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Program Stop Smog 

Od 21 października do 4 listopada prowadzony jest  nabór wniosków o dofinansowanie 

zadań realizowanych przez mieszkańców gminy Pszczyna w ramach Programu "Stop Smog". 

Gmina zakłada, że inwestycje zakwalifikowane do naboru w 2020 roku będą finansowane u 

mieszkańców w 100% do kwoty 53.000,00 zł. Dofinansowanie można pozyskać na: 

*wymianę urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne 

jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych 

budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, na spełniające standardy 

niskoemisyjne, 

*zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na ciepło 

grzewcze poprzez docieplenie przegród w budynkach. 

O dofinansowanie w ramach Projektu do przedsięwzięcia niskoemisyjnego może ubiegać się 

osoba fizyczna, będąca mieszkańcem gminy Pszczyna, która spełnia łącznie poniższe 

warunki: 

*jest właścicielem lub współwłaścicielem albo jest posiadaczem samoistnym lub 

współposiadaczem samoistnym całości lub części budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

lub lokalu, o którym mowa w ust. 6, w którym jest realizowane przedsięwzięcie 

niskoemisyjne, przy czym udział tej osoby lub zakres jej współposiadania nie może być 

mniejszy niż połowa; 

*w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, 

średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, jest zgodny z 

limitami określonymi w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych; 

*posiada środki własne oraz zasoby majątkowe, o których mowa w ustawie z dnia 21 

czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, nieprzekraczające kwoty 424 000 zł, 

*faktycznie zamieszkuje w budynku, 

*wyrazi zgodę na udostępnienie budynku/lokalu/nieruchomości w celu realizacji 

przedsięwzięcia niskoemisyjnego 

*wyrazi zgodę na udostępnienie budynku lub urządzeń służących doprowadzaniu lub 

odprowadzaniu energii elektrycznej z tej mikroinstalacji; 

*wyrazi zgodę na udostępnienie budynku w celu przeprowadzenia weryfikacji 

  
  



 

 

 
 

26.10. PONIEDZIAŁEK – Dzień powszedni 
1630 Różaniec 
1700 1. Za ++ rodziców Martę i Franciszka Bielecki, Franciszkę i Augustyna Chowaniec 
 2. Za ++ rodziców Karola i Martę Wojtala, Ryszarda i Martę Kloc 
 

27.10. WTOREK – Dzień powszedni 
1630 Różaniec 
1700 1. Za ++ rodziców Genowefę i Stanisława Pawełczyk, Józefa i Gertrudę Kosko 
 2. Za + Łucję Kapica od Koleżanek i Kolegów z firmy „Proseat” 
 

28.10. ŚRODA – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA 
1630 Różaniec 
1700 W intencji Parafian 
 

29.10. CZWARTEK – Dzień powszedni 
1630 Różaniec 
1700 W intencji Ewy o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
 

30.10. PIĄTEK – ŚWIĘTO POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA ARCHIKATEDRALNEGO W KATOWICACH 
1630 Różaniec 
1700 1. Za ++ Waleskę i Waltera Wrona 
 2. Dziękczynna w intencji Łucji i Henryka Wiera, córkę Dorotę, syna Grzegorza z rodziną 
 3. Za ++ Alojzego i Marię Wiera, Alojzego, Monikę, Ryszarda Michalik i ks. Jana Szweda 
 

31.10. SOBOTA – Dzień powszedni 
1300 Ślub rzymski: Piech Szymon – Romanik Renata 
1530 Różaniec 
1600 1. Za + Krzysztofa Żemła 
 2. Dziękczynna w intencji Wandy Jędrysik z okazji 75 urodzin oraz 6 rodzin 
 3. Dziękczynna w intencji Dawida Lazara z okazji 18 rocznicy urodzin, rodziców, brata i 

rodziców chrzestnych 
 4. Za ++ rodziców Jadwigę i Konrada Czysz 
 

01.11. NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
730 1. Za + Teofila Goc 
 2. Za + Antoniego Wojciech 
915 1. Za ++ Martę i Emanuela Niemiec, Emilię i Franciszka Surmiak i ++ z rodzin Surmiak 

i Niemiec 
 2. Za ++ Józefa, Zbigniewa, Martę i Karola Wojtala, ++ Martę i Ryszarda Kloc, ++ z rodzin 

Wojtala, Kloc, Spora, Bałuch, Wojciech i Kania, ++ sąsiadów i spocz. na cmentarzu 
1100 Za + Jarosława Sitko w 5 rocznicę śmierci 
1430 Nabożeństwo za ++ spoczywających na cmentarzu i poświęcenie zniczy 
1500 Za + spoczywających na naszym cmentarzu 

 

 
 
1. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na misje. 
2. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona na koszty utrzymania cmentarza. 
3. We wtorek przed Mszą św. nabożeństwo za wstawiennictwem św. Antoniego.  
4. W czwartek o 1630  Różaniec i wystawienie Najświętszego Sakramentu. 
5. W przyszłą niedzielę Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy św. jak w niedzielę. 
6. W przyszłą niedzielę o 1430 nabożeństwo za ++ w ostatnim roku i poświęcenie zniczy. Nie będzie procesji 
i nabożeństwa na cmentarzu. 
7. Zachęcam do zyskania Odpustu zupełnego za zamarłych w Oktawie Uroczystości Wszystkich Świętych. Można 
go uzyskać: 
- od południa Uroczystości Wszystkich Świętych i we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych przez pobożne 
nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze nasz i wierzę, modlitwy w intencji Ojca Świętego, odprawienie spowiedzi 
i przyjęcie Komunii św., zachowanie wolności od przywiązania  do jakiegokolwiek grzechu; 
- nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada połączone z modlitwą – choćby tylko w myśli – za zmarłych 
(odpust ten może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące). 
8. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego. 
9. W zakrystii można składać zalecenia za zmarłych. Różaniec za zmarłych zalecanych od poniedziałku do soboty. 

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

26.10. – 01.11.2020 r. 
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02.11. PONIEDZIAŁEK – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH 
800 Za ++ zalecanych w tegorocznych wypominkach 
1600 1. Za + męża Zdzisława Morkisz 
 2. Za ++ Bernardyna, Zenona i Bogusława Grajcarek 
1730 Różaniec za ++ zalecanych 
1800 1. Za + męża Stanisława Szczygieł w 40 rocznicę śmierci 
 2. Za ++ rodziców Jadwigę i Ludwika Pudełko 
 

03.11. WTOREK – Dzień powszedni 
1630 Różaniec za ++ zalecanych 
1700 1. Za + Krystiana Bratek w 12 rocznicę śmierci 
 2. Za ++ rodziców Franciszka i Mariannę Hadasz, Tomasza i Agnieszkę Paszek i ++ rodzeństwo 
 

04.11. ŚRODA – Wspomnienie św. Karola Boromeusza, bpa 
630 Różaniec za ++ zalecanych 
700 Za + Tadeusza Szczygieł w 50 rocznicę urodzin od sióstr z rodzinami 
 

05.11. I CZWARTEK MIESIĄCA – Dzień powszedni 
1630 Różaniec za ++ zalecanych  i adoracja Najświętszego Sakramentu 
1700 1. Za + córkę Bożenę 
 2. Za ++ Monikę i Jana Otręba, Gertrudę i Józefa Kuś 
 3. Za ++ Cecylię i Antoniego Nowrotek 
 4. O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne 
 

06.11. I PIĄTEK MIESIĄCA – Dzień powszedni 
1630 Różaniec za ++ zalecanych 
1700 1. Za ++ rodziców Zofię i Józefa Stroka oraz Emilię, Józefa i Romana Stroka 
 2. Za + Łucję Kapica od Koleżanek i Kolegów z firmy „Proseat” 
 3. Do NSPJ w int. bud. i ofiarodawców Kościoła i Domu Parafialnego oraz czcicieli NSPJ 
 

07.11. I SOBOTA MIESIĄCA – Dzień powszedni 
1530 Różaniec za ++ zalecanych 
1600 1. Dziękczynna w intencji Anny Kuś i 3 rodzin 
 2. Za + męża Jana Kuś, ++ rodziców z obu stron, ++ z rodzin Kuś, Lukasek i dusze w czyśćcu 

cierpiące 
 3. Dziękczynna w intencji Stanisława Pitlok z okazji 50 rocznicy urodzin i całej rodziny 
 4. Dziękczynna w intencji Marii Pudełko i 2 rodzin 
 5. Do NSNMP o nawrócenie grzeszników 
 

08.11. NIEDZIELA – 32 NIEDZIELA ZWYKŁA 
730 1. Za + Łucję i Franciszka Durok, Łucję Klos, 2 mężów, ++ z rodzin Goc, Durok i Klos 
 2. Za + Agnieszkę Klimek, ++ rodziców i teściów 
915 Za ++ zalecanych w tegorocznych wypominkach 
1100 W intencji Parafian 
1500 Za ++ zalecanych w tegorocznych wypominkach 

 
 
 
 
1. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona na koszty utrzymania cmentarza. 
2. We wtorek przed Mszą św. nabożeństwo za wstawiennictwem św. Antoniego.  
3. W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
4. Różaniec za zmarłych zalecanych od poniedziałku do soboty. 
5. Można zamawiać intencje mszalne na 2021r. Każdego dnia od godz. 800 do 930 oraz po Mszach św. 
wieczornych do 1830. 
6. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego. 
 
Ze względu na sytuację pandemiczną zaplanowane Misje święte nie odbędą się w planowanym terminie. 
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*złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji wprost z tego aktu 

w przypadku powstania obowiązku zwrotu kosztów przedsięwzięcia niskoemisyjnego. 

Beneficjent zostanie zakwalifikowany do Projektu, jeżeli: 

*zgłoszony do projektu budynek mieszkalny wybudowany został na podstawie pozwolenia 

na budowę wydanego przed dniem 1 stycznia 2009 roku, 

powierzchnia użytkowa zgłoszonego budynku mieszkalnego nie przekracza 300 m 

kwadratowych. 

Wnioski dostępne będą w wersji papierowej w Punkcie Obsługi Klienta w Pszczynie (ul. 

Kopernika 3, Koszary Ułańskie - boks nr 13), w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu 

Miejskiego w Pszczynie (ul. Dworcowa 30) oraz na stojaku przy wejściu do Urzędu Miejskiego 

w Pszczynie (Rynek 2). 

Wniosek będzie można złożyć: 

*elektronicznie, za pomocą formularza online znajdującego się pod adresem 

www.niskaemisja.pl/wniosek/pszczynastopsmog (formularz będzie dostępny od 21.10.2020 

od godziny 12.00 do 4.11.2020 roku do godziny 23.59). 

*papierowo, w Punkcie Obsługi Klienta (ul. Kopernika 3 boks nr 13), w godzinach otwarcia 

zgodnie z harmonogramem funkcjonowania POK, tj. 

poniedziałki: 10.00 - 14.00, 

czwartki: 13.00 - 17.00, 

środa (tylko 21 października): 12.00 - 16.00, 

piątek (tylko 23 października): 14.00 - 16.00, 

sobota (tylko 31 października): 9.00 - 13.00. 

W związku z rozprzestrzenianiem się na terenie kraju koronawirusa SARS-CoV-2, Operator 

zwraca się z prośbą, aby wnioski składne były za pomocą formularza internetowego. 

Wnioski w formie papierowej w Punkcie Obsługi można składać wyłącznie w 

uzasadnionych przypadkach. 

Wszelkie informacje dotyczące obowiązkowych załączników do wniosku, a także zasad 

oceny wniosków pod kątem formalnym i merytorycznym, obliczania punktacji znajdują się 

na stronie Operatora Programu pod adresem www.niskaemisja.pl/aktualnosci/460/. Gmina 

Pszczyna planuje przeznaczyć na dofinansowanie zadań następującą pulę środków 

4.399.000,00 złotych. Umowy wstępne podpisywane będą w okresie do 15 listopada 2020 

roku. Będą obejmować wstępną deklarację chęci uczestnictwa w projekcie. Właściwa 

umowa zostanie podpisana z mieszkańcem po wykonaniu audytu. Dodatkowe pytania 

można zadawać telefonicznie - pod numerem telefonu 721 747 447 (w dni robocze w 

godzinach od 8.00 do 15.00), lub formie mailowej: pszczynasmog@atsys.pl 

 

www.niskaemisja.pl/wniosek/pszczynastopsmog
www.niskaemisja.pl/aktualnosci/460/

