m3

Pył zawieszony 
ogółem TSP

µg/m3
Dzień

Pył zawieszony
PM10 *)

µg/m3

Pył zawieszony 
ogółem TSP

µg/m3

1 1
2 7 9 2 12 15
3 3
4 4
5 6 7 5 8 9
6 6
7 6 7 7 13 16
8 8
9 9
10 3 5 10 30 40
11 5 6 11 14 17
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 4 4 20 15 19
21 21
22 22
23 11 13 23 7 15
24 24
25 25
26 4 5 26 13 17
27 27
28 28
29 3 3 29 6 7
30 2 2 30 7 10
31 31

D24 50 ng/m3 D24 50 ng/m3
D 40 ng/m3 D 40 ng/m3

D24 – stężenie dopuszczalne w odniesieniu do 24 h,                                                        D – stężenie dopuszczalne w odniesieniu do roku

*) pomiar metodą  wagową
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Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczonej przez PWiK 
Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach w III kwartale 2006 roku

Ujęcie Zasilane 
dzielnice

Wskażniki jakości wody

Barwa

mg/l

Odczyn 
PH

Twardość 
mg/ l/ dH

Amoniak

mg/l

Azotany

mg/l

Azotyny

mg/l

Chlor 
wodny

mg/l

Chlorki

mg/l

Mangan

mg/l

Żelazo

mg/l

Siarczany

mg/l

Przew. 
właściwa 

uS

ZPW 
Bibiela

Żyglin, 
Żyglinek, 
Bibiela, 
Brynica,

2 7,7 260/ 14,5 <0,04 0,88 0,002 0,16 12,1 <0,05 0,09 66 429

HC 
Miasteczko 

Śląskie

Miasteczko 
Śląskie 2 7,8 230/ 12,9 <0,04 0,88 <0,001 0 10,77 <0,05 0,06 79,6 332

Śmierć z komina 
czyli o zabijaniu na raty∗)

Czy jesteśmy bezpieczni w naszych domach, wśród 
naszych sąsiadów, rodzin i bliskich? Zapewne wielu 
bez  wahania  odpowie:  TAK.  Nie  zdajemy  sobie 
jednak sprawy, że wystarczy otworzyć okno, wyjść 
na  spacer,  zjeść  posiłek,  żeby  napadła  nas  zgraja 
cichych, niewidocznych zabójców.
Najbardziej  znani  zabójcy  to  dioksyny,  pyły, 
chlorowodór,  cyjanowodór  czyli  kwas  pruski,  metale 
ciężkie  i  jeszcze  wielu  innych  ich  „przyjaciół” 
i współpracowników. Jeśli zadamy sobie pytanie: skąd 
do nas przychodzą, odpowiedź jest bardzo prosta. Sami 
je  wypuszczamy z naszych kominów paląc tworzywa 
sztuczne.

Cyklon B

Jeśli spalimy w naszym piecu jeden kilogram tworzyw 
poliuretanowych,  na  przykład  gąbki,  uszczelki, 
podeszwy, wypuszczamy wtedy do atmosfery ok. 30 do 
50  litrów  silnie  trującego  cyjanowodoru,  czyli  gazu 
używanego  między  innymi  jako  gaz  bojowy  i  do 
wykonywania wyroków śmierci w komorach gazowych. 
Sławny Cyklon B z czasów II wojny światowej jest jego 
„bliskim krewnym”.  Żeby zabić  dorosłego człowieka, 
wystarczy zaledwie około 100 miligramów tego gazu.

Związki rakotwórcze

Jeśli  natomiast  palimy  tworzywa  zawierające  PVC 
(polichlorek winylu),  a  więc na przykład wykładziny, 
plastikowe opakowania po napojach, jogurtach i  inne, 
otwieramy  prawdziwą  „puszkę  Pandory”.  Uwalniamy 
do  atmosfery  między  innymi  chlorowodór,  a  przede 
wszystkim  najsilniejsze  trucizny  tworzone  przez 
) Przedruk  artykułu  lek  med.  Urszuli  Zimoń  z  Pisma 
„SERCE”  Nr  11  (164)  Parafii  NSPJ  w  Niedobczycach  z 
listopada 2005 roku

człowieka,  czyli  dioksyny. To właśnie  one niemal nie 
zabiły obecnego prezydenta Ukrainy, pozostawiając mu 
już na zawsze oszpeconą twarz. 
Trucizny te, prawdopodobnie ok. 10 tys. razy silniejsze 
od  cyjanku  potasu,  zabijają  już  w  dawce  ok.  1,5  do 
2 miligramów! W dawkach mniejszych też wcale nie są 
obojętne.

Wywołują  zmiany  w  genach,  poronienia,  osłabienie 
odporności,  zaburzenia  hormonalne,  uszkadzają  nerki, 
wątrobę,  mózg,  inne  narządy  wewnętrzne,  a  nade 
wszystko  są  jednymi  z  najsilniejszych  związków 
rakotwórczych.

Z powietrza do gleby i wody
Trucizny z powietrza osadzają się w glebie i przedostają 
się  do  wód  gruntowych.  W  glebie  ich  proces 
biologicznego  rozkładu  trwa  przynajmniej  10  lat. 
A w  tym  czasie  rosną  tam  przecież  warzywa,  które 
zjadamy i  rośliny,  które  zjadają  zwierzęta  hodowlane 
i dzikie. W wodzie hodujemy tak chętnie zjadane przez 
nas ryby. Tym sposobem od naszych trucicieli nie ma 
właściwie  ucieczki,  a  im  bliżej  do  ich  źródła,  tym 
zagrożenie większe.

Dobrowolne zabijanie

No cóż, powiemy: „wolnoć Tomku w swoim domku” 
i możemy jeszcze dodać, że przecież Pan Bóg obdarzył 
nas  wolną  wolą.  Jako  lekarz  wielokrotnie  muszę 
z pełnym szacunkiem przyjąć każdą, nawet obarczoną 
ryzykiem  śmierci,  decyzję  pacjenta  na  przykład 
o odmowie poddania się leczeniu. Myślę jednak, że ani 
mnie,  ani  nikomu  z  nas  nie  wolno  przejść  obojętnie 
wokół tego, co właściwie można by nazwać zbiorowym 
zabijaniem na raty.

Prawo do życia

Od  wczesnego  dzieciństwa  uczymy  się  przestrzegać 
Dekalogu. Jego piąte przykazanie mówi „Nie zabijaj!”, 
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ale przecież także: nie szkodź sobie na zdrowiu, dbaj 
o zdrowie, pamiętaj, że za troskę o zdrowie jesteś przed 
Twoim  Bogiem  odpowiedzialny.  Jak  dodać  do  tego 
jeszcze przykazanie miłości bliźniego oraz przykazanie 
siódme,  to  czy  mamy prawo zabierać  zdrowie  sobie, 
naszym bliskim sąsiadom?

Rachunek z zabijania
W  listopadzie,  miesiącu  poświęconym  pamięci 
o  naszych  zmarłych,  zróbmy  też  rachunek  sumienia 
i zastanówmy się, czy aby sami nie przyczyniliśmy się 
do,  być  może,  przedwczesnego  odejścia  naszego 
bliźniego.
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