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Wnioski na zakup opału 

Od 9 listopada Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie przyjmuje wnioski mieszkańców w sprawie 

preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych na sezon grzewczy przypadający 

na lata 2022-23. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla 

gospodarstw domowych dystrybucja będzie prowadzona na rzecz osób fizycznych. Maksymalnie na 

rzecz jednego gospodarstwa można będzie zakupić 1,5 tony paliwa do 31 grudnia 2022 r. i 1,5 tony 

od 1 stycznia 2023 r. Z preferencyjnego zakupu węgla nie będzie mógł skorzystać członek 

gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe w ilości, co najmniej 1,5 tony w przypadku, gdy 

wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r. i co najmniej 3 tony w przypadku, gdy wniosek 

dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r. Wnioski mieszkańców są przyjmowane osobiście od 9 

listopada w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a w poniedziałki 

w godzinach od 7.00 do 17.00 oraz od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00. Wnioski można również 

składać elektronicznie podpisane profilem zaufanym lub poprzez ePUAP. Wzory wniosku są dostępne 

w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej, Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w 

Pszczynie oraz do pobrania poniżej i na stronie internetowej OPS. Po weryfikacji, na podstawie 

złożonych wniosków paliwo zostanie zamówione na skład, a mieszkaniec poinformowany o 

możliwości jego odbioru. Zgodnie z przepisami w imieniu gminy dystrybucję ww. paliwa będzie 

prowadzić przedsiębiorstwo wyłonione w drodze konkursu ofert. Zainteresowane firmy mogą składać 

swoje oferty do 15 listopada. 

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo stałe, wyodrębnione na groszek/ekogroszek, orzech oraz 

miał, zostało określone we współpracy z jednostkami pomocniczymi gminy Pszczyna, tj. osiedlami i 

sołectwami.    Źródło: UM 

 

Z ŻYCIA SZKOŁY…Wydarzenia, akcje 

26 września 2022r. nasza szkoła włączyła się w obchody Europejskiego Dnia Języków. Z okazji 

europejskiego święta wszystkie klasy pod opieką swoich wychowawców przygotowały plakaty 

poświęcone wybranemu państwu, przeróżne potrawy, stroje i barwy narodowe, a także wiele 

ciekawostek związanych z kulturą i tradycjami danego kraju. Wydarzenie było okazją do 

propagowania nauki języków obcych i ukazania różnorodności językowej i kulturowej Europy  

(op. A. Myk, A. Bednarska, K. Prządka). 

  



O G Ł OS Z EN I A  DU S Z PA ST E RS K IE  
Panie Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do swego królestwa. 

➢ Dzisiaj: 
 

• Kolekta przeznaczona jest na bieżące potrzeby naszego kościoła i 
parafii. Serdeczne Bóg zapłać! 
 

➢ Liturgia tygodnia: 

• Msze św. w tygodniu o godz. 1700 (w poniedziałek i w środę o godz. 700). 
 

• poniedziałek, 21 listopada — Wspomnienie Ofiarowania NMP. 
 

• wtorek, 22 listopada — Wspomnienie św. Cecylii. O godz. 1645 Nabożeństwo do św. 
Antoniego Padewskiego. Na zakończenie Eucharystii Nabożeństwo do św. Rity. 
 

• czwartek, 24 listopada — Wsp. św. męcz. Andrzeja Dung–Lac i Towarzyszy. O godz. 
1630 Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
 

• piątek, 25 listopada — o godz. 1700 Msza św. szkolna. Z okazji wspomnienia św. 
Tarsycjusza, swoje święto będą obchodzić ministranci naszej parafii. 
 

➢ Okazja do spowiedzi św.: 

• codziennie pół godziny przed Mszą św. 
 

➢ KANCELARIA PARAFIALNA w budynku probostwa jest czynna: 

• we wtorek w godzinach od 1500–1600 oraz 1800–1900. 

• w czwartek w godzinach od 1500–1600 oraz 1800–1900. 
 

➢ W kancelarii parafialnej można zamawiać intencje Mszy św. na rok 2023. Wszelkie 
sprawy parafialne można również załatwić przez kontakt mailowy oraz sms. 
 

❖ Bóg zapłać wszystkim parafianom troszczącym się o piękno kościoła. 
 
 

www.izydor-jankowice.pl 
jankowice.pszczynskie@katowicka.pl 

telefon: +48 512 250 357 
  

NIEDZIELA — UROCZYSTOŚĆ JEZUSA 

CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

dnia 20. 11. 2022 r. 

http://www.izydor-jankowice.pl/


INTENCJE MSZALNE 

NIEDZIELA, dnia 20 listopada 2022 r. — UR. JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA 
  730 — 1. Dziękczynno–błagalna w intencji Marii HOMAN oraz dwóch rodzin 

2. Za ++ rodziców Danutę i Andrzeja MARCINKIEWICZ, ++ z rodzin 
MARCINKIEWICZ, BREGUŁA, WRANIEC, HOMAN i PYCLIK 

  915 — 1. Za ++ Krystynę SPORYŚ oraz dusze w czyśćcu 
2. Za + ojca Ryszarda oraz ++ z rodziny KIERMASZ, SPORYŚ 

1100 — Za Parafian 
1500 — 1. Za ++ ojca Jana OTRĘBA w rocznicę śmierci 

2. Za + Martę GŁĄBEK w 16 rocznicę śmierci 
 

PONIEDZIAŁEK, dnia 21 listopada 2022 r. — Wspomnienie Ofiarowania NMP 
  700 — Za + Ewę SŁAWSKĄ — od Zakładu Pogrzebowego MAMOK 
 

WTOREK, dnia 22 listopada 2022 r. — Wspomnienie św. Cecylii. 
1645 — Nabożeństwo do św. Antoniego Padewskiego 
1700 — 1. Dziękczynno–błagalna w intencji CHÓRZYSTÓW z okazji św. Cecylii 

2. Za ++ CHÓRZYSTÓW, DYRYGENTÓW CHÓRU I ORGANISTÓW 
3. Za + Helenę CHROBOK — od Zakładu Pogrzebowego MAMOK 

Nabożeństwo do św. Rity 
ŚRODA, dnia 23 listopada 2022 r. 

  700 — Za + Ewę SŁAWSKĄ — od rodziny Śliż i Wróbel 
CZWARTEK, dnia 24 listopada 2022 r. — Wsp. św. męcz. Andrzeja Dung–Lac i Tow. 

1630 — Adoracja Najświętszego Sakramentu 
1700 — 1. Za ++ Waltera i Waleskę WRONA 

2. Za + Arkadiusza GIEL 
3. Za + Mirosława DYRDĘ 

PIĄTEK, dnia 25 listopada 2022 r. 
1700 — 1. Dziękczynno–błagalna w intencji MINISTRANTÓW z okazji św. Tarsycjusza 

2. Dziękczynno–błagalna w intencji rodzin LUKOWIEC i DUŻY 
3. Za + Mirosława BAŁUCHA w 2 r. śmierci 
4. Za ++ Alicję PISZCZEK oraz dziadków z obu stron 

SOBOTA, dnia 26 listopada 2022 r. 
1600 — 1. Dziękczynno–błagalna w int. Anieli i Henryka WARSICKICH z ok. 50 r. ślubu 

2. ZA ++ rodziców Martę i Karola, Martę i Ryszarda, ++ z rodzin WOJTALA, 
KLOC, BAŁUCH, SPORO, WOJCIECH, PUDEŁO oraz ++ sąsiadów 

3. Za ++ Franciszka CHOWANIEC oraz rodziców i teściów 
4. Za ++ Mariana JACEK, 2 synów, sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące 

1 NIEDZIELA ADWENTU, dnia 27 listopada 2022 r. 
  730 — Za + Ewę SŁAWSKĄ w 30 dni po śmierci 
  915 — Za ++ rodziców Stefanię i Jakuba CHROBOK oraz ojca Jana SORNOWSKIEGO 
1100 — Dzięk.–błag. w int. Agaty i Rafała WRÓBEL z ok. 30 r. ślubu oraz w int. całej rodziny 
1500 — Dziękczynno–błagalna w intencji dziecka otrzymującego sakrament chrztu św. 

Juliana DOPIERALSKIEGO oraz w intencji rodziców i chrzestnych /chrzest po 
Mszy św.: Kalina LUKASEK/ 

  



Nauczyciele ZSP w Jankowicach rozpoczęli udział w programie europejskim 

Erasmus+. Jest to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. Jego 

celem jest zapewnienie wszystkim młodym ludziom dostępu do edukacji i szkoleń jak 

najwyższej jakości, umożliwienie osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między 

systemami edukacji w różnych krajach, a także stworzenie możliwości znalezienia pracy 

w całej Europie.  

13 października nasza szkoła wzięła udział w biegowej aktywności sztafetowej  

w ramach szóstej edycji ErasmusDays 2022. ErasmusDays to inicjatywa mająca na celu 

upowszechnienie rezultatów projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+.  

Udział w wydarzeniu polegał za zebraniu czteroosobowej grupy chętnych biegaczy, by 

wspólnie w systemie sztafetowym pokonać dystans 10 km. Naszą szkolną drużynę 

stworzyli: uczeń klasy czwartej - Piotr Durok oraz uczniowie klasy ósmej - Jakub Bryła, 

Filip Lazar, Mateusz Kościelniak. Każdy uczestnik miał za zadanie pokonać dystans 2,5 

km z zegarkiem sportowym rejestrującym aktywność poprzez system satelitarny (GPS 

lub inny). Biegaczy dopingowali uczniowie z innych klas. Po zakończonym biegu 

sztafetowym i pokonaniu 10 km zawodnicy zostali nagrodzeni medalami i otrzymali 

pamiątkowe koszulki (op. A. Myk, J. Utrata, K. Prządka). 

13 października miało miejsce uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Na 

uroczystość przybyli zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza, p. Magdalena Czarnecka, 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jankowicach oraz Rodzice. W czasie 

przedstawienia najmłodsi uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności oraz 

uzdolnienia. Mimo tremy związanej z pierwszym publicznym występem, dzieci świetnie 

sobie poradziły. Udowodniły, że są gotowe, aby stać się prawdziwymi uczniami. Po 

zakończeniu ceremonii pasowania był czas na pamiątkowe zdjęcia i wręczenie 

upominków przygotowanych przez rodziców pierwszoklasistów oraz Burmistrza 

Pszczyny (op. K. Dziadek, L. Przybyła). 

28 października dzieci i młodzież ZSP w Jankowicach wzięły udział w niezwykłym balu 
-  Balu Wszystkich Świętych. Wszystkie klasy wraz ze swoimi nauczycielami udały się 

do kościoła, gdzie zostały serdecznie powitane przez ks. proboszcza Andrzeja Marka. 

Podczas wspólnej modlitwy uwielbienia zastanawialiśmy się nad fundamentem 
świętości, której podstawą jest pokora, czyli świadomość bycia sługą. Uczniowie 

zaprezentowali przygotowane przez siebie utwory muzyki chrześcijańskiej. Mogliśmy 

usłyszeć różnorodne pieśni, zarówno poważne, wzruszające i refleksyjne, jak również 
radosne, żywiołowe i pełne energii. Każdy występ był wspaniały i niepowtarzalny. 

Pomysłowe układy taneczne, piękne przebrania i dekoracje uświetniły wspólne 

świętowanie i pomogły stworzyć wyjątkową atmosferę. Szczególne podziękowanie 
kierujemy do Rodziców, którzy pomogli w przygotowaniu dzieci do szkolnego święta 

(op. J. Kosko, M. Oszek).                                                    (oprac. J. Rozmus-Folek) 

https://www.facebook.com/hashtag/erasmusdays2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUrdfYFLT5fox7c2ufUS5Ms6GKHxRS_Ko9T2rD1ldX-BfuAyqmhGt5pjY8pAWHMZgWSGoDIMDYpOXvpbAN9bqQcEHY4mAHQPonK37J3jn1PbudG0y9C4DJTtEGbjT3uSgMMUeortWsB1ysYH8Ve3MXcGJuMuIOugQCwvB_0BzJgWqGYxtL6qu9QhTqxPeYR0t4&__tn__=*NK-R

