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Jest dofinansowanie do ulicy Zagajniki
Rząd przyznał kolejne pieniądze na remont, przebudowę i budowę dróg w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Gminy i powiaty województwa śląskiego
otrzymają 149 342 567,02 zł na realizację 95 zadań (w tym na 34 zadania kontynuowane
z poprzednich lat), które przeznaczą na inwestycje drogowe. Do gminy Pszczyna trafi 1
696 027,50 zł na rozbudowę ul. Zagajniki w Jankowicach i Studzienicach. Jest to
inwestycja, która czeka od kilku lat na realizację. Starania o przebudowę tej drogi wraz z
odwodnieniem zostały rozpoczęte kilka lat temu. W ubiegłym roku, mimo zawarcia tej
inwestycji w budżecie gminnym, nie udało się jej zrealizować. Po pozyskaniu tego
dofinansowania możemy liczyć na szybką realizację. Jest to pozytywna i długo przez
mieszkańców oczekiwana wiadomość.
(red.)
Gmina dofinansuje sterylizację czworonogów
W bieżącym roku gmina Pszczyna uruchomiła program, który ma na celu ograniczenie
bezdomności zwierząt domowych (psów, kotów). Dlatego każdy właściciel (mieszkaniec
gminy Pszczyny) może ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 100 zł do sterylizacji.
Ograniczona jest liczba zwierząt do jednego na gospodarstwo domowe na rok.
Warunkiem dofinansowania zabiegu przez Gminę Pszczyna, jest oznakowanie
zwierzęcia mikroczipem i zarejestrowanie w elektronicznym systemie identyfikacji
zwierząt. W związku z tym, psy i koty właścicielskie, które do tej pory nie zostały
oznakowane mikroczipem, w dniu przeprowadzenia zabiegu sterylizacji lub kastracji
będą dodatkowo oznakowane na koszt właściciela, jeśli środki przeznaczone przez gminę
na ten cel zostaną w całości wykorzystane we wszystkich przychodniach
weterynaryjnych. Program trwa do 30 listopada, lub wyczerpania funduszy. Wnioski są
dostępne na stronach urzędu, należy oczywiście taki wniosek opatrzyć stosownym
zaświadczeniem z przychodni weterynaryjnej o przeprowadzonym zabiegu.
Program pilotażowy
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
(WFOŚiGW Katowice) ogłosił już nabór wniosków o dofinansowanie w ramach
nowego programu „Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych
gminach - pilotaż” na terenie Gminy Pszczyna. Program skierowany jest do osób
fizycznych - właścicieli / współwłaścicieli lokali mieszkalnych oraz do wspólnot
mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych mieszczących od 3 do 20 lokali
mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Pszczyna. Wsparciem objęte są

INTENCJE MSZALNE
26.04. – 2.05.2021 r.
26.04. PONIEDZIAŁEK – Dzień powszedni
700
O zdrowie dla Czesława
27.04. WTOREK – Dzień powszedni
1700 1. Za ++ rodziców Annę i Franciszka Kuźnik
2. Za + Andrzeja Piesior w 30 dzień po śmierci
3. Za + Martę Bartas w 30 dzień po śmierci
4. Za + Andrzeja Piesior od rocznika 1977
28.04. ŚRODA – Dzień powszedni
700
W intencji Parafian
29.04. CZWARTEK – ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ, dz. i dK, patronki Europy
1630 Adoracja Najświętszego Sakramentu
1700 1. Za + Zofię Łukowiec w 2 rocznicę śmierci
2. Za + siostrę Genowefę Swadźba od brata Pawła z rodziną
3. Za + Danutę Marcinkiewicz w 30 dzień po śmierci
4. Za + Grażynę Miłkowską
30.04. PIĄTEK – Dzień powszedni
1700 1. Za + syna Tomasza Goc w 27 rocznicę śmierci
2. Za + Waldemara Brandys w 19 rocznicę śmierci
3. Za + Elżbietę Pyrtek od siostry Doroty z rodziną
1.05. SOBOTA – ŚWIĘTO ŚW. JÓZEFA, RZEMIEŚLNIKA
1100 W intencji dzieci przystępujących do I Komunii św.
1400 1. Dziękczynna z okazji 60 rocznicy ślubu Marii i Stanisława Goc i 3 rodzin
2. Dziękczynna z okazji 30 rocznicy ślubu Ireny i Jean Marca Leclercq
00
15
1. Dziękczynna w intencji Łukasza Przybyła z okazji urodzin oraz całej rodziny
2. Za ++ Irenę i Władysława Przybyła
1600 Dziękczynna w intencji Hanny z okazji 1 rocznicy urodzin, rodziców i chrzestnych
2.05. 5 NIEDZIELA WIELKANOCNA
730
1. Za ++ Karola Pośpiech, Józefa Mandla i Jana Otręba
2. Za ++ z rodzin Mandla, Pośpiech i Otręba
915
W intencji Parafian
30
10
W intencji dzieci przystępujących do I Komunii św.
00
12
W intencji dzieci przystępujących do I Komunii św.
1500 W intencji Parafian
OGŁOSZENIA

1. Dziś Niedziela Dobrego Pasterza. Jest to szczególny dzień modlitw za powołanych i o nowe powołanie kapłańskie, misyjne
i zakonne. W tym tygodniu przypadają również kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele.
2. Dzisiejsza kolekta na potrzeby naszej Parafii. Bóg zapłać.
3. We wtorek przed Mszą św. nabożeństwo za wstawiennictwem św. Antoniego.
4. Pierwsza spowiedź i próba przed I Komunią św. o godzinie 1800: środa – klasa III a, czwartek – klasa III b, piątek – klasa III c.
5. I komunia św. sobota 1.05. godz. 1100 klasa III a, niedziela 2.05 godz. 1030 klasa III b, godz. 1200 klasa III c.
6. W czwartek o 1630 adoracja Najświętszego Sakramentu.
7. W czwartek, 29 kwietnia, obchodzimy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.
8. Od soboty rozpoczynamy maj, miesiąc w którym zachęcam do uczestnictwa w nabożeństwach majowych po Mszach św.
9. 1 maja, w święto św. Józefa, pamiętajmy o modlitwie za bezrobotnych.
10. W przyszłą niedzielę kolekta na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach.
11. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego.

INTENCJE MSZALNE
3.05. – 9.05.2021 r.
3.05. PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI, głównej patronki Polski
730
Za ++ rodziców Elfrydę i Floriana Trójca
15
9
1. Za + Marię Kozik w 9 rocznicę śmierci
2. Za ++ Mariannę, Klemensa i Romana Kozik
3. Za + Jana Waligórę
00
11
Dziękczynna w intencji Piotra Smaga z okazji chrztu, rodziców i chrzestnych
4.05. WTOREK – Wspomnienie św. Floriana, męczennika, patrona archidiecezji
1700 1. Za + Marię Stencel w 1 rocznicę śmierci
2. Dziękczynna w intencji Joanny Węgrzynek z okazji 60 rocznicy urodzin i całej rodziny
3. Za + ojca Aleksego Zbolały
5.05. ŚRODA – Dzień powszedni
1700 1. Za ++ córkę Katarzynę Kosko, męża Eugeniusza i ++ rodziców Kosko i Pawełczyk
2. Za + Franciszka Wyroba
3. Za + Pawła Pudełko w 30 dzień po śmierci
6.05. I CZWARTEK MIESIĄCA – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA
700
O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
30
16
Adoracja Najświętszego Sakramentu
00
17
1. Za ++ Genowefę i Franciszka Balcarek
2. Za + Bolesława Moronia
3. Za ++ Franciszkę i Wawrzyńca Niemiec
7.05. I PIĄTEK MIESIĄCA – Dzień Powszedni
700
Do NSPJ w int. budowniczych. i ofiarodawców Kościoła i Domu Parafialnego oraz czcicieli NSPJ
1700 1. Za ++ Zofię i Emila Rozmus, Agnieszkę i Józefa Buła
2. Za + męża Pawła Furczyk, + siostrę Emilię i ++ rodziców Kondzielnik i Furczyk
8.05. SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BPA I MĘCZENNIKA, głównego patrona Polski
1600 Dziękczynna w intencji Marii i Alojzego Paszek z okazji urodzin Marii oraz dzieci z rodzinami
9.05. 6 NIEDZIELA WIELKANOCNA
730
Za + Pawła Niemiec w 3 rocznicę śmierci
915
Za ++ Parafian
00
11
Suma odpustowa w intencji Parafian
00
15
Za + Ludwika Bałuch w 4 rocznicę śmierci
OGŁOSZENIA

1. Kolekta dzisiejszej przeznaczona jest na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach.
2. W poniedziałek, 3 maja, Uroczystość NMP Królowej Polski.
3. W tym tygodniu obchodzimy I czwartek i I piątek miesiąca.
4. Nabożeństwa majowe po Mszach św.
5. We wtorek przed Mszą św. nabożeństwo za wstawiennictwem św. Antoniego.
6. W czwartek o 1630 adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo majowe.
7. W piątek odwiedziny chorych i starszych Parafian. Początek o godzinie 800.
8. W niedzielę 9.05. obchodzimy Uroczystość Odpustową ku czci św. Izydora. Kazania odpustowe wygłosi
ks. Dawid Majka. Suma odpustowa o godz. 1100.
9. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby naszej Parafii.
10. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego.

przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i
poprawie efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.
Dodatkowo przewiduje się dofinansowanie działań informacyjno-promocyjnych
realizowanych przez Gminę. Wnioski będą przyjmowane od dnia 16 kwietnia 2021 r.
do dnia 31 stycznia 2022 r. lub do wyczerpania budżetu Programu. Można je składać
w formie:
1.elektronicznej - na wyznaczoną skrzynkę podawczą WFOŚiGW Katowice znajdującą
się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), po uprzednim
opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym
Wnioskodawcy lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentacji Wnioskodawcy,
2.papierowej - przez dostarczenie wraz z załącznikami do WFOŚiGW Katowice, po
uprzednim pobraniu PDF wniosku przesłanego przez GWD, wydrukowaniu
i opatrzeniu go podpisem własnoręcznym Wnioskodawcy lub w przypadku wspólnoty
mieszkaniowej osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji Wnioskodawcy. Więcej
informacji można uzyskać na stronie: www.pszczyna.pl
Powiatowy punkt szczepień
W przyszłym tygodniu rusza powiatowy punkt szczepień, który ma codziennie
obsługiwać ponad 500 chętnych osób do zaszczepienia się przeciw Covid-19.
Zlokalizowany jest on w hali POSiR. Szczepienia będą przeprowadzane w godzinach od
8.00 do 20.00 przez siedem dni w tygodniu. Do zespołów szczepiących zgłosiło się ok.
100 osób zainteresowanych pracą - to lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, inne
osoby posiadające uprawnienia do wykonywania szczepień przeciwko COVID-19,
a także studenci kierunków medycznych i wolontariusze z grupy ratowniczej HKR
Pszczyna.Rejestracja do Powiatowego Punktu Szczepień Powszechnych przeciwko
COVID-19 będzie możliwa na kilka sposobów - przez infolinię 989, SMS, e-Rejestrację
dostępną na pacjent.gov.pl oraz kontakt telefoniczny z punktem w hali POSiR.
Przypominamy, że od poniedziałku działa infolinia Powiatowego Punktu Szczepień
przeciwko COVID-19, zlokalizowanego w hali POSiR. Po informacje w sprawie
szczepień w tym punkcie można dzwonić na numery telefonu: 730 002 488 oraz 577 877
388 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00).
Wysoce zjadliwa grypa ptaków
Wojewoda śląski wydał 22 kwietnia Rozporządzenie w sprawie zwalczania zjadliwej
grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i pszczyńskiego
oraz miast Jastrzębie-Zdrój i Żory. Nakazuje się utrzymywanie drobiu lub innych ptaków
w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym
miejscu w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi
ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt
z dzikimi ptakami. Należy przed kurnikami umieścić m.in. maty dezynfekujące.

