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„Życzliwymi bądźmy!” 
– modlitwa o jedność chrześcijan 

 

Panie Jezu, który modliłeś się, 
by wszyscy stanowili jedno, 

prosimy Cię o jedność 
chrześcijan, 

taką , jakiej Ty chcesz 

poprzez środki, jakie Ty 

wybierasz 

Niech Twój Duch Święty 

 da nam doświadczyć  
cierpienia podziałów, 

zobaczyć nasz grzech 

i mieć nadzieję ponad wszelką nadzieję. 
                       Amen 
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II Niedziela Zwykła – 19.01.2020r. 

 Porządek nabożeństw 
 

 
 

II Niedziela 
Zwykła 

19.01.2020r.  
 

7:30 

10:30 
12:00 

 
 

 
 

 
15:00 

15:30 

Za † Józefa Śleziona na pamiątkę urodzin  

Za † Gertrudę Hyski – od sąsiadów  
Za †† Franciszka Kolon, Alojzego Czerwiński, 
Floriana Spyra, Helenę i Józefa Szandar, Agnieszkę               
i Brunona Gonska, Annę i Józefa Paszek, Małgorzatę 
i Edmunda Żurek, Genowefę i Jana Gocałek, Zofię                
i Ryszarda Raniszewski z okazji dnia Dziadka i Babci 
– od wnuków i prawnuków.  
Nabożeństwo popołudniowe  

Za † Annę Teszner – od sąsiadów z ulic Borki          
i Rolniczej.   

Poniedziałek 

20.01.2020r. 
Św. Fabiana i Sebastiana 

17:00 

 

 

Za ††  Teofila Młotek, jego rodziców i teściów, 

zmarłych z rodziny i z pokrewieństwa.  

Wtorek 

21.01.2020r. 
Św. Agnieszki 

7:00 

 

W Bogu wiadomej intencji. 

Środa 

22.01.2020r.  
Św. Wincentego 

Palottiego  

17:00 

 

Za †† Alojzego i Jadwigę Kuś, syna Leona, 2 córki,                 

2 zięciów, Jana i Stefanię Rezner, zmarłych                             

z pokrewieństwa Kuś, Mikołajec i Lang oraz dusze                  

w czyśćcu cierpiące.  

 Czwartek 

23.01.2020r. 

7:00 

 

 

 

Piątek 

24.01.2020r. 
Św. Franciszka Salezego 

17:00 

 

Za †† Wincentego Szyszka, żonę Józefę,  rodziców: 

Łucję i Karola – od kuzynki Urszuli z dziećmi                          

z rodzinami. 

Sobota 

25.01.2020r. 
Nawrócenie 

 św. Pawła Ap. 

8:00 

17:00 

 

 

Za † Elżbietę Adamek w 30 dzień po śmierci. 

1. Za †† Jana Przemyk w rocz. śmierci, siostrę Idę,                   
2 braci, rodziców i teściów.  

2. Za † Jana Tomaszek. 

 

 
 

 

 III Niedziela 

Zwykła  

26.01.2020r. 

 

7:30 
 

 
10:30 

 
 

 
12:00 
15:00 
15:30 

Za †† Bernarda Czerwińskiego w rocz. śmierci, jego 
żonę Krystynę, zmarłych z rodzin: Czerwiński, 

Gajda, Papała, Zaręba i dusze w czyśćcu cierpiące.  
Za †† Franciszka Niemczyk w rocz. śmierci, żonę 
Annę, córkę Jolantę, zmarłych z rodzin: Niemczyk, 
Mazur, Baron, Holewik oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące.  
Za †  Gertrudę Ziebura w 1 rocz. śmierci.   
Nabożeństwo kolędowe. 
Do Bożej Opatrzności i Aniołów Stróżów w intencji 

rocznych dzieci: Julii Kotarskiej, Krzysztofa Spyra    
i  Pawła Śleziona, ich rodziców i chrzestnych. 
Udzielenie sakramentu chrztu świętego.  

Sprzątanie kościoła: 
Poniedziałek 20.01. godz. 900  i sobota  25.01.2020r.  godz. 900 ul. Polna, Krótka                            

i Stenclówka. 
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III Niedziela  Zwykła – 26.01.2020r.  

Porządek nabożeństw 
Poniedziałek 

27.01.2020r. 
Bł. Jerzego 

Matulewicza 

 

17:00 1. Za † Krystynę Ziebura – od Firmy Pogrzebowej 

„Mamok”.  

2. Za †† Jerzego Klepek w 10 rocz. śmierci, rodziców, 

brata Piotra, Mieczysława Pawlus, ojca Jana, brata 

Zbigniewa oraz zmarłych z rodzin: Klepek, Pawlus, 

Pydych i Bryś.   
Wtorek 

28.01.2020r. 
Św. Tomasza z Akwinu 

 

7:00 

 

 

Za zmarłych zalecanych (7).  

 

 

Środa 

29.01.2020r. 
Bł. Bolesławy Marii 

Lament 

17:00 1. Za ††  Marię i Ludwika Sodzawiczny, synową 
Janinę, Annę Sodzawiczny, Jana Pieczkę, Eugenię 
Wojoczek, dziadków z obu stron i zmarłych   

z pokrewieństwa.  

2. Za †† Jana Łakota, rodziców, Henryka Mazur, 

rodziców, braci, Annę i Franciszka Niemczyk, córkę 
Jolantę, ks. Sylwestra Balcarek i zmarłych   

z pokrewieństwa.  

 Czwartek 

30.01.2020r. 
 

 

7:00 

 

Za zmarłych zalecanych (8).  

 Piątek 

31.01.2020r 
Św. Jana Bosko 

17:00 1. Za †† Józefa Swadźba na pamiątkę urodzin, 

rodziców: Gertrudę i Alojzego, brata Henryka   

i Franciszka Golda. 

2. Za †† Piotra Ziebura, jego dziadków z obu stron   

i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 

 

 

 

I Sobota 

01.02.2020r. 
 

8:00 

 

14:00 

 

 

 

17:00 

 

W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu 

Maryi oraz w intencji Róż Różańcowych. Godzinki. 

Do Bożej Opatrzności i Matki Bożej Wniebowziętej   

z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze 

dla Ryszarda z okazji 50 rocz. urodzin oraz za całą  
rodzinę. 
1. Za †† Ryszarda Klepek, żonę Gertrudę, Bronisławę   

i Alojzego Biela, Józefa Skorupka, Jana Gruszka   

i zmarłych z pokrewieństwa.  

2. Za †† Stefanię i Józefa Kasza, syna, wnuka,   

2 zięciów, rodziców i rodzeństwo, zmarłych z rodzin 

Stec i Skarboń.  
 

 
 Niedziela 

Ofiarowanie 

Pańskie 
02.01.2020r.  

 

7:30 
 
 

 
10:30 
12:00 

 

 
15:00 
15:30 

 

Za †† Augustyna i Gertrudę  Śleziona, ich rodziców   
i rodzeństwo, syna Lucjana, ks. Wilhelma Goli, 
Janusza Gawryla, Józefa Małys i dusze w czyśćcu 

cierpiące.   
Za † Alojzego Szymoszek – od sąsiadów.  
Za †† Annę Spyra w rocz. śmierci, rodziców   
i teściów, brata Alojzego Przemyk, Floriana, 

Brunona i Hildegardę Spyra.   
Nabożeństwo popołudniowe  
Za † Józefa Waleczek w 5 rocz. śmierci.   
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Sprzątanie kościoła:          

Poniedziałek 27.01. i sobota  01.02.2020r. godz. 9
00

  ul. Rolnicza i Borki.    
 

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

      II Niedziela Zwykła  -  19.01.2020r. 
 

1. Przez całe wieki Kościół Chrystusowy, sięgając aż po krańce świata, jednoczył ludzi 

różnych narodów i kultur. Wielką troską Pana Jezusa było, aby Jego wyznawcy 

pozostali w duchowej jedności, o co modlił się w czasie Ostatniej Wieczerzy. Wiemy, 

że wskutek politycznej walki o władzę i wpływy oraz z powodu rodzących się w toku 

dziejów herezji, ta jedność została utracona. Podejmijmy więc modlitwę - włączając 

się w rozpoczęty wczoraj Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan - abyśmy znów 

stanowili jedno. Poczujmy się w tej Eucharystii wspólnotą braci i sióstr złączonych 

miłością i wiarą. 
2. Zapraszam na nabożeństwo kolędowe o godz. 1500.  

3. W piątek o godz. 1700 zapraszam na Mszę św. szkolną. 
4. W sobotę  o godz.  1600 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św. 

5. Dziękuję za sprzątanie kościoła paniom z ul. Powstańców Śl. od nr 48 do końca,                     

a w tym tygodniu w poniedziałek  i w sobotę  o godz. 900  zapraszam panie  z ul. Polnej, 

Krótkiej i Stenclówki.               

6. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę przeznaczoną na naszą archidiecezję katowicką. Za 

tydzień, w ostatnią niedzielę miesiąca, kolekta specjalna będzie przeznaczona na zakup: 

60 litrowego bojlera i nowego grzejnika do łazienki na cmentarzu, oraz nowego, dużego 

odkurzacza do kościoła.  

7. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego, Małego Gościa  i Zwiastuna.  

 

 Panie, nasz Boże, tchnij w nas Ducha Twojej miłości  i w swojej dobroci zjednocz 

wszystkich, których posiliłeś tym samym Chlebem eucharystycznym. 

 

GŁOSZENIA  PARAFIALNE 

III  Niedziela Zwykła -  26.01.2020r.  
 

1. Niedziela, dzień pamiątki zmartwychwstania Pana Jezusa, jest dla nas chrześcijan 

dniem świętowania. Dziękujemy Panu Bogu, że objawił nam prawdę o sobie, wybrał 

nas, abyśmy stawali przed Nim i Jemu służyli. Dziś, w Światowym Dniu Trędowatych                

i w Dniu Islamu obchodzonym w Kościele katolickim w Polsce, zechciejmy podjąć 
służbę Bożą przez naszą modlitwę za ofiary trądu, opiekujących się nimi oraz za 

wyznawców religii proroka Mahometa. 

2. Zapraszam na ostatnie nabożeństwo kolędowe o godz. 1500. 

3. W poniedziałek o godz. 1600 zbiórka ministrantów, a po Mszy św. miesięczne 

spotkanie Grupy Modlitwy i Czcicieli św. Ojca Pio.  

4. We wtorek w Domu Parafialnym  czynna będzie Poradnia Życia Rodzinnego w godz. 

1800 – 2000. Narzeczeni logują się do poradni przez stronę: narzeczenikatowicka.pl 

5. W środę po Mszy św. nabożeństwo przed Wotywnym Obrazem.  

6. W piątek: o godz. 1600 spotkanie Dzieci Maryi, 

 o godz. 1700 Msza św. szkolna, 

po Mszy św. spotkanie Oazy, 

o godz. 1745 adoracja Najświętszego Sakramentu – jako postanowienie z Misji św. 

Zakończenie o godz. 2000 Apelem Jasnogórskim.  
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7. W I sobotę miesiąca: o godz. 800 Msza św. w intencjach wynagradzających 

Niepokalanemu Sercu Maryi i w intencji Róż Różańcowych, 

  o  godz. 830  Godzinki, 

  o  godz. 900 miesięczne spotkanie III Zakonu  św. Franciszka,  

  o  godz. 1600 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.  

8. W przyszłą niedzielę obchodzimy Święto Matki Bożej Gromnicznej – Ofiarowanie 

Pańskie.  

Podczas każdej Mszy św. będzie poświęcenie gromnic, a Dzieci Komunijne 

otrzymają świece komunijne na sumie o godz. 1030. 

9. Dziękuję za sprzątanie kościoła paniom z ul. Polnej, Krótkiej i Stenclówki, a w tym 

tygodniu w poniedziałek i w sobotę  na godz. 900 zapraszam panie z ul. Rolniczej                     

i Borek.  

10. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę specjalną przeznaczoną na  zapłacenie za bojler                      

i grzejnik do łazienki na cmentarzu oraz odkurzacz do kościoła.  

11. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego.  

 

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy zawsze się radowali Twoim Darem,  z którego 

czerpiemy nowe życie. 

Zapowiedzi 
W sakramentalny związek małżeński mają zamiar wstąpić: 

 
1. SODZAWICZNY KAROL,  s. Mariusza i Marioli, zd. Brzóska, kat.,                    

st. wolnego, zam. Studzionka, ul. Powstańców Śl.  

GĄSKA JUSTYNA, c. Arkadiusza i Anny, zd. Pustelnik, kat., st. wolnego, zam. 

Studzionka, ul. K. Miarki..  

 

2. SZCZEPANEK SZYMON, s. Jerzego i Krystyna  zd. Porwoł, kat.,                    

st. wolnego, zam. Czernica, ul. Biskupa. 

KOLNY ANNA, c. Tadeusza i Bernadety zd. Lazar,  kat., st. wolnego, zam. 

Studzionka, ul. Jedności.  

 

 

Podziękowanie! 
 

Z radością pragnę poinformować, iż w tegorocznej akcji kolędowania 

misyjnego zaangażowało się wielu uczniów. Dzięki temu, udało się odwiedzić 
wszystkich parafian w ciągu 4 dni.  

 Serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich, którzy w jakikolwiek 

sposób włączyli się w przygotowanie i przebieg kolędowania. Dziękuję przede 

wszystkim ks. Januszowi Ahnertowi, pp. Katechetkom: Marzenie Spyra                     

i Grażynie Wieliczka oraz p. Czesławowi Skaźnikowi, który wykonał 3 nowe 

piękne gwiazdy dla grup kolędniczych. 

Szczególne podziękowania należą się zaś uczniom, w tym najmłodszym:                    

5 letniej Hani Świerczek oraz 6 letniemu Grzesiowi Czechowi, a także 

rodzicom, opiekunom, wszystkim służącym transportem, wszystkim, którzy 

kolędników gościli w swoim domu, obdarzyli słodyczami, owocami oraz 

wsparli akcję ofiarą pieniężną. 
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W tym roku kolędowali także: Czernecka Milena, Czech Karina, Czernik Olga, 

Filipiec Ewelina, Gonska Alicja, Gonska Aleksandra, Mańka Michał, Mańka 

Mateusz, Piegza Marta, Piegza Lilianna, Raniszewski Jan, Raniszewska Zuzia, 

Strządała Natalia, Strządała Szymon, Świerczek Joanna, Świerczek Dorota. 

Opiekę sprawowali pp.: Klaudia Mańka, Regina Małyjurek, Bronisława 

Gonska, Aleksander Kisiała, zaś transportem służyli pp.: Magdalena 

Świerczek, Lucyna Piegza, Anna Czernik, Klaudia Mańka i p. Raniszewski.  

W swoim domu kolędników gościli pp.: Barbara i Czesław Gonska, 

Małgorzata i Marek Bołdys, Dagmara Małys, Elżbieta Krzysteczko, Eugeniusz 

i Pelagia Klepek, Monika i Brunon Świerczek, Otylia Mańka, Magdalena 

Świerczek, Lucyna Piegza i Bibianna Pojda.  

 Wszystkim serdecznie dziękuję. Zebraną ofiarę w wys. 8695 zł. 

przekazano na konto Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w Warszawie, aby 

wesprzeć potrzebujące dzieci z krajów Amazonii.  

    Opiekun: Bronisława Konieczny.  
 

 

ZAPROSZENIE 
 

Zarząd Emerytów zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w organizowanych 

przez Zarząd następujących imprezach: 

Wczasy Ustka - Niezapominajka _-    od 16.06 – 28.06.2020r.. Cena wczasów 1650 zł.  

W cenie są zawarte: przejazd autokarem, wyżywienie 3 razy dziennie, 12 noclegów, suchy 

prowiant na drogę powrotną, wieczorek taneczny, ognisko lub grill z pieczeniem kiełbasek, 

ubezpieczenie NNW. 

Wczasy Kołobrzeg – od 05.09. – 17.09.2020r. Ośrodek IKA. Cena 1540 zł. Świadczenia 

jak wyżej.  

Wycieczka jednodniowa do Koszęcina, siedziba Zespołu Śląsk. Cena 90 zł. W cenie: 

przejazd autokarem, ubezpieczenie NNW, bilety wstępu, obiad w siedzibie Zespołu Śląsk. 

Zwiedzanie połączone z warsztatami prowadzonymi przez nauczycieli Zespołu Śląsk. 

Wycieczka do Pragi – Kutna Hora – Duszniki Zdrój w dniach 17,18,19.07 2020r. Cena 

660 zł.  

I dzień: Zwiedzanie zabytków Pragi z przewodnikiem, 3 godzinny nocny rejs statkiem po 

Wełtawie połączony z kolacją i muzyką na żywo, nocleg w hotelu 

II dzień: Zwiedzanie zabytków Kutnej Hory z przewodnikiem w godzinach 

popołudniowych, przejazd do Dusznik Zdroju, nocleg w Dusznikach.  

III dzień: Zwiedzanie zabytków w Dusznikach Zdroju.  

Świadczenia zawarte w cenie: przejazd autokarem, przewodnicy, bilety wstępu do 

zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie NNW, rejs statkiem, dwie obiadokolacje, dwa 

śniadania, 2 noclegi.  

Zapisy na wszystkie imprezy w dniach 29 i 30 styczeń 2020r. w Domu Gromadzkim                   

w godz. od 900 do 1100. 

Zaliczka na wczasy 400 zł., wycieczka Koszęcin 20 zł., wycieczka Praga, Kutna Hora, 

Duszniki 80 zł.  

                                                      Za treść ogłoszeń: Janina Waleczek.  
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Informacje Sołeckie 

19 stycznia 2020r. 

1.  Remont poboczy na ul. Robotniczej. Na skutek bardzo 

dużego ruchu na tej ulicy, zostały w znacznym stopniu 

zniszczone pobocza, dlatego firma Strabag wykonuje ich remont. Jest to 

doraźna naprawa, ponieważ do czasu zakończenia pierwszego etapu budowy 

drogi wojewódzkiej DW 933 i powrotu całego ruchu pojazdów na tą drogę, 
pobocza będą nadal rozjeżdżane. 

Przedstawiciel dyrekcji firmy Strabag zapewnił, że po zakończeniu remontu 

odcinka DW 933, zostaną gruntownie naprawione pobocza drogi. Natomiast 

jeśli chodzi o remont nawierzchni, to firma zadeklarowała w Urzędzie 

Miejskim udział w kosztach. 

2.  Odszkodowania za grunty pod DW 933. Na mocy specustawy drogowej, 

sprawa wywłaszczenia z części gruntów pod remont DW 933 nie należy do 

kompetencji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach ani do wykonawcy 

robót. Wywłaszczeniami zajmuje się Urząd Wojewódzki w Katowicach. 

Według uzyskanych tam informacji, wyceny gruntów będą dopiero 

prowadzone. Uwzględniając wszystkie procedury, powiadomienia na temat 

wysokości odszkodowań powinny trafić do mieszkańców na przełomie 

kwietnia i maja br. Od momentu otrzymania powiadomienia, na 

uprawomocnienie się decyzji oraz wypłatę odszkodowania jest ok. 30 dni. 

Dla otrzymania szczegółowych informacji proszę się kontaktować z Śląskim 

Urzędem Wojewódzkim w Katowicach tel. 32 207 77 77. 

3.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - konkurs dla dzieci. Kasa 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 9 stycznia zainaugurowała dziesiątą -
 jubileuszową edycję konkursu plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi”, 

kierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Aby 

przystąpić do konkursu należy wykonać pracę plastyczną w formacie A3,                 

w dowolnej technice na temat zapobiegania wypadkom i chorobom związanym 

z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym. Na każdym etapie konkursu 

zgłoszone prace oceniane będą w podziale na dwie kategorie wiekowe (kl. 0-III 

i IV-VIII), według następujących kryteriów: zgodność z tematyką konkursu 

i jej trafne przedstawienie, oryginalność, pomysłowość w zobrazowaniu 

przesłania konkursu oraz walory estetyczne pracy. Autorzy najciekawszych 

prac na każdym etapie konkursu zostaną nagrodzeni. Laureaci etapu 

centralnego otrzymają m.in. sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także upominki od 

współorganizatorów i patronów konkursu. Szczegóły konkursu są dostępne na 

stronie: www.krus.gov.pl 

 

Sołtys                           

Ireneusz Gruszka 

 



 8
 

 

Sport 
 

6 stycznia, już po raz kolejny, rozegrano w Domu 

Sportowca, Otwarty Turniej Skata o Puchar Proboszcza. Z roku na rok 

turniej cieszy się coraz większą popularnością. W tym roku do turnieju 

zgłosiło się aż 38 osób. Tegorocznym zwycięzcą został Piotr Buczkowski. 

II miejsce zajął Mirosław Walaszek, III- Grzegorz Kuś, IV- Feliks Pietryja, 

V- Adam Helis, VI- Alojzy Godziek, VII- Stanisław Szuła, VIII- Stefan 

Mendrok, IX- Józef Liberka, X- Marian Wieczorek.  

 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się  
do organizacji Orszaku III Króli. 

Szczególnie osobom zaangażowanym w przygotowanie scenariusza, 

kostiumów, rekwizytów, scenografii, nagłośnienia. Dziękuję osobom 

występującym, paniom pomagającym przy poczęstunku, rodzinom, które 

upiekły ciasta, strażakom, sponsorom oraz tak licznie zgromadzonym 

uczestnikom orszaku. 

      Organizatorzy.  

 

Serdecznie dziękujemy - ks. proboszczowi Januszowi za odprawioną 
mszę św. i modlitwę przy mogile poległych Więźniów Oświęcimskich oraz 

rodzinom Studzionki za przyjęcie i okazaną gościnność. 

Uczestnicy „Marszu Śmierci" 

Modlitwa o zjednoczenie chrześcijan 

 
Panie Jezu, który w przeddzień swojej śmierci modliłeś się o to, by wszyscy Twoi 

uczniowie byli doskonałą jednością, jak Ty w Ojcu, a Ojciec w Tobie. Spraw, abyśmy 

głęboko odczuli, jak wielką niewiernością jest rozłam w chrześcijaństwie. Daj nam rzetelnie 

rozpoznać i odważnie odrzucić to, co ukrywa się w nas z obojętności, nieufności, a nawet 

wzajemnej wrogości. Udziel nam łaski, abyśmy wszyscy mogli się spotkać w Tobie, by                 

z naszych serc i z naszych ust wznosiła się nieustannie Twoja modlitwa o jedność uczniów. 

Jedność taką, jakiej Ty chcesz, i w czasie, jaki sam wybrałeś. O Ty, który jesteś samą 
miłością, pozwól nam znaleźć w Tobie drogę, która prowadzi do jedności w posłuszeństwie 

Twojej Miłości i Twojej Prawdy. Amen. 

ZW – dwutygodnik parafialny. Zespół redakcyjny: ks. prob. Janusz Ahnert, Ireneusz Gruszka,  

             Piotr Niezgoda; opracowanie graficzne i skład: Jadwiga Kost i Apolonia Paszyna. 

            43-245 Studzionka, ul. Jedności 14; tel. (032) 212 33 56  
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Drodzy Parafianie, mieszkańcy gminy Pszczyna 
 

Stoimy przed ogromnym wyzwaniem, od którego będzie 

zależała przyszłość nasza oraz naszych najbliższych. W 2018 roku 

Pszczyna zajęła niechlubne 1 miejsce jako miasto z najbardziej 

zanieczyszczonym powietrzem w Polsce. Przez ponad 1/3 roku 

oddychaliśmy powietrzem przekraczającym maksymalne 

dopuszczalne normy. Do naszych płuc trafiało jednego dnia tyle 

zanieczyszczeń, ile przedostaje się wraz z wypaleniem 11 

papierosów. 

Oddychanie tak zanieczyszczonym powietrzem skutkuje 

poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, takimi jak: 

- choroby układu sercowo-naczyniowego, 

- choroby układu oddechowego, 

- nowotwory, 

- problemy z płodnością, 
- negatywny wpływ na przebieg ciąży i rozwój płodu, 

- alergie, 

- choroba Alzheimera, Parkinsona 

- depresja, niższe poczucie szczęścia, 

- spadek inteligencji u kolejnych pokoleń. 
Rocznie w wyniku smogu w Polsce umiera przedwcześnie około 45 

tysięcy osób, czyli 10 razy więcej niż w wypadkach 

samochodowych. Tak samo jak za bezpieczeństwo na drodze, każdy 

z nas jest bezpośrednio odpowiedzialny za jakość powietrza, a co za 

tym idzie za zdrowie nasze i naszych rodzin. Musimy zacząć od 

siebie, od swoich domów i podwórek. 

Powinniśmy wziąć odpowiedzialność za przyszłość naszych dzieci, 

kierując się zdrowym rozsądkiem i Dekalogiem zawierającym 

przykazanie „nie zabijaj". 

Nasze działania możemy rozpocząć od następujących 

kroków: 

- zwracanie uwagi na jakość używanego opału oraz stosowanie 

odpowiednich technik palenia i rozpalania w piecu pozwalających 
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ograniczyć ilość dymu wypuszczanego z Twojego komina 

- w miarę możliwości rezygnowanie z opalania domu węglem                     

i drewnem 

- edukowanie sąsiadów i znajomych o zagrożeniach, jakie niesie za 

sobą smog 

Pamiętajmy również, że nas jako obywateli Polski i Śląska 

obowiązuje przestrzeganie obowiązujących przepisów: 

- zakaz spalania odpadów zielonych oraz liści na podwórkach 

- zakaz spalania odpadów węglowych, śmieci, mebli, itp. 

1 września 2017 roku weszła w życie uchwała antysmogowa 

dla województwa śląskiego, zgodnie z którą każdy mieszkaniec do 

końca 2021 roku ma obowiązek wymiany kotła węglowego 

starszego niż 10 lat i nieposiadającego tabliczki znamionowej na 

taki, który spełnia standardy zgodne z uchwałą. W następnych latach 

będą wprowadzane kolejne ograniczenia dotyczące m.in. korzystania 

z kominków. Niech każdy z nas zadba o to, aby nie przespać 
obowiązujących terminów, ponieważ nieprzestrzeganie przepisów 

będzie się wiązać z konsekwencjami finansowymi - nawet do 5000 

zł kary. 

W celu uzyskania pomocy oraz informacji zachęcamy do 

kontaktu z Urzędem Miasta w Pszczynie, z Referatem Ochrony 

Środowiska, który mieści się na ul. Dworcowej 30 

 

 

 


