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Piękne Jubileusze
W ubiegłą środę obchodzono uroczyste jubileusze 60 oraz 70 –lecia Koła Gospodyń
Wiejskich i Kółka Rolniczego. Z tego tytułu odprawiono uroczystą mszę świętą w
naszym kościele parafialnym w intencji wszystkich członkiń i członków, po czym udano
się na obchody do Starego Grantu. W uroczystości brali udział zaproszeni goście z KR i
KGW gminy Pszczyna, jak również pani Barbara Bandoła – starosta pszczyński, Dariusz
Skrobol – Burmistrz Pszczyny, obecna była przedstawicielka posła Grzegorza Gaży oraz
radni z naszej miejscowości. Złożono gratulacje na ręce prezesa Czesława Pitloka oraz
przewodniczącej Hildegardy Wojtali. Uhonorowano również zasłużone członkinie Koła
Gospodyń wiejskich oraz byłe przewodniczące. Uroczyście wręczono Ordery Serca Matkom Wsi. Cała uroczystość była wspaniałym podsumowaniem wieloletniej
działalności.
(red.)

PODZIĘKOWANIE
Po 26 latach MINI DELIKATESY zmieniły właściciela. Halina i Andrzej Durokowie
dziękują wszystkim wiernym klientom, że byli obecni i nas wspierali. Bez Was, nasz
sklep by nie istniał. Bardzo dziękujemy za ten wspólny czas. Nowym właścicielem sklepu
został mieszkaniec naszej miejscowości Wojciech Bielecki. Wspieramy Go i życzymy
mu dobrych kolejnych … 26 lat kontynuacji. A Was, drodzy Klienci, zapraszamy na
zakupy.
Halina i Andrzej Durokowie

Jest wykonawca ulicy Zagajniki w Jankowicach i Studzienicach
Ulica Zagajniki w Jankowicach i Studzienicach zostanie rozbudowana. Urząd
Miejski wyłonił wykonawcę inwestycji. Za realizację przedsięwzięcia będzie
odpowiadała firma Eurovia Polska. W najbliższych dniach powinna zostać
podpisana umowa.

Psy bez właściwego nadzoru
W piątek, 2 lipca, doszło w naszej miejscowości do kolejnego już incydentu związanego
z niedopilnowaniem psa przez właściciela. Agresywny owczarek niemiecki zaatakował
przechodzącą ulicę 17-latkę z psem. Na szczęście nie stało się nic poważnego, jednak to
już kolejna sytuacja tego typu w Jankowicach i należy ją potraktować jako ostrzeżenie.
Przypominamy – to właściciel jest w 100% odpowiedzialny za psa i nie może
dopuścić do sytuacji, że pies jest poza posesją, grozi za to mandat w wysokości 500
zł. W przypadku zauważenia psa bez nadzoru w przestrzeni publicznej prosimy
mieszkańców o niezwłoczne zawiadomienie straży miejskiej – tel. 32 210 28 50 .

INTENCJE MSZALNE
19.07. – 25.07.2021 r.
19.07. PONIEDZIAŁEK – Dzień powszedni
700
Dziękczynna w intencji Czesławy Pudełko o zdrowie i błogosławieństwo Boże
20.07. WTOREK – Dzień powszedni
1700 1. Za + Stanisława Gruszka w pierwszą rocznicę śmierci
2. Za + Jana Bałuch w rocznicę śmierci
21.07. ŚRODA – Dzień powszedni
700
Za dusze w czyśćcu cierpiące z ofiar ze skarbonki
22.07. CZWARTEK – ŚWIĘTO ŚW. MARII MAGDALENY, ŚW. RITA
1630 Adoracja Najświętszego Sakramentu
1700 1. Za ++ Roberta Mazur, Martę Malcharek oraz Zofię i Jana Komraus
2. Dziękczynna w intencji Józefa i Marty Piech oraz całej rodziny
3. Za ++ rodziców Emilię i Franciszka Mazur oraz Waleskę i Jana Wróbel
4. Za + Barbarę Warkocz na pamiątkę urodzin
23.07. PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY, ZAKONNICY, patronki Europy
1700 1. Dziękczynna w intencji rodzin Kuliga, Madeja i Hajduk
2. Za + Genowefę Kuliga w pierwszą rocznicę śmierci oraz męża Konstantego
3. Za + Stanisława Pudełko
24.07. SOBOTA – Wspomnienie św. Kingi, dziewicy
1600 1. Dziękczynna w intencji Anny Janosz i całej rodziny
2. Dziękczynna w intencji Antoniego Janus z okazji pierwszej rocznicy urodzin, rodziców i chrzestnych
3. Za ++ Wiktorię i Wojciecha Kolarczyk
4. Dziękczynna w intencji Lilianny Faruga z okazji pierwszej rocznicy urodzin, rodziców i chrzestnych oraz
dziadków
5. Za ++ Jadwigę Żupa w 21 rocznicę śmierci oraz męża Ludwika Żupa
25.07. 17 NIEDZIELA ZWYKŁA
730
W intencji Parafian
15
9
Za ++ Parafian
1100 1. Dziękczynna w intencji Zofii i Józefa Świergolik oraz całej rodziny
2. Za + ojca Alfonsa Niesyto
00
15
Dziękczynna w intencji Mateusza z okazji trzynastej rocznicy urodzin
OGŁOSZENIA 18.07.2021 r. - 16 NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej Parafii
2. We wtorek przed Mszą św. nabożeństwo za wstawiennictwem św. Antoniego.
3. W czwartek o 1630 adoracja Najświętszego Sakramentu.
4. W czwartek czcimy św. Ritę. Po Mszy św. nabożeństwo z poświęceniem Róż.
5. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby naszej Parafii.
6. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego.

www.izydor-jankowice.pl

INTENCJE MSZALNE
26.07. – 1.08.2021 r.
26.07. PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców NMP
700
Za + Alojzego Moń w pierwszą rocznicę śmierci
27.07. WTOREK – Dzień powszedni
1700 1. Za + męża Jana Gołek w piątą rocznicę śmierci
2. Za + Katarzynę Mandla od Zakładu Pogrzebowego „Mamok”
28.07. ŚRODA – Dzień powszedni
700
Za dusze w czyśćcu cierpiące z ofiar ze skarbonki
29.07. CZWARTEK – Wspomnienie św. Marty
1630 Adoracja Najświętszego Sakramentu
1700 W intencji Parafian
30.07. PIĄTEK – Dzień powszedni
1700 1. Za + Marię Maciejok
2. Za + Marka Kaczor
31.07. SOBOTA – Wspomnienie św. Ignacego Loyoli, prezbitera
1600 1. Dziękczynna w intencji Anny Lukowiec z okazji urodzin
2. Za + męża Pawła Lukowiec i + córkę Teresę
1.08. 18 NIEDZIELA ZWYKŁA
730
W intencji Parafian
15
9
1. Dziękczynna w intencji Urszuli i Janusza Kuś, córki Natalii i dwóch rodzin
2. Za ++ mamę Krystynę i ojca Jana
00
11
Za dusze w czyśćcu cierpiące z ofiar ze skarbonki
00
15
Za ++ Parafian
OGŁOSZENIA 25.07.2021 r. - 17 NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Dzisiejsza kolekta na potrzeby naszej Parafii.
2. We wtorek przed Mszą św. nabożeństwo za wstawiennictwem św. Antoniego.
3. W czwartek o 1630 adoracja Najświętszego Sakramentu.
4. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby naszej Wydziału Teologicznego UŚ.
5. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się sierpień, miesiąc w którym wzywamy do trzeźwości i abstynencji. Można się
wpisywać do Księgi Trzeźwości.
6. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego.

www.izydor-jankowice.pl

Wydarzenia szkolne – ciąg dalszy.
24 czerwca dzieci klas I - V pod opieką swoich wychowawców udały się z wizytą do niezwykłego
miejsca, jakim jest prywatne muzeum Państwa Tadeusza i Marii Żyłów, noszące nazwę Izby
Regionalnej Jankowice. Pobyt w muzeum był ciekawą i pouczającą lekcją historii, podczas której
uczniowie mogli zobaczyć bogate kolekcje eksponatów ukazujących dawne życie i pracę ludzi na wsi.
Serdecznie dziękujemy Państwu T. i M. Żyła za ciepłe przyjęcie, oprowadzenie po muzeum i
zapoznanie ze swoimi unikatowymi zbiorami. W tym samym dniu odbyła się uroczystość wręczenia
tytułów ABSOLWENTA ROKU 2021 uczniom klas ósmych szkół podstawowych gminy Pszczyna,
którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i wyróżnili się postawą uczniowską. Spotkanie z
burmistrzem Pszczyny, panem Dariuszem Skrobolem oraz przekazanie ósmoklasistom pamiątkowych
statuetek, dyplomów i nagród odbyło się za pośrednictwem platformy internetowej. W gronie
wybitnych absolwentów znalazły się uczennice ZSP w Jankowicach: Julia Liszka (VIIIb) i Aleksandra
Pudełko (VIIIa). Podczas spotkania wyróżniono także laureatów Wojewódzkich Konkursów
Przedmiotowych. Naszą szkołę reprezentował Remigiusz Gregorczyk (VIIb) - laureat
Wojewódzkiego Konkursu z Historii.
25 czerwca uczniowie klas ósmych uroczyście pożegnali się ze szkołą. Młodzież z klas ósmych
odebrała świadectwa i nagrody z rąk pani dyrektor, a następnie w pogodnym występie artystycznym
przypomniała najmilsze chwile spędzone w szkolnych murach oraz podziękowała swoim
wychowawcom i nauczycielom.
W roku szkolnym 2020/2021 szkołę podstawową ukończyło 41 uczniów.
Konkursy szkolne i międzyszkolne
Uczennice klasy siódmej, Patrycja Klos oraz Aleksandra Pudełko odniosły duży sukces w I
Międzyszkolnym Konkursie Literacko - Plastycznym „Ludzie listy piszą…” zorganizowanym
przez SP w Ćwiklicach. Aleksandra Pudełko zdobyła I miejsce, zaś Patrycja Klos - II miejsce (op.p.
A. Stalmach).
Z okazji 100-lecia powstań śląskich w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny, który polegał na
przedstawieniu skojarzeń z regionem i zaprezentowaniu swojego przywiązania do małej ojczyzny.
Uczniowie próbowali sił w metodzie „blackoutpoetry”, polegającej na rysowaniu, malowaniu na
tekście. Inspiracją dla uczestników konkursu stały się teksty pieśni powstańczych. Z nową techniką
pracy najlepiej poradzili sobie: Martyna Monsior (VII b), Jakub Małek (IV b), Nikola Cofała (VI a)
(op. p. M. Deka).
Uczennica klasy IV b, Małgorzata Kosko, zdobyła nagrodę w rejonowym etapie konkursu
plastycznego "Moja Przygoda w Muzeum". Rysunek czwartoklasistki weźmie udział w
międzynarodowym etapie tego konkursu. Obecnie w Stajniach Książęcych w Pszczynie odbywa się
wystawa prac pokonkursowych. Wśród nich można podziwiać także prace uczniów naszej szkoły(op.
p. M. Deka).
Akcje
W dniach 7-11 czerwca 2021r. w naszej szkole została przeprowadzona akcja zbiórki plastikowych
zakrętek „Wkręć się w pomaganie”. Zebrane nakrętki zostały przekazane rodzicom Filipka Cholewy,
który choruje na rdzeniowy zanik mięśni. W zbiórce wzięło udział 84 uczniów; zebrano kwotę 279
zł. Dziękujemy za udział w akcji (op. p. K. Prządka, p. L. Przybyła, p. G. Chrobok).
/red. J. Rozmus-Folek/

