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„Podczas Rorat dzieci nauczą się pobożniej uczestniczy

Dowiedzą się, że każda Eucharystia jest ofiarą Jezusa Chrystusa, prawdziwie 

obecnego pod postacią Najświętszej Hostii. Poznają
Msza Święta była najważniejszą chwilą każdego dnia i najwi

świętością.”  
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niej uczestniczyć we Mszy św. 

ą Jezusa Chrystusa, prawdziwie 

tszej Hostii. Poznają też ludzi, dla których 

żdego dnia i największą 



 
I Niedziela Adwentu - 29.11.2020r. 

 Porządek nabożeństw 

 

 

I Niedziela 

Niedziela 

Adwentu 

29.11.2020r. 
 

7:30 

 
10:30 

12:00 

15:00 

15:30 

 

Za ††  Feliksa Sojka i Franciszka Smołka – od 

rodziny Konofał.  
Za † Łucję Palowski w rocz. śmierci.  

Za † Dawida Sobik w 6 rocz. śmierci.  

Nabożeństwo popołudniowe. 

Do Bożej Opatrzności i Aniołów Stróżów                 

w intencji rocznych dzieci, ich rodziców                         
i chrzestnych. 

Udzielenie sakramentu chrztu świętego.  

 Poniedziałek 
30.11.2020r. 

Św. Andrzeja Apostoła 

7:00 
 

 Za †  Zofię Piszczek – od Róż Różańcowych 
 

Wtorek 
01.12.2020r. 

7:00 
 

Za † Edwarda Ziebura – od Zakładu 
Pogrzebowego Mamok 

 Środa 
02.12.2020r. 

 

7:00 
 

 

Za † Kazimierza Ziebura – od Zakładu 
Pogrzebowego Mamok 

 Czwartek 
03.12.2020r. 
Św. Franciszka 

Ksawerego 

 
7:00 

 
 

 
Za † Zofię Piszczek – od Zespołu Charytatywnego. 
 

  
 Piątek 

04.12.2020r. 
Św. Barbary 

10:00 
 

17:00 
 
 

O Boże błogosławieństwo w intencji górników, 
emerytów górniczych i Waszych rodzin. 
Za ††  Edwarda Milewskiego w rocz. śmierci, 
córkę Grażynę, rodziców: Jana i Genowefę, siostrę 
Reginę, brata Ryszarda i  dusze w czyśćcu 
cierpiące. 
 Za †† Wiktorię Ziebura na pamiątkę urodzin, 
męża Józefa, ich rodziców i rodzeństwo, Tadeusza 
Pustelnik i zmarłych z pokrewieństwa.   

 
 Sobota 

05.12.2020r. 
 

8:00 
 
 

15:00 
17:00 

 
 
 

 

W intencjach wynagradzających Niepokalanemu 
Sercu Maryi oraz w intencji Róż Różańcowych. 
Godzinki. 
Za † Stefanię Kudła w 30 dzień po śmierci.   
Za † Stefana Nowok w rocznicę śmierci.  
Za †† Józefę Szyszka w 5 rocz. śmierci, męża 
Wincentego, Annę Małyszek, Antoniego, Piotra, 
Sylwestra Skaźnik, dziadków i dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

Sprzątanie kościoła:          

Sobota 05.12.2020r. godz. 900  ul. Powstańców Śl. od nr 1 do nr 47.  

 



 
 

II  Niedziela Adwentu - 06.12.2020r. 

Porządek nabożeństw 

 

 

 

II Niedziela 

Adwentu 

06.12.2020r. 
 

7:30 
 

10:30 
 

 
12:00 

 
 

15:00 
15:30 

Za †† Albina Kudła w rocz. śmierci, żonę Lidię oraz 
zmarłych z pokrewieństwa.  
Za ††  Elfrydę Fuchs, Marię Rajwa, zmarłych            
z rodzin Fuchs i Rajwa oraz duże w czyśćcu 

cierpiące.   
 Za †† ojca Henryka Pustelnik, dziadków z obu 
stron, chrzestnego Krzysztofa Janko i zmarłych                    
z rodzin: Pustelnik, Holewik, Gąska i Gamża. 

Nabożeństwo popołudniowe. 
Za ††  Stefanię i Franciszka Szuścik, ich rodziców              
i zmarłych z pokrewieństwa.  

Poniedziałek  
07.12.2020r. 
Św. Ambrożego, bpa  

7:00 
 

Za †† Zofię Sojka, męża Alojzego, zięcia Jana, Jana                
i Hildegardę Żemła, 2 córki, zmarłych z rodzin: 
Jaworski, Sojka i Żemła. 

 
Wtorek 

08.12.2020r. 
Niepokalane Poczęcie 

Najświętszej Maryi 
Panny 

7:00 
 

12-13 
16:00 

 
 

18:00 

Za † Zbigniewa Żemła – od sąsiadów z ul. 
Wodzisławskiej. 
Godzina Łaski. 
Za †† rodziców: Mariannę i Ignacego Jędrzejczyk, syna 
Józefa ich rodziców i rodzeństwo, zięcia Henryka                 
i dusze w czyśćcu cierpiące. 
Za † Edwarda Ziebura – od sąsiadów z ul. 
Małcużyńskiego. 
Za † Krystynę Koral od mieszkańców z ul. Rolniczej. 

Środa  
09.12.2020r. 
Św. Jana Diego 

 
7:00 

  
Za † Józefa Drzyzga – od kuzyna Piotra z żoną. 
 

 Czwartek 
10.12.2020r. 

7:00 Za †  Zofię Piszczek – od zakładu pogrzebowego 
Mamok.   

Piątek 
11.12.2020r 

Św. Damazego I pap.  

17:00 Za †† Rufina Janik w rocz. śmierci i zmarłych z rodzin 
Mrzyk, Janik, Foltyn.  
Za †† Czesława Kania w rocz. śmierci, ojca Edmunda, 
teściów: Annę i Józefa Wyleżuch oraz zmarłych                       
z pokrewieństwa.  

  
Sobota 

12.12.2020r. 
NMP z Guadalupe 

8:00 
15:00 
17:00 

 
 
 

 

Za † Emilię Przemyk – od szwagierki Emilii z rodziną. 
Za † Łucję Konieczny w 30 dzień po śmierci.  
Za †† Jana Langer, syna Bernarda, rodziców: Marię                 
i Ludwika Langer, Martę i Ludwika Gryman, zmarłych      
z rodzin: Langer, Gryman i dusze w czyśćcu cierpiące.  
  Za †† Wincentego Czakon na pamiątkę urodzin, jego 
rodziców i teściów, rodzeństwo i szwagrów, Helenę 
Nowak i dusze w czyśćcu cierpiące.   

 Sprzątanie kościoła:          
Sobota  12.12.2020r. godz. 900  ul. Powstańców Śl. od nr 48 do końca.   

 



III Niedziela Adwentu - 13.12.2020r. 
Porządek nabożeństw 

 

III Niedziela 

Adwentu 

13.12.2020r. 
 

7:30 
 

10:30 
 

12:00 
 
15:00 

15:30 
 

W intencji wszystkich imienniczek św. Łucji o Boże 
błogosławieństwo. 

Za ††  Elżbietę Adamek w 1 rocz. śmierci, męża Józefa, 
syna Aleksandra, wnuczkę Sandrę.  
Za †  Zbigniewa Żemła – od rodz. Agaty i Romana Kuś, 
Sylwii i Mariana Zielonka.  
Nabożeństwo popołudniowe.  

Za ††  Franciszka Białas w rocz. śmierci, jego rodziców: 
Marię i Augustyna, teściów: Joannę i Józefa.   

Poniedziałek  
14.12.2020r. 
Św. Jana od Krzyża  

7:00 
 

Za ††  Katarzynę i Konstantego Mańka, 2 synów, córkę,          
3 zięciów,   Marię i Juliusza Nowok, 2 synów, 2 zięciów, 
zmarłych z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Wtorek 
15.12.2020r. 

 

7:00 Za †† Cecylię Ziebura, męża Leona, synów: Jana i Pawła, 
zięcia Jana, zmarłych z rodzin: Legierski, Latocha                     
i Stańczyk.  

Środa  
16.12.2020r. 

7:00 Za †† Edwarda Wierzyńskiego, rodziców i teściów, siostrę 
Zofię, męża Henryka i zmarłych z pokrewieństwa.  

 Czwartek 
17.12.2020r. 

7:00 Za †† Annę Masłowską w rocz. śmierci, męża Alojzego, 
córki: Annę i Martę, 4 zięciów, 2 synów, synową,                         
2 wnuków i prawnuczkę.  

Piątek 
18.12.2020r 

 

17:00 Za †† Józefa Kolarczyk w rocz. śmierci, rodziców: 
Wiktorię  i Józefa Krzempek, Marię i Wiktora Kolarczyk,          
3 córki, 2 synów, 4 zięciów, 2 wnuczki, 2 wnuków, Marię 
Łowicką, Wiktora Fajkis, Franciszka Stęchły i dusze               
w czyśćcu cierpiące.  
Za †† Augustyna Szendera w rocz. śmierci, syna 
Eugeniusza, rodziców, rodzeństwo, teściów oraz zmarłych       
z rodzin: Szendera i Mańka.  

 
 Sobota 

19.11.2020r. 
Bł. Urbana V pap.  

8:00 
15:00 
17:00 

 
 
 

 

Za † Tadeusza Niezgoda  –  w 30 dzień po śmierci.     
Za † Antoniego Gąska  –  w 30 dzień po śmierci.  
 Za †† Franciszka i Małgorzatę Nowok,  synów: Stefana            
i Sylwestra, Mariusza Tarełka. 
Za †† Bertę i Edmunda Waleczek, syna Ryszarda, rodziców 
i rodzeństwo z obu stron, Helenę i Szczepana Ziebura, ich 
rodziców i rodzeństwo, zmarłych z pokrewieństwa i dusze 
w czyśćcu cierpiące.  

 

IV Niedziela 

Niedziela 

Adwentu 

20.12.2020r. 
 

7:30 

 
10:30 

 
12:00 

 
 
 

15:00 
15:30 

 

Za † Zbigniewa Żemła – od Zakładu Pogrzebowego 

Mamok.  
Za ††  Stefanię i Wilhelma Kołoch, Helenę i Alojzego 

Herok, rodziców i zmarłych z pokrewieństwa.   
Za ††  Stanisława  Bzdyrek w 25 r. śmierci, żonę Annę, 
rodziców i rodzeństwo, Ludwika i Gertrudę Piegza,                 
3 córki, syna Franciszka, 2 zięciów, 7 wnuków oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące.  

Nabożeństwo popołudniowe. 
Za ††  Teodora Lazar w 10 rocz. śmierci, jego rodziców 

i rodzeństwo. 

 Sprzątanie kościoła:          
Sobota  19.12.2020r. godz. 900  ul. Polna, Krótka i Stenclówka.  

 



 
I Niedziela Adwentu – 29.11.2020r. 

Ogłoszenia parafialne  
1. Adwent, który dziś rozpoczynamy, jest czasem radosnego oczekiwania na przyjście Pana 

Jezusa. Nie pozwala nam na obojętność, domaga się aktywności, zaangażowania w 
odczytywanie znaków nadziei na powtórne przyjście Pana na końcu czasów. W naszym życiu 
zaczynamy przeżywać od początku tajemnicę jedności Boga i człowieka, tajemnicę 
adwentowych znaków miłości,                          a największym z nich jest Eucharystia. Dziś 
rozpoczynamy też w Kościele nowy rok liturgiczny                i duszpasterski, któremu będzie 
towarzyszyć hasło: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Jesteśmy Kościołem żywym 
gromadzącym się na Eucharystii. Módlmy się, aby ten czas oczekiwania był dla nas owocny. 

2. Zapraszam na nabożeństwo adwentowe   o godz. 1500.   
3. Roraty od poniedziałku do czwartku o godz. 700, a w piątek o godz. 1700 (roraty 

będą transmitowane na żywo).  
4. W I piątek miesiąca: godz. 1000 uroczysta Msza św. w intencji naszych górników                  

z okazji Barbórki.  
Godz. 1500 spowiedź dzieci po I Komunii św.  
Godz. 1530 spowiedź dzieci ze szkoły podstawowej,  
Godz. 1600 spowiedź kandydatów do bierzmowania,  
Godz. 1700 Msza św. szkolna.  

5. W I sobotę miesiąca: o godz. 800 Msza św. w intencjach wynagradzających 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Godzinki. 
Godz. 1600 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.   

6. Dziękuję za sprzątanie kościoła paniom z ul. Robotniczej od nr 44 do końca, a w 
tym tygodniu w sobotę o godz. 900 zapraszam panie z ul. Powstańców Śl. od nr 1 do 
nr 47.    

7. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę specjalną przeznaczoną na remont stropu naszego 
kościoła. Dziękuję również za ofiary składane na nasze konto parafialne.  Za 
tydzień             w naszej ojczyźnie  będzie zbiórka przed kościołami na Fundusz 
Pomocy Kościołowi na Wschodzie. 

8. Po Mszy św. będzie można sobie zakupić pobłogosławione opłatki na stół 
wigilijny.  

9. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego i Zwiastuna (na 3 tygodnie).  
  
 Boże, nasz Ojcze, niech owocny będzie dla nas udział w tym Sakramencie,  przez który 

nas, pielgrzymujących na ziemi, podtrzymujesz w drodze do nieba  i uczysz całym sercem 

miłować to, co wieczne. 

 

II  Niedziela Adwentu - 06.12.2020r. 
Ogłoszenia parafialne  

1. Druga niedziela Adwentu zachęca nas do tego, by przygotować drogę Panu i prostować dla 
Niego ścieżki swego życia. Trzeba mieć odwagę, by wyjść na pustynię swego serca i podjąć 
trud powrotu do Boga. Wymaga to rewizji naszego dotychczasowego życia. Ważne jest 
jednak to, by będąc spragnionym Bożej obecności i bliskości, wychodzić na spotkanie z 
Panem. 
Dziś, w 21. Dzień modlitwy i pomocy Kościołowi na Wschodzie, pamiętajmy o naszych 
braciach  i siostrach borykających się z wieloma trudnościami. Bądźmy wrażliwi i hojni na 
wzór wspominanego dziś Świętego Mikołaja, który patronuje wielu dziełom dobroczynnym. 

2. Zapraszam na nabożeństwo adwentowe  o godz. 1500.   
3. Roraty: poniedziałek środa i czwartek o godz. 700, piątek o godz. 1700 (roraty są 

transmitowane na żywo).  
4. We wtorek obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. 

będą odprawiane o godz. 700, 1600, 1800. Od godz. 1200 do godz. 1300 będzie 
specjalna adoracja: Godzina Łaski. 



5. W sobotę od godz. 1600 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi 
św. 

6. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę oraz za ofiary składane przed  kościołem na 
Fundusz Pomocy Kościołowi na wschodzie.  

7. Dziękuję za sprzątanie kościoła paniom z ul. Powstańców Śl. od nr 1 do nr 47, a w 
tym tygodniu w sobotę  o godz. 900  zapraszam panie z ul. Powstańców Śl.  od nr 48 
do końca.   

8. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego.  
9. W przyszłą niedzielę w Pawłowicach Śl. na Osiedlu odbędzie się Dzień Skupienia 

dla narzeczonych. Rozpoczęcie o godz. 1430. 
Następne dni skupienia odbędą się 13.06.2021r.  i 12.09.2021r.  

 
 Posileni Pokarmem duchowym, pokornie błagamy Cię, Boże, spraw, abyśmy przez 

udział w Eucharystii nauczyli się mądrze oceniać dobra doczesne  i miłować wieczne. 

 

Niedziela Adwentu – 13.12.2020r. 
Ogłoszenia parafialne  

1. Trzecia niedziela Adwentu nazywana jest niedzielą Gaudete, czyli radości. Nasza 
prawdziwa chrześcijańska radość nie ma nic wspólnego z krótkotrwałą i przemijającą 
wesołkowatością. Jest bowiem związana z bliskim już przyjściem Pana, który chce wejść w 
naszą codzienność. 
Dziś rozpoczynamy też kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. W modlitwie 
pamiętajmy szczególnie o naszych rodzinach, by swoją postawą świadczyły o bliskiej relacji                  
z Panem Bogiem, naznaczonej Jego miłością. 

2. Zapraszam na nabożeństwo adwentowe  o godz. 1500.   
3. Roraty od poniedziałku do czwartku o godz. 700, a w piątek o godz. 1700 (roraty są 

transmitowane na żywo).  
4. W sobotę od godz. 1600 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi 

św. 
5. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę.  Dziękuję za ofiary składane na nasze konto 

parafialne – na remont stropu naszego kościoła.  
6. Dziękuję za sprzątanie kościoła paniom z ul. Powstańców Śl. od nr 48 do końca,                    

a w tym tygodniu w sobotę  o godz. 900  zapraszam panie z ul. Polnej, Krótkiej                       
i Stenclówki. 

7. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego.  
 
 Prosimy Cię, najłaskawszy Boże, abyś mocą tego Sakramentu oczyścił nas ze złych  
skłonności  i przygotował na zbliżające się święta. 

 
Ze względu na zaistniałą sytuację i Wasze bezpieczeństwo, nie jestem w stanie 

przyjmować intencji mszalnych na nowy rok w kancelarii. 
Dobrowolne ofiary za miejsca w ławkach, za groby (wodę i śmieci), przedłużenie 

miejsc na cmentarzu, opłatę za nowe pomniki można złożyć w zakrystii albo wpłacić 
na nasze konto parafialne. 

Podziękowanie 
Księdzu proboszczowi,  służbie liturgicznej, krewnym bliższym   i dalszym, 

sąsiadom, znajomym, braciom Ewangelikom i wszystkim, którzy wzięli udział  w  
pogrzebie naszego kochanego  taty, dziadka i pradziadka 

Ś.P.  Antoniego Gonski 
za obecność, wsparcie modlitewne i duchowe, pamięć, kwiaty i wieńce oraz 

wyrazy współczucia  serdeczne Bóg zapłać 
                                                       składają: córki i syn z rodzinami. 

 



 
Informacje Sołeckie

29 listopada 2020r.

1.  Przebudowa ul. Polnej dobiegła ko

tłuczniowa, została przebudowana przy udziale 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Nawierzchnia asfal
odcinku 990 metrów o szerokości 3,5m. Według projektu pobocza maj
75 cm, aby można się było wyminąć. Jest równie
długości 20 m i szerokości 5 m. Parametry drogi s
zasadami dotacji. 

2.  Na ul. Adelajdy jest nowa nakładka asfaltowa.

udało się również gruntownie naprawić nawierzchni
roku, podczas objazdu wiosennego dróg, notowali
kilkudziesięciu uszkodzeń na tej drodze, dlatego zaproponowałem 
Burmistrzowi naprawę tej nawierzchni. Ze wzgl
bardzo wąska /3 m/, można było położyć nową nakładk
600 metrów. 

3.  Pamiętam również o pozostałych naszych drogach.
- ul. Robotnicza potrzebuje nakładki na całej długo
naprawić pobocza. Musimy poczekać na zakoń
aby nie zniszczyć od razy nowej drogi. W trakcie spotkania u Burmistrza, 
przedstawiciel firmy Strabag zapewnił o pomocy przy tej inwestycji.
- ul. Teligi – droga tłuczniowa. Potrzebna przebud
Pozyskując część środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 
inwestycja powinna być w dwóch etapach. 
- ul. Karolinki potrzebuje nakładki, jednak niestety, korytowanie tej drogi 
przed kilku laty nie zostało wykonane na całej jej dług
- część ul. Stawowej i ul. Krótkiej również potrzebuj
- podobnie jest ze środkiem ul. Wieczorka. 
Pomimo przebudowania w ostatnich latach trzech dróg, potrzeby nadal s
duże. Podobnie jest również w innych sołectwach, dlatego trzeba mie
świadomość, że nie uda się wszystkiego zrobić naraz. Wa
pamiętano o naszych drogach do przebudowy i remontu.

4. Na końcu ul. Powstańców będzie przystanek autobusowy.

Powiatowe przychyliło się do prośby, by w tym miejscu powstał 
przystanek. Natomiast Urząd Miejski zapewnił mnie, 
kilka kursów linii „A” zostanie skierowana trasą
Powstańców Śl. 

5.  Niedawno gościliśmy Telewizję Regionalną. 
głównej nagrody w konkursie Urzędu Marszałkowskiego, TVP Regionalna 
nakręciła u nas krótkie ujęcia. Program miał być
piątek. Nagranie z pewnością będzie do obejrzenia na stronie TVP 
Regionalna. 
Rodzinom zmarłych śp.  

Antoniego Gonski oraz Tadeusza Niezgody
                                           składam serdeczne wyrazy współczucia      

                                                                              Sołtys  Ireneusz Gruszka

Informacje Sołeckie 
29 listopada 2020r. 

Przebudowa ul. Polnej dobiegła końca. Kolejna droga 
tłuczniowa, została przebudowana przy udziale środków 

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Nawierzchnia asfaltowa jest na 
ci 3,5m. Według projektu pobocza mają po 

ąć. Jest również jedna mijanka na 
ci 5 m. Parametry drogi są uwarunkowane 

nakładka asfaltowa. W ostatnich dniach 
ć nawierzchnię ul. Adelajdy. Co 

roku, podczas objazdu wiosennego dróg, notowaliśmy od kilkunastu do 
 na tej drodze, dlatego zaproponowałem 

 tej nawierzchni. Ze względu na to, że jest ona 
ż ć ą nakładkę na całej długości 

 o pozostałych naszych drogach.  
ul. Robotnicza potrzebuje nakładki na całej długości. Należy również 

 na zakończenie remontu DW 933, 
 od razy nowej drogi. W trakcie spotkania u Burmistrza, 

przedstawiciel firmy Strabag zapewnił o pomocy przy tej inwestycji. 
droga tłuczniowa. Potrzebna przebudowa na długości 1300 m. 

rodków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 

ul. Karolinki potrzebuje nakładki, jednak niestety, korytowanie tej drogi 
przed kilku laty nie zostało wykonane na całej jej długości. 

ż potrzebują nakładki. 

Pomimo przebudowania w ostatnich latach trzech dróg, potrzeby nadal są 
 w innych sołectwach, dlatego trzeba mieć 

ć naraz. Ważne, by w Gminie 
tano o naszych drogach do przebudowy i remontu. 

dzie przystanek autobusowy. Starostwo 
śby, by w tym miejscu powstał 

d Miejski zapewnił mnie, że w przyszłym roku, 
kilka kursów linii „A” zostanie skierowana trasą obok Stenclówki i ul. 

ą. W związku ze zdobyciem 
załkowskiego, TVP Regionalna 

cia. Program miał być emitowany w ubiegły 
dzie do obejrzenia na stronie TVP 

Antoniego Gonski oraz Tadeusza Niezgody 
składam serdeczne wyrazy współczucia                                                                                

Sołtys  Ireneusz Gruszka 



 

Sport 
Zgodnie z terminarzem rozgrywek 7 listopada mieli
wyjazdowe spotkanie z LKS Brzeźce. Mecz nie doszedł do skutku, a 
oficjalnym powodem było zagrożenie zdrowotne zawodników. Zgodnie z 

Komunikatem Komisji ds. Rozgrywek, nowy termin spotkania wyznaczono na 28 
listopada. Będzie to bardzo ważny mecz, bo jego wynik zdecyduje o naszej pozycji w 
tabeli na zakończenie rundy jesiennej. 
11 listopada podejmowaliśmy w Studzionce zespół OKS JUW
dobrze grający w tym sezonie goście, zdobyli w 80 minucie bramk
0:1. 

Tabela klasy „A” rozgrywek sezonu 2020/2021 

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną, wszystkie mecze rozgrywane s

udziału publiczności. 

Zaplanowany termin ostatniego meczu naszego zespołu: 

seniorzy:  28. 11. - godz. 1330 - mecz wyjazdowy z LKS Brze
               

Podziękowanie 
Księdzu proboszczowi, służbie liturgicznej, krewnym bli

sąsiadom, znajomym, delegacjom, poczcie sztandarowej
i współpracownikom Pogotowia Ratunkowego  oraz wszystkim, którzy wzi

udział  w  pogrzebie naszego kochanego męż

Ś.P.  Tadeusza Niezgody
za modlitwy, kwiaty i wyrazy współczucia serdeczne Bóg zapła

                                                             składa  

 

Sprzedaż karpia, ul. Robotnicza 57, Studzionka,

tel. 603 047 134 
 

ZW – dwutygodnik parafialny. Zespół redakcyjny: ks. prob. Janusz Ahnert, Ireneusz 
             Piotr Niezgoda; opracowanie graficzne i skład: Jadwiga Kost i Apolonia Paszyna.
            43-245 Studzionka, ul. Jedności 14; tel. (032) 212 33 56  

l.p. Zespół Mecze Punkty 
1. OKS JUW-e Jaroszowice 14 33 
2. LKS Studzionka  13 31 

3. LKS LEŚNIK Kobiór 13 27 
4. LKS Woszczyce 14 22 
5. LKS Frydek 14 22 
6. LKS ZNICZ Jankowice  14 18 
7. KS UNIA Bieruń Stary 13 18 
8. GKS KRUPIŃSKI Suszec  14 18 
9. KS POLONIA Międzyrzecze 14 17 
10. LKS Gardawice 13 15 
11. KS STAL Chełm Śląski 14 13 
12. UKS CZAPLA w Kryrach 14 13 
13. MKS ISKRA Pszczyna II  14 12 
14. LKS Brzeźce 11 11 
15. KS SIÓDEMKA Tychy 13 11 

 
Zgodnie z terminarzem rozgrywek 7 listopada mieliśmy rozegrać 

źce. Mecz nie doszedł do skutku, a 
enie zdrowotne zawodników. Zgodnie z 

. Rozgrywek, nowy termin spotkania wyznaczono na 28 
ny mecz, bo jego wynik zdecyduje o naszej pozycji w 

my w Studzionce zespół OKS JUW-e Jaroszowice. Bardzo 
cie, zdobyli w 80 minucie bramkę i wygrali spotkanie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, wszystkie mecze rozgrywane są bez 

Zaplanowany termin ostatniego meczu naszego zespołu:  

mecz wyjazdowy z LKS Brzeźce 
                  P. N. 

 
liturgicznej, krewnym bliższym i dalszym, 

, poczcie sztandarowej, kolegom                                    
oraz wszystkim, którzy wzięli 

ogrzebie naszego kochanego męża, ojca i dziadka 

gody 
za modlitwy, kwiaty i wyrazy współczucia serdeczne Bóg zapłać 

  żona i dzieci z rodzinami. 

 karpia, ul. Robotnicza 57, Studzionka, 

rob. Janusz Ahnert, Ireneusz Gruszka,  
Piotr Niezgoda; opracowanie graficzne i skład: Jadwiga Kost i Apolonia Paszyna. 

 

Bramki 
47 : 18 
33 : 11 

32 : 24 
41 : 26 
29 : 25 
32 : 34 
25 : 26 
26 : 35 
27 : 29 
21 : 22 
27 : 36 
27 : 40 
12 : 24 
9 : 23 

17 : 35 


