
Informacje Sołeckie 
11 października 2020r. 

1. Zarząd Spółki Wodnej informuje; Do dnia dzisiejszego zostało 

wyczyszczonych 3 237 m rowów. W bieżącym roku mamy jeszcze do 

zrobienia 940 m. Zostanie to wykonane po umożliwieniu dojazdu do rowów, co nastąpi po 

zebraniu między innymi kukurydzy.  

Osoby, które należą do Spółki, a nie zapłaciły jeszcze składki za 2020r., prosimy o jej 

uregulowanie. Wysokość składki jest taka jak rok wcześniej – 20 zł. od posesji oraz 7 zł. 

od każdego pełnego hektara. 

Składkę można bezpośrednio wpłacić na konto:  

56 8447 0005 0011 3814 2000 0001   

Spółka Wodna Sołectwa Studzionka, ul. Jedności 4, 43-245 Studzionka. 

Tytułem: „składka za rok 2020”. 

2. Remont drogi DW 933 – odcinek Studzionka – Lipki. Zgodnie z informacją firmy 

STRABAG, remont tego odcinka planują rozpocząć w najbliższych tygodniach, jednak nie 

było ustalone jeszcze, czy będzie to od strony Studzionki, gdzie mają do wykonania 

również chodniki, czy też rozpoczną od strony Lipek. 

Dojazd do Pawłowic – ze względu na małą szerokość ul. Rolniczej, lepszy jest drogą DW 

933. 

Do ukończenia przebudowy mostu w Pawłowicach, STRABAG zakończył roboty na tym 

odcinku. Oczywiście, oficjalnie odcinek nie jest oddany do ruchu. 

3. Firma Tauron nadal nie podłączyła oświetlenia na ul. Stenclówka. Choć minął 

ostateczny termin, to od czerwca, nie możemy się doczekać finału tej inwestycji. Tauron 

ma duże problemy z bieżącą realizacją zleceń i umów, co mogliśmy zaobserwować przy 

przebudowie drogi DW 933, kiedy nieprzebudowane słupy energetyczne znalazły się w 

ścieżce rowerowej. 
 

======================================================= 

 

Powstanie placów zabaw i siłowni: 

 
- Pierwszy plac zabaw powstał w 2014 roku za kadencji poprzedniego sołtysa i radnego 

Jana Brzozowskiego. 

- W roku 2016 powstaje siłownia składająca się z trzech pylonów z podwójnymi 

urządzeniami oraz dwóch elementów drążków. Pomysł budowy siłowni to inicjatywa 

trzech naszych młodych mieszkańców, którzy przyszli do mnie z prośbą o taka inwestycję. 

Dlatego w 2015r. zaproponowałem im realizację za pomocą Budżetu Obywatelskiego 

2016”. Przygotowałem projekt do złożenia, natomiast chłopcy wybrali urządzenia – są oni 

podpisani pod projektem, który jest dostępny na stronie: https://budzet.pszczyna.pl/ 

- W 2017 roku powstaje plac zabaw w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2017” przy 

budynku dawnego przedszkola. Pomysł na projekt „Ogród doświadczeń i zabawy” powstał 

z inicjatywy przedstawicieli Rady Rodziców w 2016r. Ze względu na wzrost kosztów 

realizacji projektu w stosunku do roku wcześniejszego, rodzice włożyli wiele własnej 

pracy, aby projekt został zrealizowany. 

- W 2018 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Gmina Pszczyna 

pozyskała środki finansowe na budowę siłowni w sołectwach. Decyzja o kształcie 

wykorzystania tych środków została pozostawiona sołtysom. Po konsultacji z inicjatorami 

pierwszej naszej siłowni oraz Prezesem LKS-u postanowiłem, że zostanie rozbudowana 



istniejąca siłownia o zestaw drążków Street Workout, czwarty, podwójny pylon z 

podwójnymi urządzeniami oraz zostanie wykonana nawierzchnia z kostki pod pylonami. 

Natomiast na terenie sportowym LKS-u zamontowane zostały 3 podwójne pylony do 

ćwiczeń, które są również ogólnodostępne. 

- W 2019 roku z inicjatywy Pszczyńskiego Zarządu Edukacji oraz Dyrekcji Szkoły 

Podstawowej, w związku z przenoszeniem przedszkola do budynku szkolnego, powstaje 

plac zabaw na terenie szkolnego boiska. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Dziękuję naszym Organizacjom Społecznym, mieszkańcom i ks. Proboszczowi Januszowi 

za dobre słowo. 
 

 

 

Rodzinom zmarłych śp. Anny Hajduk,  Andrzeja Martowicz oraz Emilii Przemyk 

                                             składam serdeczne wyrazy współczucia                                                                                  

                                                                    

                                                                                                           Sołtys  Ireneusz Gruszka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


