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Dzień Sportu

W dniu 9 września 2017 roku na Orliku 
przy ul. Sportowej 1 w Miasteczku 
śląskim odbył się Dzień Sportu. 
impreza dedykowana była dzieciom 
młodzieży, dorosłym i seniorom

Rozpoczęcie zaplanowane było na go-
dzinę 11.00. W programie imprezy zna-
lazły się gry i zabawy o charakterze mię-
dzypokoleniowym pn: „Podwórkowe 
gry i zabawy naszych dziadków”, mecz 
hokeja na trawie w którym zagrały dzie-

ci kontra rodzice. Dzień sportu okazał się 
dobrym sposobem na spędzenie miło 
wolnego czasu jak również aktywnego 
wypoczynku. Serdecznie dziękujemy ro-
dzicom za zaangażowanie i uczestnic-
two w imprezie.

X Festiwal Muzyczny im. ks. Teodora 
Christopha dobiegł końca

Tegoroczny festiwal rozpo-
czął żywiołowy kwartet „Etnos 
Ensemble”, prezentujący mu-
zykę o stylu bardzo oryginal-
nym, którego nie sposób okre-
ślić jednym gatunkiem mu-
zycznym, słychać tutaj było 
wyraźnie wpływy tradycyjnej 
muzyki bałkańskiej, polskiej, 
rosyjskiej oraz klezmerskiej 
z elementami jazzu. Koncert 
drugi to Recital Harfowy w wy-
konaniu Anny Scheller i Wojciecha 
Trefona - rodzeństwa, które uka-
zało niesamowitą moc drzemią-
cą w tak niepozornym instrumen-
cie, jakim jest harfa. Trzeci i ostat-
ni koncert w wykonaniu kwinte-
tu instrumentów dętych blasza-
nych Narodowej Orkiestry Sym-
fonicznej Polskiego Radia w Kato-
wicach to swoista wisienka na tor-
cie i dopieszczenie słuchacza. Mu-
zycy dali wyjątkowy popis swoich 
umiejętności. Kościół rozbrzmie-

wał muzyką kompozytorów ta-
kich jak Wolfgang Amadeusz Mo-
zart, Georg Friedrich Händel ale 
nie zabrakło również bardziej 
współczesnych utworów, m.in. ze-
społu The Beatles. Niespodzianką 
było wykonanie średniowieczne-
go utworu „Panie Janie”, który jak 
się okazało ma dużo bogatszą hi-
storię niż mogłoby się wydawać. 
Występ spotkał się z dużym uzna-
niem licznie zgromadzonej wi-
downi, a oklaskom nie było końca.

Już teraz zapraszamy na 
przyszłoroczną edycję Fe-
stiwalu, która zapowiada się 
BARDZO atrakcyjnie chociaż-
by z powodu obchodzonej 
w 2018 roku 110 rocznicy po-
święcenia kościoła w Miastecz-
ku Śląskim. 

Serdecznie dziękujemy Pro-
fesorowi Stanisławowi Dzie-
wiorowi za całoroczną, zgod-
ną i efektywną współpracę z 

MOK-iem, dzięki której mieszkań-
cy oraz goście mogli uczestniczyć 
w koncertach na bardzo wysokim 
poziomie artystycznym i gościć w 
swoim mieście muzyków koncer-
tujących z powodzeniem na całym 
świecie. Koncerty te nie doszłyby do 
skutku gdyby nie przychylność i za-
angażowanie Księdza Proboszcza 
Marcina Królika, który udostępnił 
muzykom nie tylko wnętrze kościo-
ła ale także brał czynny udział w pla-
nowaniu i realizacji koncertów. 

17 września w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Miasteczku 
Ślaskim odbył się trzeci i ostatni już w tym roku koncert w ramach 
X Festiwalu Muzycznego im. ks. Teodora Christopha

Tegoroczne tarnogórskie Gwar-
ki jak zawsze zostały uświetnione 
pochodem, w którym nie zabrakło 
przedstawicieli naszego miasta. Ze-
spół Folklorystyczny „Brynica” oraz 
zespół M.A.Z.E.M. w barwny, atrak-
cyjny i pomysłowy sposób promowa-
li Miasteczko Śląskie pośród tłumnie 
przybyłych na tą imprezę widzów. 
Gratulujemy wspaniałych występów!

Gwarki 2018
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 ZAPOWieDZi. 

Kurs grafiki komputerowej  
– Corel i Photo Paint

W październiku MOK zaprasza na kolejne zajęcia z 
grafiki komputerowej oraz obróbki zdjęć prowadzo-
ne w ramach Mobilnego Uniwersytetu Kultury i Sztu-
ki przez Tadeusza Ogonka.

Zajęcia te przeznaczone są dla osób od 12 roku życia, 
które nie miały styczności z grafiką lub mają wiedzę pod-
stawową z tej dziedziny. Podczas zajęć zapewniamy sta-
nowiska komputerowe z pełnym oprogramowaniem Co-
rel i Photo Paint.

Terminy zajęć: 20 i 24 października godzina 17:00.
Spotkania są darmowe. W związku z ograniczoną licz-

bą miejsc obowiązują zapisy. 

Kurs fotograficzny
W październiku w MOK-u rozpocznie się kurs fo-

tograficzny prowadzony przez Wojtka Stankiewicza. 
Uczestnicy poznają budowę, działanie i typy apara-
tów fotograficznych, różne rodzaje obiektywów i spo-
soby ich wykorzystania, programy tematyczne, prese-
lekcje i tryby manualne, tematy związane z rozdziel-
czością i formatami plików, pomiarem światła, świado-
mym komponowaniem kadru, złotym podziałem. Na-
uczą się wykonywać portrety, fotografować pejzaże i 
architekturę, poznają zasady fotografowania w świe-
tle zastanym i z użyciem lampy błyskowej. Prowadzący 
będzie również omawiał tematy, które nurtują kursan-
tów. Pierwsze dwa spotkania odbędą się 12 i 26 paź-
dziernika o godzinie 18:00. 

Zajęcia będą odbywać się regularnie dwa razy w 
miesiącu do końca maja. 

Uczestnictwo jest bezpłatne, natomiast w związ-
ku z ograniczoną liczbą miejsc obowiązują zapisy 
(32 288  88 70 / promocja@mok.miasteczko-slaskie.pl).

Dnia 23 września 90 urodziny obchodziła Pani Rozalia 
Brol. Z tej okazji Sekretarz Miasta Marcin Parys 
złożył Jubilatce okolicznościowe życzenia.

Jubileusz
Dnia 16 września 90 urodziny obchodził Pan Rudolf 
Imiolczyk. Z tej okazji Sekretarz Miasta Marcin Parys 
złożył Jubilatowi okolicznościowe życzenia.

Jubileusz

pełen kultury
   HARMONOGRAM ZAJĘĆ STAŁYcH. 

Zajęcia taneczne (Instruktor – Alicja Kowaluk):
Zespół taneczny „Krasnoludki” - czwartki 17:00 - 17:45
Zespół taneczny „Smerfy I” - poniedziałki 16:00 - 17:00
Zespół taneczny „Smerfy II” - poniedziałki 15:00 - 16:00
Zespół taneczny „Crazy I” - poniedziałki 17:30 - 19:00
Zespół taneczny „Crazy Young” - czwartki 15:00 - 16:30
Nauka gry na gitarze (Instruktor - Paweł Borecki):
Grupa początkująca: czwartki 16:35
Grupa zaawansowana: czwartki 17:20
Zajęcia plastyczne (Instruktor - Magdalena Zaton):
Grupa dziecięca: wtorki 18:00 - 19:00 
Grupa młodzieżowa: wtorki 19:00 - 20:45 
Warsztaty teatralne (Instruktor - Piotr Charczuk):
Zajęcia: środy 16:00 - 18:00
Chór Mieszany „Sienkiewicz” (Dyrygent - Alojzy Darmas):
Próby: poniedziałki oraz czwartki 19:00 - 21:00
Orkiestra Reprezentacyjna Gminy Miasteczko Śląskie 
(Dyrygent - Artur Kulka): Próby: środy 18:30 - 21:00

 FiLiA MOK-u w Żyglinie (ul. śląska 44):

Zespoły taneczne (Instruktor – Alicja Kowaluk):
Zespół taneczny „Minionki” - wtorki 15:00 – 16:30
Zespół taneczny „Gumisie 1” - środy 14:30 – 15:30
Zespół taneczny „Gumisie 2” - środy 16:00 – 16:45
Nauka gry na keyboardzie oraz saksofonie (Instruktor - 
Krzysztof Kulisz): Zajęcia: poniedziałki 14:00 – 21:00
Nauka gry na gitarze (Instruktor - Paweł Borecki):
Zajęcia: czwartki 15:30
Zajęcia plastyczne (Instruktor - Magdalena Zaton):
Zajęcia: wtorki 16:30 – 17:30
Zespół wokalno-taneczny „Groszki” (Instruktor - Barbara 
Bentkowska): Próby: piątki 12:30 – 15:30
Chór Męski „Piast” (Dyrygent - Oliwia Bentkowska):
Próby: poniedziałki oraz czwartki 19:00 – 21:00
Orkiestra Dęta Dzielnicy Żyglin i Żyglinek (Dyrygent - Ro-
bert Waloszczyk): Próby: wtorki 19:00 – 21:00
Zapisów na zajęcia można dokonywać na bieżąco w biurze MOK-u:   
ul. Srebrna 24, 32-288-88-70 lub promocja@mok.miasteczko-slaskie.pl

Rodzinne warsztaty rękodzieła 
„Robimy sztukę!” 

Warsztaty „Robimy sztukę!” skierowane są do młodzie-
ży, dorosłych i rodziców z dziećmi. Stwarzają one możliwość 
do twórczej pracy w parach pokoleniowych, pobudzają wy-
obraźnię i rozwijają zdolności manualne uczestników. Do-
datkowo pokazują jak samemu można stworzyć spersona-
lizowany gadżet, prezent czy ozdobę wykorzystując różne 
materiały. Podczas pierwszego spotkania uczestnicy będą 
uczyć się stemplować torby płócienne. 

Wszystkich chętnych zapraszamy 27 października o godzi-
nie 18:00 do MOK-u. Udział w warsztatach jest bezpłatny, nato-
miast w związku z ograniczoną liczbą miejsc obowiązują zapisy 
(32 288-88-70 / promocja@mok.miasteczko-slaskie.pl).

Posrebrzane dzieje:  
„Dawno temu w Żyglinie”

Po wakacyjnej przerwie MOK w Miasteczku Śląskim zapra-
sza na spotkanie z cyklu Posrebrzane dzieje. Legendy i fakty z 
przeszłości Miasteczka, prowadzone przez Marka Kaleję. Kolej-
ny, niezmiernie ciekawy wykład odbędzie się 28 października 
o godzinie 17:00, tym razem w Filii MOK-u w Żyglinie, ponie-
waż tematyką będzie to, co działo się dawno temu w Żyglinie.  
Wstęp wolny!

Halloween party dla dzieci
Impreza odbędzie się we wtorek 31 października! Popołu-

dnie spędzone w MOK-u będzie obfitować w barwne i ciekawe 
zabawy. Nie zabraknie również atrakcyjnych niespodzianek 
dla najciekawiej przebranych uczestników. Impreza rozpoczy-
na się o 16:00, natomiast zakończenie przewidziane jest na go-
dzinę 19:00. Organizatorem Halloween Party jest Szkoła Języ-
kowa „Open” oraz MOK w Miasteczku Śląskim.

Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy.
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W niedzielę na boisku Ludo-
wego Klubu Sportowego w Żygli-
nie, dzielnicy Miasteczka Śląskie-
go, spotkało się ponad 90 zawod-
ników, by poprzez sportową rywa-
lizację wesprzeć walkę Michałka o 
powrót do mocno nadszarpnięte-
go zdrowia przez chorobę nowo-
tworową. I chociaż Michała nie było 
z nami tego dnia na boisku, to jed-
nak z pewnością mocno „łączył się” 
z nami w tym dniu, ponieważ nie-
dziela była pierwszym dniem od 
długiego czasu, kiedy zaświeciło 
słońce. Dzięki temu doczekaliśmy 
się również obecności kibiców, bez 
których żadne sportowe wydarze-
nie – nawet o charytatywnym cha-
rakterze – nie może być uznane za 
w pełni udane. 

Pierwsze miejsce w turnieju za-
jęła drużyna Orła Miedary. Pokona-
ła ona w meczu finałowym zawod-

ników Humaxu, którzy do Żyglina 
przybyli z odległego aż o 120 km 
Bełchatowa. Z kolei w meczu o trze-
cie miejsce Górnik Bobrowniki Śl. 
pokonał ekipę Hanysów i uzupełnił 
stawkę drużyn na podium.

Najlepszym zawodnikiem uzna-
no Maksymiliana Tomalę (Górnik 
Bobrowniki), najlepszym bramka-
rzem został Andrzej Sok (Szmater-
loki z Żyglina), a królem strzelców 
z czternastoma bramkami na kon-
cie okazał się Adam Krzęciesa (Orzeł 
Miedary). Wręczono również na-
grody dla najstarszego gracza, An-
drzeja Bańczyka (Sekretarzowie) 
oraz najmłodszego – Pascala Szulca 
(Grzybiorze).

Występujące drużyny to : Hanysy, 
Szmaterloki z Żyglina, Grzybiorze, 
Orzeł Miedary, Dzięki, Kulina, Górni-
ki Bobrowniki Śl, Humax Bełchatów, 
Policjanci, Sekretarzowie. 

Dzięki uprzejmości osób oraz 
przedsiębiorstw osiągnięto rekor-
dowy wynik podczas III Charyta-
tywnego Turnieju Piłki Nożnej MA-
JAWODA+ 

Gmina Miasteczko Śląskie, przy wsparciu Funduszy Europejskich pozy-
skanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, 
odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odna-
wialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT 
Subregionu Centralnego - realizuje projekt pn: „Poprawa efektywności 
energetycznej poprzez montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw 
fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Miastecz-
ko Śląskie”.

Zgodnie z zawartą w dniu 04.04.2017 r. umową o dofinansowanie pomiędzy 
Województwem Śląskim, a Gminą Miasteczko Śląskie:

- planowana całkowita wartość projektu wynosi 646.913,83 zł
- współfinansowanie za środków Unii Europejskiej wynosi 499.999,70 zł 

Głównym założeniem projektowym jest, aby w wyniku modernizacji 
każdy budynek objęty zadaniem był zasilany w energię elektryczną z sys-
temu fotowoltaicznego lub ciepłą wodę z systemu solarnego. Realizacja 
przedstawionych powyżej działań wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyj-
ności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców 
oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego:

- zmniejszy zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła 
ciepła, przy produkcji której powstają zanieczyszczenia powietrza w posta-
ci szkodliwych substancji takich jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, dwutle-
nek węgla, pyły;

- umożliwi wytwarzanie CWU na potrzeby gospodarstwa domowego;
- zwiększy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez rozwią-

zania w zakresie inwestycji uwzględniających montaż instalacji kolektorów 
słonecznych;

- przyczyni się do niwelowania barier dla wdrażania nowych rozwiązań 
(wykorzystywania alternatywnych źródeł energii), gdzie z jednej strony 
jest niska świadomość potrzeby ochrony środowiska, z drugiej strony oba-
wa przed nadmiernymi kosztami w stosunku do efektów;

- przyczyni się do wdrożenia i promocji tego rodzaju rozwiązań, usług 
i produktów czystej energii, w tym promocji lokalizowania ośrodków czy-
stej energii na obszarach peryferyjnych; 

- wpłynie na poprawę warunków zdrowotnych odbiorców projektu.

Opracowała: M. Szweda

W dniach 25 – 26 września br. odbyły się Zebrania Wiej-
skiej w Sołectwach Brynica i Bibiela. W spotkaniach uczest-
niczyli przedstawiciele Gminy w osobach Burmistrza Mia-
sta Krzysztofa Nowaka oraz sekretarza Marcina Parysa. 
Omówione zostały bieżące sprawy sołectw, a także odbyła 
się dyskusja nad podziałem środków pochodzących z Fun-
duszu Sołeckiego na 2018 rok. 

Sołectwo Brynica środki finansowe w wysokości  
24 584,23 zł rozdysponuje m.in. na zakup tablicy ogłoszeń, 
kamery, wyposażenie siedziby Rady Sołeckiej, oraz wyda-
rzenia o charakterze kulturalnym. 

Sołectwo Bibiela środki finansowe w wysokości 15 210,70 
zł rozdysponuje m.in. na organizację wydarzeń kultural-
nych, warsztaty artystyczne i sportowe dla mieszkańców 
oraz doposażenie placu zabaw. 

Zebrania Wiejskie

Już po raz trzeci nieformalna grupa społeczników pod 
nazwą MaJaWoDa+ zorganizowała charytatywny turniej 
piłkarski w powiecie tarnogórskim

MaJaWoDa+

DZIĘKI WASZYM OGROMNYM 
SERCOM UZBIERANO REKOR-
DOWĄ KWOTĘ 9.606,08 ZŁ. 
AŻ NIE CHCE SIĘ WIERZYĆ, ŻE 
TAK NIEWIELU MOŻE ZDZIAŁAĆ 
TAK WIELE...
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Uśmiechnięci, wypoczęci, 
pełni energii i entuzjazmu 
wkroczyliśmy w nowy rok 
szkolny 2017/2018 

Uroczystości rozpoczęliśmy 
mszą świętą w kościele w Żygli-
nie. Szczególnie gorąca atmosfe-
ra panowała jednak w sali gimna-
stycznej, w której uroczyście zain-
augurowaliśmy rok szkolny. Zebra-
ną społeczność uczniowską, rodzi-
ców oraz pracowników szkoły po-
witała z uśmiechem na twarzy pani 
dyrektor Beata Ćwięczek. Szczegól-
nie ciepłe słowa skierowała do naj-
młodszych uczniów. Przed nami 
10 miesięcy nauki i pracy. Życzymy 
Wszystkim samych sukcesów.

21 września 2017 roku, we 
wszystkich krajach europejskich, 
odbyła się druga edycja 24-godzin-
nych działań pod nazwą EDWARD 
(European Day Without A Road De-
ath) - Europejski Dzień Bez Ofiar Na 
Drodze. Głównym celem akcji jest 
poprawa bezpieczeństwa w komu-
nikacji drogowej. Chodzi przede 
wszystkim o zwrócenie uwagi na 
powszechny problem, jakim jest 
duża liczba osób, która codzien-
nie traci życie i zdrowie w wypad-
kach drogowych. Do akcji przy-

łączyli się również uczniowie na-
szej szkoły. Spotkali się z policjan-
tami, uczestniczyli w prelekcji za-
tytułowanej „Pamiętaj o bezpie-
czeństwie”. Brali również udział w 
torze przeszkód pod nazwą „Uwa-
żaj na drodze”, a także udziela-
li pierwszej pomocy z fantomem 
„Uratuj życie” oraz wykonali graf-
fiti pt. „Bez wypadku”. Mamy na-
dzieję, że podjęte działania przy-
czynią się do wzrostu świadomo-
ści uczniów na temat troski o życie 
cudze i własne.

W dniu 20.09.2017 r. w siedzi-
bie Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Miasteczku Śląskim odbyło się ze-
branie sprawozdawczo-wybor-
cze Koła nr 5 Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 
Przewodniczący złożył sprawozda-
nie w imieniu Zarządu z działalno-
ści okresu 5-letniej kadencji. Pod-
sumował i podziękował Zarządo-
wi oraz członkom Koła za dotych-
czasową współpracę oraz licz-
ny udział w działaniach i przedsię-
wzięciach jakie były organizowa-
ne. Podziękowania za współpra-
cę przekazał także burmistrzowi i 
sekretarzowi miasta, dyrektorowi 
MOK-u oraz ówczesnemu i obec-
nemu proboszczowi parafii Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny w Miasteczku Śląskim. Po części 
sprawozdawczej zebrani dokonali 
wyboru nowych członków Zarzą-
du Koła. Franciszek Spot pozostał 
nadal przewodniczącym, a jego za-
stępcą został Jan Wojtas, skarbni-
kiem - Henryka Nieroda, sekreta-
rzem – Teresa Ochman, a członka-
mi Zarządu zostali wybrani: Urszu-
la Ferdyn i Wilhelm Urbańczyk. W 
spotkaniu uczestniczyła Pani Ire-

na Nowak Przewodnicząca Rejo-
nowego Oddziału Polskiego Związ-
ku Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów w Tarnowskich Górach oraz 
Sekretarz Miasta Marcin Parys, któ-
rzy złożyli gratulacje nowo wybra-
nemu Zarządowi Koła i podzięko-
wali za 5-letnią działalność na rzecz 
najstarszej grupy społecznej mia-
sta Miasteczko Śląskie, życząc zdro-
wia i realizacji licznych zaplanowa-
nych przedsięwzięć. Zarząd Koła 
zaprasza do współpracy i uczest-
nictwa seniorów z całej gminy w 
wydarzeniach, a także zapisywania 
się w strukturach Koła. Siedziba Za-
rządu znajduje w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Miasteczku Śląskim 
i czynna jest we wtorki i czwartki 
od godziny 10.00 do 12.00. Telefon 
kontaktowy w sprawach Koła czyn-
ny w dniach oraz godzinach wyżej 
wymienionych. 

Marcin Parys 

Apel wystosowany do mieszkańców gminy Miasteczko Śląskie 
zmierza w dobrym kierunku. Po wielu próbach i podejściach do zbio-
ru starych fotografii i widokówek projekt ma się ku dobremu. A mia-
nowicie zebrano ok 20 zdjęć i widokówek dzięki naszym mieszkań-
com, a także kolekcjonerom spoza gminy, którzy są w posiadaniu sta-
rych widokówek. Dlatego też nadal apeluje się do naszych mieszkań-
ców o przeszukanie strychów i zasobów domowych, rodzinnych w 
zakresie posiadania starych fotografii i widokówek do roku 1945 ce-
lem użyczenia ich na cele wydania albumów o architekturze i miesz-
kańcach gminy Miasteczko Śląskie. Jak już wcześniej pisałem, bez 
Państwa projekt będzie niepowodzeniem, a wszystko wskazuje na 
to, iż mamy szansę na zebranie materiału i dokonania powyższych 
założeń.

Po okresie wakacyjnym planuje się w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Miasteczku Śląskim zorganizowanie wstępnej wystawy w zakresie 
posiadanych starych zdjęć i widokówek w celu wskazania ich tożsa-
mości oraz właściwego opisania. Dlatego nadal apeluje się do miesz-
kańców oraz pozostałych zainteresowanych o udostępnienie mate-
riałów celem ich skanowania w naszym MOKu. Wyjaśniam, iż dostar-
czony materiał przez Państwa po jego skopiowaniu przez MOK jest 
zwracany właścicielowi. Nie zbieramy pamiątek rodzinnych one na-
dal są własnością dostarczających. Należy się również Państwu infor-
macja, iż istnieje możliwość wydania kalendarza na rok 2018 z wy-
branych fotografii i widokówek dla tych, którzy udostępnili rodzinne 
zbiory. Mając na uwadze cel projektu proszę jak powyżej.

Sekretarz Marcin Parys

Na którymś ze spotkań naszego cyklu mówiącego o dziejach Miastecz-
ka, powiedziałem, że w zasadzie każda opowieść o jego historii, mogła by 
się zaczynać od słów „dawno temu w Żyglinie”.

To właśnie tutaj, w okolicach Żyglina, od niepamiętnych czasów potra-
fiono kopać rudę i wytapiać żelazo. To tutaj, jeszcze w średniowieczu, od-
kryto jedno z najbogatszych złóż rudy żelaza, którą przerabiano w okolicz-
nych kuźnicach. Rozkwit górnictwa kruszcowego spowodował, że na po-
czątku XVI wieku na żyglińskich polach zaczęły powstawać „gory”, wokół 
których wyrosła nowa górnicza osada – dzisiejsze Miasteczko Śląskie.

Jak daleko w przeszłość sięga historia Żyglina? Czy prawdą jest, że pierw-
szy kościół wybudowano tutaj już w 1253 roku? Ile tych kościołów było? Na 
pewno wiemy o trzech, ale być może był czwarty. Wiecie czym zasłynął bu-
downiczy współczesnego żyglińskiego kościoła, ksiądz Holeczko? Skąd 
się wzięło funkcjonujące do dziś, a odnoszące się do mieszkańców Żygli-
na określenie „huzyty”? Ile szybów górniczych wybito na żyglińskich grun-
tach? W jakich szkołach uczyły się żyglińskie dzieci? Czy najstarsze mia-
steczkowskie zabytki nie pochodzą przypadkiem stąd, z Żyglina?

Na te i kilka innych pytań postaramy się odpowiedzieć na kolejnym spo-
tkaniu z cyklu „Posrebrzane dzieje” wspólnie z panem Marianem Lysikiem, 
który swoją obecnością obiecał wspomóc nasz cykl, a o „żyglińskich histo-
riach” wie chyba najwięcej,

Dla tych, którzy przyjdą, przygotowaliśmy wizualną niespodziankę! 
Mogę tylko zdradzić, że dotyczy miejsca które wszyscy znamy, a wciąż 
mało o nim wiemy. Zapraszamy do filii MOK-u w Żyglinie 28 października 
/sobota/ godz. 17.oo

 Marek Kaleja

Projekt starych fotografii 
i widokówek w realizacji

Posrebrzane dzieje  
„Dawno temu w Żyglinie”

Zmiany w Zarządzie 
a Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów kręci się nadal

Pełno energi w SP 2 Żyglin
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Impreza ta, zorganizowana 
przy współpracy z Panią Katarzy-
ną Buszką z Biblioteki Szkolnej 
oraz nauczycielką Panią Sylwią 
Klonek Plazą ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1, była formą akcji,,Naro-
dowe Czytanie”. Tegoroczną lek-
turą zaproponowaną przez Pre-
zydenta RP było,,Wesele” S.Wy-
spiańskiego, stąd nietypowy po-
mysł zorganizowania orszaku we-
selnego. Uczestnikami tegoż or-
szaku byli uczniowie ze szkoły 
Podstawowej nr 1. Zadaniem Pary 
Młodej było odczytywanie frag-

mentów ,,Wesela” na Rynku Mia-
steczka Śląskiego, przed budyn-
kiem Mok-u, a także w lokalnych 
przedszkolach oraz szkole. Prze-
brania uczestników przemarszu, 
czyli weselników oraz Pary Mło-
dej, a także rekwizyty, w jakie zo-
stali wyposażeni nawiązywały do 
lektury ,,Wesela” oraz do wsi pol-
skiej przełomu XIX/XX wieku. Re-
kwizyty takie jak dekoracje ze 
słomy czy słoneczniki pożyczo-
no z Gminnego Ośrodka Kultury 
we Woźnikach Śląskich. Było we-
soło, ale też głośno dzięki wiwa-

Interesująco w Miejskiej Bibliotece

W grupie średniaków pod opie-
ką mgr Anny Krupa jest 10 dzieci, 
tak jak i w grupie starszaków, któ-
rych wychowawcą jest SM Rozy-
na. Wychowankowie oprócz za-
baw i zajęć dydaktycznych mają 
również zajęcia dodatkowe takie 
jak: j. angielski, logopedia, rytmika, 
religia oraz zajęcia z tańca Zumba. 
Rok szkolny w naszym przedszko-
lu rozpoczęła uroczysta Msza Świę-
ta, którą odprawił Ksiądz Proboszcz 
w intencji wszystkich przedszko-
laków, ich rodziców i opiekunów. 
Już we wrześniu dzieci miały wie-
le atrakcji, gdyż odwiedził nas te-
atrzyk „Gabi Art” z przedstawie-
niem „Jak kicia Rufiego mądrości 
uczyła”. Podopieczni wraz z opie-
kunkami byli również na wyciecz-

ce w Leśnej Sali Edukacyjnej w Ka-
towicach, gdzie mogli poszerzać 
swoją wiedzę o lesie i jego miesz-
kańcach. Dzieci były zachwyco-
ne eksponatami, filmem eduka-
cyjnym oraz ścieżką dydaktycz-
ną oddziałującą na zmysły wzro-
ku, słuchu i dotyku. Wielkie wra-
żenie na przedszkolakach wywar-
ło także spotkanie z leśnikiem. Wy-
cieczka ta obyła się dzięki Fundacji 
na Rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie, 
za co jesteśmy ogromnie wdzięcz-
ni. Mali artyści z przedszkola przy-
gotowali krótki, ale bardzo wzru-
szający występ z okazji urodzin 
Księdza Proboszcza Marcina Króli-
ka. Były piosenki, wierszyki, kwiaty 
i prezenty, a sam solenizant był za-
chwycony. 

Dnia 13 września 2017r. w Urzędzie Miejskim w Miastecz-
ku Śląskim odbyła się uroczystość wręczenia medali „za 
długoletnie pożycie małżeńskie”. Medale otrzymało 11 par 
małżeńskich, które w pierwszej połowie bieżącego roku ob-
chodziły 50-tą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.  
Medale wręczył Sekretarz Miasta Marcin Parys. 

Jubilaci:
Krystyna i Edward BARTYZEL
Rozalia i Stanisław ĆWIELĄG
Krystyna i Józef KAMIŃSCY
Barbara i Franciszek KAROLISZYN
Wanda i Jerzy MANCEWICZ

Zofia i Stanisław MATWIEJ
Irena i Stefan PARUZEL
Magdalena i Henryk PYKA
Ludwika i Zygmunt RESPONDEK
Maria i Grzegorz SKROBEK
Adela i Tadeusz SZKLARZ

Miesiąc wrzesień obfitował w wiele wydarzeń 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Najbardziej 
zauważalną dla mieszkańców naszej gminy 
imprezą był orszak weselny, który przeszedł 
ulicami Miasteczka Śląskiego 8 września 

tom i euforycznym okrzykom we-
selników. Jak przystało na wesele, 
nie obyło się bez spożycia lampki 
szampana (bezalkoholowego Pic-
colo, oczywiście) za zdrowie Mło-
dej Pary.

Oprócz tego Miejska Biblio-
teka Publiczna miała przyjem-
ność gościć po raz kolejny już na-
szą lokalną artystkę, Panią Izabe-
lę Kot, pod przewodnictwem któ-
rej odbyły się warsztaty plastycz-
ne. Licznie przybyli na warsztaty 
uczestnicy tym razem wykony-
wali papierowe rzeźby.

28 września zaś Wypożyczal-
nia dla Dorosłych zaprosiła mło-
dzież ze Szkoły Podstawowej nr 
1 na spotkanie autorskie z Panem 

Krzysztofem Piersą, który napi-
sał pierwszy w Polsce poradnik 
dotyczący uzależnienia od gier 
komputerowych pt. ,,Komputero-
wy Ćpun”. Zaproszona młodzież 
bardzo aktywnie i emocjonalnie 
uczestniczyła w spotkaniu zada-
jąc mnóstwo pytań, prosząc o do-
radę, co wskazuje na fakt jak bar-
dzo aktualny i ekspansywny jest 
problem uzależnienia od gier. 
Oddział Dziecięcy zaś gościł 27 
września dzieci z Przedszkola nr 3 
na lekcji bibliotecznej. Lekcja ma-
jąca na celu promowanie czytel-
nictwa oraz werbowanie nowych 
czytelników, obfitowała w wier-
szyki i bajeczki dla najmłodszych.

Liliana Rozińska

Przedszkole im. Bł. 
Edmunda Bojanowskiego
W tym roku przedszkolnym do Niepublicznego 
Przedszkola im. Błogosławionego Edmunda 
Bojanowskiego uczęszcza 20 dzieci 
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PROCEDURA ZGŁOSZENIA ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW
 

rosnących na nieruchomościach stanowiących własność  
osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane  

z prowadzeniem działalności gospodarczej

Podstawa prawna: art. 83f ust. 4 i 5, w związku z ust. 1 pkt 3a ustawy  
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

1.  Konieczność zgłoszenia dotyczy zamiaru usunięcia drzew, 
których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

 
•  80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz 

klonu srebrzystego 
• 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjo-

wej oraz platanu klonolistnego 
•  50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 
2.  W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik Refera-

tu Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Ślą-
skim dokona oględzin zgłoszonych do usunięcia drzew. Drze-
wa będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oglę-
dzin, pod warunkiem, że Burmistrz Miasta nie wniesie sprzeciwu. 
W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od 
przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa będzie mogło na-
stąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

 
3.  Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieru-

chomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, 
a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności go-
spodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której 
rosło usunięte drzewo będące przedmiotem procedury zgłoszenia, 
wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowią-
zek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

 
4.  Usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upły-

wem terminu do wniesienia sprzeciwu, tj. 14 dni od oględzin, a 
także w przypadku sprzeciwu organu, skutkować będzie nali-
czeniem administracyjnej kary pieniężnej.

5. Formularz - zgłoszenia drzew do usunięci, jest dostępny na stronie 
BIP oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój 28.

Sporządziła: M. Szweda

ZAPROSZENIE 
NA UROCZYSTE OBCHODY NARODOWEGO 

ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Zapraszam wszystkich mieszkańców Miasteczka Ślą-

skiego na uroczyste obchody Narodowego Święta Nie-
podległości w dniu 11 listopada br.

Obchody tradycyjnie rozpoczną się uroczystą mszą 
świętą o godz. 9:30 w kościele parafialnym Wniebo-
wzięcia NMP w Miasteczku Śląskim. Następnie uczest-
nicy obchodów przemaszerują pod Pomnik Wdzięcz-
ności przy ul. Woźnickiej, gdzie zostanie złożony wie-
niec i zostaną zapalone znicze, a później udadzą się na 
cmentarz parafialny przy ulicy Norwida.

Kolejnym etapem obchodów tegorocznego Święta 
Niepodległości będzie złożenie wieńców pod pomni-
kiem przy ulicy Śląskiej w Żyglinie oraz w pozostałych 
miejscach pamięci narodowej na terenie naszej Gminy.

  BURMISTRZ
   /-/ KRZYSZTOF NOWAK

Informuję, że w ramach działalności
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Miasteczku Śląskim, działa:

PUNKT KONSULTACYJNY
oraz

Poradnia dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin
42–610 Miasteczko Śląskie, ul. Staromiejska 8, tel. 32 288 84 11

 Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień  EDYTA HANZEL
 Poniedziałek 15.00 – 17.00
  Środa 8.00 – 16.30
 Piątek 8.00 - 12.30
 
Terapeuta uzależnień WANDA ŁUCZAK 
 Poniedziałek 11.00 -15.30
 
 Terapeuta uzależnień MIECZYSŁAW ŚWISZCZOROWSKI
 Środa 16.00 – 19.00

Działa również telefon zaufania o numerze: 
517 797 228

 ZAPISY DO ŚWIETLICY 
ŚRODOWISKOWEJ 

Świetlica Środowiskowa z Programem Terapeutycznym 
jest placówką wsparcia dziennego dla dzieci w wieku 6-14 lat

MIEJSCE: ul. SREBRNA 12 Miasteczko Śląskie ( budynek Przedszkola nr 3)
GODZINY OTWARCIA: od poniedziałku do piątku, od godz. 16:00 do 18:00.

PROGRAM: 
•	 zajęcia	profilaktyczne,	integracyjne,	
•	 warsztaty	rozwijające	umiejętności	manualne,	społeczne	i	szkolne,	
•	 pomoc	w	odrabianiu	lekcji,	
•	 gry	i	zabawy,
•	 	wycieczki	i	zajęcia	okolicznościowe.	

Uczestnicy świetlicy mogą także liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów, 
zarówno szkolnych, jak i związanych z relacjami koleżeńskimi czy osobistymi. 
Opiekę nad dziećmi sprawować będzie dwóch doświadczonych wychowawców.
Wszystkie zajęcia są bezpłatne!

ZAPISU DZIECKA MOŻNA DOKONAĆ W:
•	 Sekretariacie	SZKOŁY	PODSTAWOWEJ	NR	1	Miasteczko	Śląskie	ul.	Dworcowa
•	 Sekretariacie	SZKOŁY	PODSTAWOWEJ	NR	2	Miasteczko	Śląskie	Żyglin	 
 ul. Harcerska 5
•	 MIEJSKIM	OŚRODKU	POMOCY	SPOŁECZNEJ	(ASYSTENT	RODZINY)	
 Miasteczko Śląskie ul. Staromiejska 

 ZAJĘCIA ROZPOCZYNAJĄ się od 16 PAŹDZIERNIKA 2017
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Pierwszy miesiąc w przedszko-
lu to miesiąc adaptacji, szcze-
gólnie dla dzieci najmłodszych. 
Troszczymy się o to, aby każ-
de dziecko czuło się w naszym 
przedszkolu bezpiecznie, a zaba-
wa dawała mu dużo radości i za-
dowolenia. Tematyką poruszaną 

na zajęciach z dziećmi we wrze-
śniu było poznawanie najbliższe-
go otoczenia, samoobsługa, ruch 
uliczny oraz jesień. W związku z 
nową porą roku ogłosiliśmy w 
przedszkolu konkurs plastyczny 
„Jesień dary niesie”. Każde dziec-
ko biorące udział w konkursie 
otrzyma nagrodę. 

Jak co roku, we wrześniu, nasze 
przedszkole „odwiedza” dmucha-
ny zamek. Jest to dla dzieci super 
atrakcja, która i tym razem dała 
im mnóstwo radości. 

 27 września grupa najstarsza 
odwiedziła Miejską Bibliotekę Pu-
bliczna, gdzie pani Lila zapoznała 
dzieci z zasadami wypożyczania 
książeczek. Dzieci słuchały wier-
szy W. Chotomskiej i J. Tuwima, a 
następnie wykonały do nich ilu-

stracje. Dziękujemy p. Lilce za to 
spotkanie.

W naszym przedszkolu odby-
ło się szkolenie dla chętnych na-
uczycieli z powiatu tarnogórskie-
go na temat: „Planowanie pracy 
zgodnie z Nową Podstawą Progra-
mową Wychowania Przedszkol-
nego”. W warsztatach prowadzo-
nych przez przedstawicielkę firmy 
Librus wzięły udział 32 osoby. 

B. Hajduk

Po ślubie, żona przejęła wła-
ściwie wszystkie obowiązki, aby 
dom i dziecko były zadbane. Wi-
dząc, że alkohol zdominował na-
sze życie zaczęła szukać miejsca 
gdzie mogłaby znaleźć wsparcie. 
Trwało to jednak wiele lat. Jeź-
dziłem na leczenie i terapię. 25 
lat temu gdy pielgrzymka wraca-
ła z Piekar Śl. i kobiety podchodzi-
ły do kościoła coś mnie tknęło – 
wróciłem do domu. Następnego 
dnia pojechałem na leczenie i od 
tego czasu sumiennie wziąłem 
się za siebie. Jeździliśmy z żoną 
do Klubu w Lublińcu ponad 5 lat. 
Nasz drugi syn nie znał już pijane-
go ojca. Normalność wróciła do 
domu – zwyciężyliśmy razem. Jej 
wsparcie i oddanie nie poszły na 
marne. 

19 lat temu z władzami miasta, 
Gerardem Foksem i moją żoną za-
łożyliśmy Klub Abstynentów „ITA-
KA”. Klub jest miejscem rodzin-
nym, w którym tacy jak ja znaj-
dują swoje miejsce, gdzie odbu-
dowują swoje rodziny, człowie-
czeństwo, uczą się życia towa-
rzyskiego – bardzo przyjemne-
go i już bez alkoholu. Nie musimy 
przebywać w barach czy restau-
racjach, wolimy jechać na wy-
cieczki, organizować spotkania 
przy muzyce. Organizujemy rajdy 
górskie, obozy rodzinne, na któ-
rych odnajdujemy siebie z lat na-

szej młodości. Trzeźwe życie spra-
wia mi wiele radości. Mam wielu 
przyjaciół, którzy są ze mną przez 
te wszystkie lata – dziękuję za ich 
obecność i wsparcie. Dziękuję żo-
nie, która była ze mną w trudnych 
latach i teraz w tych spokojnych 
– trzeźwych. Dziękuję ówcze-
snym władzom miasta, że mogli-
śmy stworzyć Klub Abstynencki, 
w którym się odnalazłem, w któ-
rym moja działalność sprawia mi 
wiele radości. 

Mówię z całą stanowczością, 
że warto pokonać wszelkie trud-
ności ażeby móc odzyskać czło-
wieczeństwo, rodzinę, mieć wo-
kół szczerych przyjaciół i widzieć 
radość osób najbliższych. Dzięku-
ję Opatrzności za te „pięć minut”, 
które zmieniło moje i nasze życie.

Trzeźwość nie jest karą – jest 
przyjemnością.

Józef Musialik – trzeźwy od 25 lat

Przedszkole Nr 3 w 
Miasteczku Śląskim

PODZIĘKOWANIA
Bardzo serdecznie dzięku-
jemy państwu Ronczoszek  
za nieodpłatne udostep-
nienie sprzętu i  wywóz 
gruzu z likwidowanego 
placu zabaw

W nowym roku szkolnym 2017/2018 utworzono 
w naszej placówce 3 grupy wiekowe. Najmłodsi 
przedszkolacy, dzieci 3 i 4-letnie uczęszczają do 
„Krasnoludków”, do grupy średniej „Biedronek” 
chodzą 4 i 5-cio latki. Grupa „Kotków” to grupa 
najstarszych dzieci, które przygotowują się do 
podjęcia nauki w szkole 

Moje trzeźwe 25 lat

Trzeźwość nie jest karą 
– jest przyjemnością

Lata mojej młodości były związane z alkoholem. 
Częste wyjazdy na delegacje, gdzie każdy wieczór 
kończył się libacją, spowodowały uzależnienie, z 
którym nie mogłem sobie poradzić. W głębi duszy 
czułem, że jestem bezradny bo kiedyś piłem inaczej 
– mogłem decydować o swoim piciu i powiedzieć 
STOP, a tego już nie potrafiłem 
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Z każdym rokiem ubywa w Pol-
sce tradycyjnie opalanych pie-
ców, niemniej jednak ich licz-
ba jest jeszcze na tyle duża, by 
wśród ich użytkowników znajdo-
wała się liczna grupa osób wyko-
rzystująca odpady jako opał. Każ-
dy kominiarz doskonalne wie, że 
przy paleniu plastikami i guma-
mi w przydomowych piecach wy-
twarza się sadza szklista i mokra, 
która skutecznie oblepia prze-
wody kominowe, ma tendencję 
do zapłonów, a gdy nastąpi prze-
pał na pomieszczenie, będzie w 
nim tak śmierdzieć, że przez wiele 
miesięcy nie da się w nim miesz-
kać. Oczywiście ktoś, posiadający 
nadwyżki finansowe bądź ubez-
pieczenie, komin czy dom będzie 
sobie w stanie wyremontować. 
Nie wyremontuje jednak wartości 
dużo cenniejszej niż komin, czy 
nawet dom, a mianowicie zdro-
wia swojego i swoich bliskich.

Palenie odpadami w piecach 
przydomowych, czyli w niskich 
temperaturach, generuje olbrzy-
mie ilości dioksyn i furanów, czy-
li związków chemicznych wywo-
łujących wiele ciężkich chorób. 
To między innymi one są spraw-
cami fali nowotworów zalewają-
cej nasz kraj. Przed ich zgubnym 
wpływem nie sposób się ustrzec. 
Jako molekuły bardzo ciężkie, 
dioksyny i furany, spadają blisko 
od kominów. Musimy pamiętać, 
że spożywając żywność z ogród-
ka i jednocześnie paląc odpada-
mi, lub przyzwalając naszym są-
siadom na taki proceder, zatru-
wamy sobie żywność, z której ko-
rzystamy. Ponadto wychodząc 
na spacer zimą, niestety dosko-
nale wiadomo co trafia do pie-

ców i wydobywa się następnie z 
kominów. Przestrzegajmy innych 

przed zgubnym dla nas wpły-
wem palenia odpadami.

Jednym z objawów silnego za-
trucia dioksynami jest tzw. wy-
sypka chlorkowa, szczególnie 
uwidaczniająca się na twarzy. 
Mężczyźni generalnie są mniej 
odporni na zatrucie dioksynami. 
Dioksyny i furany gromadzą się 
w ludzkim organiźmie w tkance 
tłuszczowej. Kobiety mogą po-
zbywać się dioksyn nagromadzo-
nych w swoich organizmach tylko 
w jeden sposób. U kobiety pod-
czas laktacji występuje proces 
wzbogacania mleka zasobami jej 
własnej tkanki tłuszczowej. Je-
śli kobieta była zatruta dioksyna-
mi, mleko „wzbogacone” zosta-
nie również dioksynami. Z mle-
kiem matki dioksyny trafią do or-
ganizmu dziecka i mogą bardzo 
utrudnić prawidłowy jego roz-
wój, a nawet zagrozić jego życiu.

Należy pamiętać o tym, że każ-
dy proces palenia wytwarza diok-
syny i furany, w mniejszej lub 
większej ilości. Prym w ich emi-
sji wiodą piece przydomowe. Tuż 
za nimi plasują się papierosy, sa-
mochody, ogniska, piece olejo-
we, a następnie piece gazowe. In-
stalacje termicznego przekształ-
cania odpadów, zwane potocz-
nie spalarniami, również je emi-
tują, ale w zdecydowanie mniej-
szym zakresie, albowiem posia-
dają one filtry, komory dopalania, 
a przede wszystkim wysoką tem-
peraturę procesu palenia, której 
nie są w stanie zapewnić przydo-
mowe piece.

Dbajmy o to, by nasze otocze-
nie było jak najczystsze. Segre-
gujmy odpady i pod żadnym po-
zorem nie traktujmy odpadów 
jako opału. Korzyści ze spalania 
odpadów w domowych piecach 
są pozorne, a takie ich pozbywa-
nie się zagraża nie tylko naszemu 
dobytkowi, ale przede wszystkim 
zdrowiu i życiu nam najbliższych. 
Nikt z nas nie chciałby przecież, 
by członek jego rodziny zapadł 
na ciężką chorobę i w jej wyniku 
zmarł. Dlatego pamiętajmy, że je-
dynym prawidłowym sposobem 
zagospodarowania odpadów, 
generowanych na naszych pose-
sjach, jest ich właściwe posegre-
gowanie, a następnie przetwo-
rzenie w instalacjach profesjonal-
nie tym się zajmujących.

Krzysztof Nowak 
Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie

Romuald Burczyk 
Polish-American Development Council, 

założyciel marki ZielonyPunkt.co

„Kochaj dzieci
– nie pal śmieci!”

Sezon grzewczy, jak co roku, wiąże się w całym kraju z nasileniem 
negatywnego zjawiska jakim jest spalanie odpadów w przydomowych 
paleniskach. Każdego roku zimą trafia do pieców znaczna ilość 
plastiku czy gumy. Wiele osób, które palą odpadami w piecach nie 
ma świadomości zagrożeń z tego procederu wynikających. Palenie 
odpadów zagraża bowiem naszemu zdrowiu i życiu


