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Podatek gruntowy 

II rata podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego na rok 2021 pobierana będzie 
w dniach: 

12 maja  (środa)  od godz. 800 do 1100 

13 maja  (czwartek) od godz. 1600 do 1830    w domu parafialnym. 

        Sołtys Marek Wojtala 

 

Oświetlenie przejścia dla pieszych 

Budowa sieci oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Żubrów w Jankowicach, 

wybrano ofertę: INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE MIECZYSŁAW  KOSTKA 

ul. Stalmacha 15 43-220 Bojszowy. Cena oferty brutto: 15 375,00 zł brutto (słownie: 

piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100)  Okres gwarancji jakości: 

120 miesięcy.     

(red.) 

Bezpłatne porady prawne 

Mieszkańcy powiatu pszczyńskiego bez wychodzenia z domu mogą skorzystać 
z nieodpłatnej pomocy adwokatów i radców. Wystarczy, że zadzwonią  

i umówią się na poradę prawną. W trakcie pandemii porady udzielane są telefonicznie. 
By skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej konieczna jest wcześniejsza rezerwacja 

terminu. W tym celu wystarczy zadzwonić pod numer telefonu 32 449 23 78. Nieodpłatna 

pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie są udzielane mieszkańcom, których nie 
stać na prawnika.  

Z bezpłatnych porad mogą skorzystać także przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową 

działalność gospodarczą, którzy w ostatnim roku nie zatrudniali żadnych pracowników. 
Mieszkańcy mogą również korzystać z oferty jednostek nieodpłatnego poradnictwa. 

Można w nich uzyskać bezpłatne porady rodzinne, psychologiczne i pedagogiczne oraz 

z zakresu pomocy społecznej, praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, 
ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i prawa podatkowego.  

Porady udzielane są także w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych 

uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w ramach interwencji 
kryzysowej bezrobotnym i osobom pokrzywdzonym przestępstwem.  

Organizatorem pomocy prawnej jest powiat pszczyński. Zadanie finansowane jest ze 

środków budżetu państwa. 
  



 

 

 

 
 
 
 

1. Dzisiejsza kolekta na potrzeby naszej Parafii. 
2. We wtorek przed Mszą św. nabożeństwo za wstawiennictwem św. Antoniego. 
3. W czwartek o 1830 adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo majowe. 
4. Nabożeństwa majowe po Mszach św. 
5. W poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje, tzw. Dni Krzyżowe. Nabożeństwa odbędą się przy 
Krzyżu misyjnym i przy grocie MB. 
6. Dziś diakoni WŚSD rozpoczynają rekolekcje przed święceniami kapłańskimi. 
7. W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Kazania wygłosi O. Dominik Ochlak. 
8. Od piątku rozpoczynamy nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. 
9. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego.  

10.05. PONIEDZIAŁEK – Dzień powszedni 
1700 1. Za + Jana Czmajduch w 1 rocznicę śmierci 
 2. Za ++ Alfreda Gruszka, syna Stanisława , rodziców, dziadków, sąsiadów i z pokr. Gruszka i Szafron 
 3. Za + męża Stanisława Homan w 4 rocznicę śmierci 
 

11.05. WTOREK – Dzień powszedni 
1700 1. Dziękczynna w intencji Teresy i Stanisława Sosna i trzech rodzin 
 2. Za ++ Cecylię i Ludwika Stawicki i ++ z rodzin Wiera, Stawicki i Komraus 
 

12.05. ŚRODA – Dzień powszedni 
1700 1. Za ++ Agnieszkę i Karola Janik, Helenę i Kazimierza Pękała 
 2. Za + Różę Kędzior w 30 dzień po śmierci 
 3.  Za + Różę Kędzior od Ewy z rodziną 
 

13.05. CZWARTEK – Dzień powszedni 
1830 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
1900 1. Za ++ męża Jana Wieczorek, syna Sylwestra i rodziców z obu stron 
 2. Dziękczynna w intencji Zofii i Jolanty z okazji 50 rocznicy urodzin 
 3. Do MB Fatimskiej o zdrowie i bł. Boże dla Jadwigi oraz rodzin Tomicki, Lubowiecki i Bredowski 
 4. Za ++ rodziców Zofię i Stanisława Majkowski, ++ z pokrewieństwa z obu stron, + Krystynę Wolitek i dusze 

w czyśćcu cierpiące 
 5. Dziękczynna w intencji Róży Utrata i całej rodziny oraz + męża Stanisława 
 6. Za + mamę Stefanię Chrobok w 10 rocznicę śmierci i ++ ojców Jakuba Chrobok i Pawła Wybrańczyk 
 

14.05. PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA 
1700 1. Za ++ Agnieszkę, Bolesława i Krzysztofa Sojka, za ++ z rodzin Gawlik,  Smoter, Lewczyk i Kotajny 
 2. Dziękczynna w intencji Marii Piech z okazji 103 rocznicy urodzin 
 3. Za + Piotra Chrobok w 30 dzień po śmierci 
  
 

15.05. SOBOTA – Dzień powszedni 
1600 1. Za ++ rodziców Annę i Wincentego Jucha i ++ z rodzin Grajcarek i Jucha 
 2. Za + męża Józefa Wojtala i + syna Zbigniewa 
 3. Za ++ Marię i Jana Witosz w rocznicę śmierci 
 4. Za ++ Henryka Mendrok i żonę Marię od siostry Barbary z mężem 
 

16.05. UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 
730 W intencji Parafian 
915 Za dusze w czyśćcu cierpiące z ofiar ze skarbonki 
1100 W intencji dzieci klas IV z okazji 1 rocznicy I Komunii św. 
1500 1. Za + ojca Ludwika Lukasek na pamiątkę urodzin 
 2. Dziękczynna w intencji rocznego Tymoteusza Słomka, rodziców i brata Aleksandra 

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

10.05. – 16.05.2021 r. 
 

OGŁOSZENIA 

 



 
 
 

  
 

 

1. Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 
2. Kolekta dzisiejszej przeznaczona jest na potrzeby naszej Parafii. Bóg zapłać. 
3. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby archidiecezji. Przeznaczona będzie na sfinansowanie prac związanych 
z odnowieniem pomnika historii – Katedry i Kurii. 
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 czcimy św. Ritę. Po Mszy św. nabożeństwo z poświęceniem Róż. 
8. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego. 
 
 
 
 
 
 

17.05. PONIEDZIAŁEK – Dzień powszedni 
1700 Za + Adama Poźniak w 1 rocznicę śmierci 
 

18.05. WTOREK – dzień powszedni 
1700 1. Za ++ rodziców Jana i Martę Bryła, Marię, Jadwigę Rozmus, ++ braci Jana, Karola i Franciszka Bryła  

oraz + Stanisława Szweda 
 2. Za + Różę Kędzior od Zakładu Pogrzebowego „Tutak” 
 

19.05. ŚRODA – Dzień powszedni 
1700 W intencji Parafian 
 

20.05. CZWARTEK – Dzień powszedni 
1630 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
1700 1. Za + Piotra Chrobok od Zakładu Pogrzebowego „Mamok” 
 2. Za + Piotra Chrobok od rodzin Widłok, Komraus i Szczęśniak 
 3. Za + Piotra Chrobok od brata Witolda z rodziną 
 

21.05. PIĄTEK – Wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezb. i męcz.; ŚW. RITA 
1700 1. Za + Marka Świerkot 
 2. Za ++ Agnieszkę i Alfreda Procner 
 3. Za ++ rodziców Martę i Antoniego Kędzior, Mariana Ryś i ++ z pokrewieństwa 
 4. Dziękczynna w intencji Weroniki z okazji urodzin i całej rodziny 
 

22.05. SOBOTA – Dzień powszedni 
1600 1. Za + Elfrydę Trójca 
 2. Dziękczynna w intencji Wojciecha Kozik w 1 rocznicę urodzin oraz rodziny Kozik 
 3. Za ++ Kazimierza Jacek, Bogdana Pastuszka, Marka Rus, Ryszarda Sławski od koleżanek i kolegów 

z rocznika 
 

23.05. NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 
730 Za + męża Bernarda Urbańczyk, syna Marka ++ rodziców Paulinę i Franciszka Bronowski 
915 W intencji Parafian 
1100 W intencji Róż Różańcowych modlących się za dzieci 
1500 1. Dziękczynna w intencji Franciszka i Marii Libera i całej rodziny 
 2. Za ++ rodziców Ludwika i Zofię Wiera, Bernarda i Bronisławę Libera + siostrę ++ braci i ++ szwagrów oraz 

++ z rodzin Wiera i Libera 
 3. Za + Anielę Żymła w 2 rocznicę śmierci 

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

17.05. – 23.05.2021 r. 
 

OGŁOSZENIA 

 



Miejska Gra 

W sobotę, 15 maja w Pszczynie po raz trzynasty odbędzie się Gra Książęca. Będzie to edycja 

wyjątkowa, bo na żywo i w terenie. Decyzja o organizacji gry w takiej formie została podjęta po 

niedawnym ogłoszeniu harmonogramu luzowania obostrzeń. Nie zapominamy jednak o 

trwającej pandemii, dlatego gra zostanie zorganizowana z zachowaniem obowiązujących 

aktualnie zasad bezpieczeństwa. 

W grze będzie mogło wziąć udział maksymalnie 112 osób, które dokonają wcześniejszej rezerwacji 

miejsc. Drużyny, liczące od 2 do 5 osób, będą rozpoczynać zabawę w turach, o różnych godzinach. 

W każdej turze będzie nie więcej niż 16 osób. Pierwsza tura wyruszy na trasę o 18.00, a kolejne co 30 

minut, aż do 21.00. 

Trasa obejmie obszar od Skansenu aż po Staw Cyranka, czyli będzie to dość wymagający spacer. 

Zadania na trasie będą bezobsługowe, bez udziału aktorów i animatorów. Nie będzie również 

wspólnego zakończenia gry. 

W tym roku wydłużamy mocno limit czasu na wykonanie zadań (za wyjątkiem Skansenu, który będzie 

otwarty dla graczy tylko do 23.00). Nie będzie też rywalizacji o nagrodę główną. Pragniemy, by po 

wielu miesiącach ograniczeń, każda drużyna mogła spokojnie rozkoszować się tym, co 

przygotowaliśmy w różnych pięknych zakątkach Pszczyny. Nie zapomnimy jednak o upominkach dla 

wszystkich uczestników. 

 Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa i obowiązujące obostrzenia, w grze będzie mogło 

wziąć udział nie więcej niż 112 osób w drużynach od 2 do 5 osób, gdzie co najmniej jedna osoba jest 

pełnoletnia. 

Starty kolejnych tur, po maksymalnie 16 osób w każdej, przewidziane są o: 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 i 21.00. Udział w grze jest bezpłatny, ale wymaga internetowej rezerwacji miejsc. 

REZERWACJA MIEJSC 

Rezerwacja miejsc otworzy się 10 maja o godzinie 20.00 na stronie http://gra.pszczyna.pl/ i potrwa do 

wyczerpania miejsc. Żeby dokonać rezerwacji miejsc należy wypełnić formularz. 

Jeśli w danym momencie miejsc w rezerwacji internetowej już nie ma to głowa do góry! Radzimy 

zaglądać regularnie na stronę rezerwacji, szczególnie bliżej piątku 14 maja, bo ewentualne rezygnacje 

zgłoszone przez zespoły z wcześniejszymi rezerwacjami spowodują powrót wolnych miejsc do puli. 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO UDZIAŁU W GRZE? 

Do udziału w imprezie nie jest potrzebna żadna specjalistyczna wiedza. Ważniejsza jest ciekawość, 

spryt i spostrzegawczość oraz poczucie humoru. 

Gra odbywa się w plenerze i wymaga sporo chodzenia, warto więc zadbać o wygodny strój i obuwie 

oraz coś przeciwdeszczowego. Po zmroku przyda się latarka. Pamiętajcie także o czymś do picia 

i jedzenia oraz podstawowej apteczce. 

Do gry w tym roku niezbędny jest smartfon z dostępem do Internetu. Zadbajcie o powerbank, na 

wypadek gdyby telefon miał się rozładować na trasie, bo uniemożliwi to ukończenie gry. 

Zgodnie z wieloletnią tradycją zachęcamy też do przebierania w stylu retro, choć w tym roku 

wyjątkowo nie będzie to premiowane punktami. Ale cudownie będzie, jeśli choć część z Was 

przebierze się dla radości swojej i naszej!   Źródło: UM Pszczyna 


