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Marszałkowski Budżet Obywatelski 

W tym roku odbędzie się 2 edycja MBO, gdzie można było składać wnioski  

o zadania na szczeblu wojewódzkim. Taki też wniosek złożyłem do Urzędu 

Marszałkowskiego odnośnie budowy chodnika wzdłuż DW 931 (od ulicy Sarenek 

do Leśniczówki). Miejmy nadzieję, że tym razem zostanie pozytywnie 

zweryfikowany i poddany głosowaniu, co nie udało się w poprzedniej edycji. 

O dalszym toku w tej sprawie będziemy informować na bieżąco.          

 Sołtys Marek Wojtala 

 

Komunikat dla rolników 

ARiMR: Dłuższy termin składania wniosków o płatność dobrostanową. 

Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych 

rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014-

2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”. 

Ten nowy rodzaj wsparcia z PROW 2014-2020 przeznaczony jest dla hodowców 

krów i świń. Ma on rekompensować im dodatkowo poniesione koszty i utracone 

dochody w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych 

z podwyższonym dobrostanem zwierząt. Dopłaty mogą otrzymać ci rolnicy, którzy 

zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich 

utrzymania przez zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę 

(krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc. w stosunku do wymaganej obecnie 

minimalnej powierzchni lub przez zorganizowanie zwierzętom dostępu 

do pastwiska czy wybiegu. Do piątku 8 maja 2020 r. do ARiMR wpłynęło 13 337 

wniosków o przyznanie płatności dobrostanowej. Roczne stawki tych płatności 

wynoszą: 301 zł na lochę (zwiększenie powierzchni w budynkach); 24 zł na tucznika 

(zwiększenie powierzchni w budynkach); 185 zł na krowę mleczną (wypas 

w sezonie pastwiskowym); 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni 

w budynkach); 329 zł na krowę mamkę (dostęp do wybiegów poza sezonem 

pastwiskowym). Nabór wniosków odbywa się drogą elektroniczną, 

za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, na wspólnym formularzu wniosku dla 

płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW 2014-2020. Wniosek może 

być także złożony po 15 czerwca 2020 r., z tym że za każdy dzień roboczy 

opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1 proc. Ostateczny 

termin ubiegania się o płatności dobrostanowe upływa 10 lipca 2020 r. Rolnicy 

posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, 

zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, 

oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku 

poprzedniego. 
 

 

 

 



 

 

 
 

25.05. PONIEDZIAŁEK – Dzień powszedni 
1700 – 1. Za + Brunona Dyrda w 3 r. śmierci ++ jego rodziców i teściów 
 2. Za + Małgorzatę Janosz 
 3. Za + córkę Katarzynę Kosko i + męża Eugeniusza Kosko 
 

26.05. WTOREK – Dzień powszedni, Wspomnienie św. Filipa Neri, prezb., Dzień Matki 
1700  – 1. Za + Franciszka Goc, dwie żony, ++ Annę i Roberta Jeleń 
 2. Za + Marka Świerkot 
 3. Za ++ Alfreda i Agnieszkę Procner 
 

27.05.  ŚRODA – Dzień powszedni 
1700  – 1. Za ++ rodziców Martę i Jana Bryła oraz ++ Karola, Franciszka i Jana Bryła 
 2. Za+ Marię Jonkisz 
 

28.05. CZWARTEK – Dzień powszedni 
1630  – Adoracja Najświętszego Sakramentu 
1700  – 1. Za ++ Gabrielę i Marka Kotyrba, wnuka Szymona ++ rodziców Maśka, 2 braci, szwagra 

Bronisława Hadaś 
 2. Za + Marię Stencel od szwagra Zenona Szeliga z żoną 
 3. Za + Marię Stencel od chrześniaczki Ewy Szpek z rodziną 
 4. Za + Marię, męża Stanisława i córkę Marię od rodziny Szeliga 
 

29.05. PIĄTEK – Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dz. 
1700  – 1. Za + męża Franciszka Mandla ++ rodziców Pawła i Franciszkę, 4 braci, 3 szwagrów, siostrę 

Łucję, bratową Annę 
 2. Za+ Adama Poźniak od Lucjana i znajomych z Kaniowa 
 

30.05. SOBOTA – Wspomnienie św. Jana Sarkandra, prezb. i męcz. 
1200  – W intencji dzieci pierwszokomunijnych, rodziców i chrzestnych 

1600  – 1. Dziękczynna w intencji Krystyny i Ryszarda Sporyś z okazji 75 rocz. ur. Krystyny 
 2. Za + Mariana Galoch ++ Annę, Floriana i Eugeniusza Kotajny 

3. Dziękczynna w intencji Eugeniusza i Reginy Wiera, syna Michała oraz córek 
z rodzinami 

 

31.05. NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 
730  – Za + męża Bernarda Urbańczyk, Paulinę i Franciszka Bronowski, ++ z rodzin 

Urbańczyk i Bronowski 
915 – W intencji Parafian 

1100 – W intencji Parafian 

1200 – W intencji dzieci pierwszokomunijnych, rodziców i chrzestnych 
1500 – 1. Dziękczynna w intencji Bożeny i Józefa Synoczek z okazji rocznicy ślubu 

i całej rodziny 
 2. Dziękczynna w intencji Ireny i Bronisława Kowalik, syna Tomasza oraz Natalii i 

Michała Legierskich 
 

 

 

1. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby parafii. Bóg zapłać. 
2. We wtorek przed Mszą św. Nabożeństwo za wstawiennictwem św. Antoniego. 
3. W czwartek  o 1630 adoracja Najświętszego Sakramentu. 
4. W piątek o godz. 1500 pierwsza spowiedź dzieci przystępujących w sobotę i niedzielę do I Komunii 
Świętej. 
5. Dziś obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jednocześnie w dniu dzisiejszym 
przypada także dzień modlitw za Kościół w Chinach. Pamiętajmy w naszych modlitwach 
o chrześcijanach żyjących w tym kraju. 
6. W ostatnią niedzielę maja rokrocznie odbywała się archidiecezjalna pielgrzymka świata męskiego 
do Matki Bożej Piekarskiej. W tym roku - z racji epidemii - odbędzie się w skromniejszej formie. 
Metropolita katowicki zaprasza jednak całe rodziny do wspólnej modlitwy i uczestniczenia 
w transmisjach telewizyjnych i radiowych. 
7.  Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego. 

  

I N T E N C J E    M S Z A L N E 

25.05. – 31.05.2020 r. 
 

OGŁOSZENIA 
 



  

 

01.06. PONIEDZIAŁEK – Święto NMP Matki Kościoła, Dzień Dziecka 

700 –   1. Za ++ rodziców Marię i Jana Goc 
2. Za + Adama Poźniak od Krystyny Bryksa z rodziną 

 

02.06. WTOREK – Dzień powszedni 
1700  – 1. Za ++ rodziców Franciszkę i Pawła Warkocz, Annę i Józefa Faruga, ++ z rodziny i dusze 

w czyśćcu cierpiące 
 2. Za + Jana Czmajduch od Zakładu Pogrzebowego „Mamok” 
 

03.06.  ŚRODA– Wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Tow. 
700  – Za dusze w czyśćcu cierpiące 
 

04.06. I CZWARTEK MIESIĄCA– Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana 
700  – O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne 
1630  – Adoracja Najświętszego Sakramentu 
1700  – 1. Za + Annę Stadler, męża Emanuela, syna Piotra, + Wiktora Chrostek, jego rodziców 

Antoniego i  Rozalię, siostrę i brata, Klemensa Łukowiec, Józefę, 3 synów, 3 córki, 2 szwagrów, 
2 bratowe, dusze w czyśćcu cierpiące 

  2. Za + Marię Stencel w 30 dzień po śmierci 
 

05.06. I PIĄTEK MIESIĄCA– Wspomnienie św. Bonifacego, bpa i męczennika 

700  – Do NSPJ w int. budowniczych i ofiarodawców Kościoła i Domu Parafialnego oraz czcicieli NSPJ 
1700  – 1. Za + Zofię Stokłosa, męża Erwina, ++ z rodziny Piech 
 

06.06. I SOBOTA MIESIĄCA– Dzień powszedni  
700  – Do NSNMP o nawrócenie grzeszników 
1300  – Ślub rzymski: Maciej Kurleto – Kinga Szpyra 
1600  – 1. Dziękczynna w intencji Renaty i Jana Pitlok, syna Krzysztofa i 3 rodzin 

2. Za ++ Martę i Józefa Pitlok, Szczepana Chlubek i Alojzego Kocima, ++ z rodzin Chlubek, 
Pitlok i Janosz 

 3. Dziękczynna w intencji Krystiana Gogola z okazji 18 rocznicy urodzin 
 4. Dziękczynna w intencji Natalii z okazji 18 rocznicy urodzin, rodziców i chrzestnych 

5. Dziękczynna w intencji Bożeny Świerkot z okazji urodzin i całej rodziny 
 

07.06. NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

730  –  Dziękczynna w intencji Teresy i Mariana Mazur i całej rodziny 

915 – W intencji Parafian 

1100 –  W intencji tegorocznych maturzystów  
1200 – W intencji dzieci pierwszokomunijnych, rodziców i chrzestnych 
1500 –  1. Dziękczynna w intencji Genowefy i Henryka Mazur i 4 rodzin 
 2. Za ++ Agnieszkę i Jana Oszek, Stefana Faruga i ++ z pokrewieństwa 
 3. Dziękczynna w intencji Anny i Andrzeja Rozmus i całej rodziny 

 

 

 

1. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby parafii. Bóg zapłać. 
2. Obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Św. Jest to święto dopełnienia Tajemnicy Paschalnej, 
przekazania jej w życie i działanie Kościoła. Wierni mogą uzyskać odpust zupełny za publiczne 
odmówienie hymnu: Przybądź, Duchu Stworzycielu i spełnienie zwykłych warunków odpustu. 
3. W poniedziałek obchodzimy Święto NMP Matki Kościoła. Jest to również Misyjny Dzień Chorych. 
4. Od poniedziałku rozpoczyna się Okres Zwykły roku liturgicznego. 
5. We wtorek przed Mszą św. Nabożeństwo za wstawiennictwem św. Antoniego. 
6. W czwartek obchodzimy święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Pamiętajmy 
o modlitwie o powołanych i módlmy się o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne. 
7. W czwartek  o 1630 adoracja Najświętszego Sakramentu. 
8. W piątek o godz. 1500 pierwsza spowiedź dzieci przystępujących w niedzielę do I Komunii Świętej. 
9. W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Odwiedziny chorych i starszych 
parafian w piątek od godziny 800. 
10. Kolekta przyszłej niedzieli na Wydział Teologiczny UŚ. 
11.  Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego. 

I N T E N C J E    M S Z A L N E 

01.06. – 07.06.2020 r. 
 

OGŁOSZENIA 
 



Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie 

poniedziałek, 8 czerwca. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy 

o COVID-19, która przywraca bieg terminów. 

W tym roku po raz kolejny rolnicy starający się o dopłaty bezpośrednie lub 

obszarowe mogą skorzystać z ułatwienia jakim jest możliwość złożenia 

oświadczenia potwierdzającego brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie 

płatności złożonego w 2019 r. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze 

złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020. Tegoroczna kampania 

rozpoczęła się 1 marca, jednak w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu 

epidemii, od 31 marca zawieszony został bieg terminów. 

16 maja weszły w życie przepisy przywracające bieg terminów, a co za tym idzie, 

zawieszony wcześniej termin na złożenie oświadczeń zostaje 

przywrócony. Ostatnim dniem na skuteczne złożenie oświadczenia będzie 

poniedziałek, 8 czerwca 2020 r. 

Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym 

w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak 

zmian, chcą ubiegać się o te same płatności i w roku minionym wnioskowali 

wyłącznie o: 

- jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, 

płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec i płatność do 

kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu; 

- płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi 

ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020); 

- wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013); 

- premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020). 

Rolnicy, którzy nie złożą w przewidzianym terminie oświadczenia 

potwierdzającego brak zmian, mogą złożyć wniosek o przyznanie płatności, 

zarówno przez aplikacje eWniosekPlus, jak i w wersji papierowej. Termin składania 

wniosków upływa 15 czerwca 2020 r. 

Co ze śmieciami? 

W poprzednich gazetkach informowaliśmy o możliwości zmniejszenia opłaty 

za odpady komunalne jeśli zadeklarujemy posiadanie kompostowników. W chwili 

obecnej procedowana jest uchwała, która podniosłaby cenę za śmieci o 35 % 

(z 19,10 zł/osobę do 25,80 zł/os.) Na czwartkowej sesji radni rady miejskiej nie 

zgodzili się na taką podwyżkę. Burmistrz nakazał analizę prawną zaistniałej 

sytuacji, która może grozić od 1 lipca niedofinansowaniem systemu odbioru 

odpadów. Urząd Miejski tłumaczy kolejną podwyżkę wzrostem opłat oraz kosztów 

odbiorów śmieci na składowiskach. Do przetargu przystąpiła tylko jedna firma, 

która dotychczas obsługuje mieszkańców gminy. Jaka będzie ostatecznie cena 

za nasze śmieci - dowiemy się, niestety wkrótce.                                             

 M.P.  

 


