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Październik miesiącem modlitwy różańcowej 

 

 
„Modlitwą różańcową powiążcie wszystkie wasze serca, by stały 
się murem obronnym Kościoła Chrystusowego, pod opieką 
Zwycięskiej Pani Jasnogórskiej” – apelował ks. kard. Stefan 
Wyszyński. Te słowa mają szczególne znaczenie w październiku, 
kiedy z różańcem w ręku gromadzimy się wokół Krzyża 
Chrystusa. 



 
 
 

XXVI Niedziela Zwykła - 27.09.2020r. 
 Porządek nabożeństw 

 
 
 

  XXVI 
Niedziela 
Zwykła 

27.09.2020r.  
 

Dożynki 

7:30 
10:30 

 
 
 

12:00 
 
 
 
15:00 
15:30 

 

Podziękowanie Panu Bogu za tegoroczne plony.  
Za †† Elżbietę Łakota w rocz. śmierci, męża 
Ryszarda, Wiktorię i Józefa Ziebura, syna 
Kazimierza, ich rodziców i zmarłych z 
pokrewieństwa.  
Za †† Helenę i Józefa Szandar, Władysława, 
Henryka, Irenę Kolek, dziadków z obu stron, 
zmarłych z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu 
cierpiące.   
Nabożeństwo popołudniowe.   
Do Bożej Opatrzności i Aniołów Stróżów w 
intencji rocznych dzieci, ich rodziców i 
chrzestnych. 
Udzielenie sakramentu chrztu św.  

 Poniedziałek 
28.09.2020r. 
Św. Wacława 

18:00  Za † męża Antoniego Skaźnik w rocz. śmierci i na 
pamiątkę urodzin. 
Za ††  Franciszka i Emilię Niezgoda, synów: 
Alojzego i Klemensa, córki: Anielę, Helenę, 
Wandę i Marię i ich mężów, wnuków i dziadków z 
obu stron, Ryszarda i Weronikę Nagi, 2 synów, 
synowe, Pawła Krawczyk.     

Wtorek 
29.09.2020r. 
Św. Archaniołów: 

Michała, Gabriela i 
Rafała 

7:00 
 

Za †† Joannę i Józefa Jaworski, zięcia Franciszka, 
Anielę i Czesława Ranoszek, zięcia Dariusza, 
Marię Oślizło i zmarłych z pokrewieństwa.   

 
 Środa 

30.09.2020r. 
Św. Hieronima dK.  

18:00 
 

 Za †† Zofię i Ludwika Szenderów, ich synów: 
Zenona, Wilhelma i Rudolfa, synową Helenę, 
Jadwigę i Alojzego Mrzyków, córkę Cecylię, syna 
Augustyna, synową Wandę, wnuka Marka, Agatę 
Bienioszek i zmarłych z pokrewieństwa. 
Za ††   Waleskę i Hieronima Mańka, córkę 
Weronikę Tetla, zięcia Jana Adamczyk, zmarłych 
z rodzin: Mańka i Adamczyk.  

I Czwartek 
01.10.2020r. 
Św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus 

17:15 
18:00 

 
 

Nabożeństwo różańcowe. 
O powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i 
kontemplacyjne. 
Za †† Łucję i Ludwika Wuzik, zięcia Franciszka, 
Marię, Tomasza i Józefa Mężyk oraz zmarłych z 
pokrewieństwa.    

 
 



 
 

I Piątek 
02.10.2020r. 

Św. Aniołów Stróżów 

7:00 
17:15 
18:00 

 

W intencji czcicieli N.S.P.J. 
Nabożeństwo różańcowe.  
 Za †† Bertholda Kolarczyk, w rocz. śmierci, jego 
rodziców: Wiktora i Marię Kolarczyk, rodzeństwo, 
teściów  Franciszka i Anielę Adamek, Franciszka 
Stęchły, Marię Martis i dusze w czyśćcu cierpiące. 
Za †† z pewnej rodziny.  

 
 
 

I Sobota 
03.10.2020r. 

 
 

8:00 
 

13:00 
17:15 
18:00 

 
 

W intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu 
Maryi. Godzinki.  
Ślub rzymski: Tomasza Gawełek z Sylwią Miły. 
Nabożeństwo różańcowe. 
Za †† Pawła Piszczek na pamiątkę urodzin, żonę Zofię, 
ich rodziców, rodzeństwo, zmarłych z rodzin Piszczek i 
Konieczny oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  
Za † Krystynę Ziebura w 1 rocz. śmierci.  

Sprzątanie kościoła:          

03.10,2020r. godz. 900  ul. Wodzisławska od nr 31 do końca. 
 

 

 XXVII Niedziela Zwykła –  ODPUST RÓŻAŃCOWY 
04.10.2020r. 

Porządek nabożeństw 
 

 
 
 

XXVII 
 Niedziela  
Zwykła 

04.10.2020r. 
ODPUST 

RÓŻAŃCOWY 

7:30 
 
 
 

10:30 
 
 
 
 
 
 

12:00 
 

 
15:00 
15:30 

Za †† Ks. Pawła Paszyna w 23 rocz. śmierci, 
rodziców, rodzeństwo, Annę Czerwiński, 2 
mężów, 3 córki, syna Józefa, Franciszka i Józefa 
Czerwiński i ich żony.  
 Za Parafian w 9 rocz. poświęcenia Groty 
Lourdzkiej. 
Do Matki Bożej Różańcowej jako 
podziękowanie za 15 lat Żywego Różańca w 
naszej parafii, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 
wszystkich członków Róż Różańcowych.  
Za †† córkę Alicję Drzyzga, męża Józefa, Klarę i 
Alojzego Słomka, zmarłych z rodzin: Drzyzga, 
Słomka i Żemła.  
Nabożeństwo różańcowe. 
Za †† Barbarę i Ludwika Szczyrba w rocz. śmierci, 
zięciów: Gabriela i Szczepana, zmarłych z 
pokrewieństwa.  

 
Poniedziałek  
05.10.2020r. 
Św. Faustyny 
Kowalskiej 

17:15 
18:00 

Nabożeństwo różańcowe.  
Za †† Rozalię i Brunona Ziebura, 5 synów, córkę, 
synowe, zięciów, zmarłych z pokrewieństwa i dusze w 
czyśćcu cierpiące. 
Za †† Łucję i Benedykta Gruszczyk, Zbigniewa 
Gruszczyk, Edwarda Śleziona oraz zmarłych z 
pokrewieństwa.   

 
 



 
 

Wtorek 
06.10.2020r. 
Św. Brunona 

17:15 
18:00 

Nabożeństwo różańcowe.  
Za ††  Annę i Alojzego Paszyna, Anielę i Edwarda 
Krzysteczko, ich rodziców i dziadków, Jadwigę 
Paszyna, księży: Gotharda i Henryka Krzysteczko, 
Magdalenę i Jadwigę Kolon.  
 Za ††  wujka Józefa Śleziona, ciocię Jadwigę Śleziona, 
ojca Edwarda Śleziona i zmarłych z pokrewieństwa.  

 
Środa  

07.10.2020r. 
Najświętszej Maryi 
Panny Różańcowej 

17:15 
18:00 

 Nabożeństwo różańcowe.  
Za ††  Rufina Janik, rodziców: Pawła i Łucję, córkę 
Annę, Henryka i Annę Janik, Ludwika i Martę Mrzyk, 
Augustyna Foltyn i jego rodziców, zmarłych z 
pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
Za ††  Łucję i Teodora Bienioszek, synów: Antoniego i 
Teofila, rodziców: Kazimierę i Józefa Skowron, Józefę 
Sufleta i Jadwigę Mańka.  

 
Czwartek 

08.10.2020r. 

17:15 
18:00 

Nabożeństwo różańcowe.  
Za ††  bratową Ilonę Lebioda, rodziców: Bronisławę i 
Henryka Lebioda, Helenę i Antoniego Wierzyński, syna 
Edwarda, córkę Zofię, zięcia Henryka i zmarłych z 
pokrewieństwa.  
Za ††  Franciszkę i Alojzego Sojka, męża Henryka, 
rodziców, rodzeństwo i zmarłych z pokrewieństwa. 

 
 Piątek 

09.10.2020r 
Bł. Wincentego 

Kadłubka.  

17:15 
18:00 

Nabożeństwo różańcowe.  
Za ††  Katarzynę i Jana Paszek, syna, synową, 
zięcia, Bronisławę i Emila Dziendziel, 2 synów,  2 
córki, synową, 2 zięciów, wnuka, zmarłych z 
rodzin: Paszek i Dziendziel.  
Za †† Janinę i Stanisława Czajka, Bronisławę i Teofila 
Gardzińskich, braci: Mariana i Stanisława, bratową 
Teresę i dziadków  z obu stron.   

 
Sobota 

10.10.2020r. 
Bł. Marii Angeli 
Truszkowskiej 

17:15 
18:00 

 
 

 

Nabożeństwo różańcowe. 
Za ††  Zofię i Alojzego Pieczka, syna Jana, jego córkę 
Eugenię Wojoczek, ks. Józefa Pieczka, Annę i 
Franciszka Szandar, 2 synów, synową, córkę, 3 zięciów i 
zmarłych z pokrewieństwa.  
  Za ††  ojca Edwarda Wierzyńskiego, rodziców: 
Jadwigę i Antoniego Niedźwiedź i zmarłych z 
pokrewieństwa.  

 
 

  XXVIII 
Niedziela 
Zwykła 

11.10.2020r.  
 

7:30 
 

10:30 
12:00 

 
 
15:00 
15:30 

 

Za †  chrzestnego Henryka Młotek – od 
chrześniaczki Katarzyny z rodziną. 
Za † Aleksandrę Czernecki.  
Za †† męża Franciszka Kolon, jego rodziców i 
teściów, brata, 4 siostry, 6 szwagrów, 2 siostrzeńców, 
siostrzenicę i Marię Szpitalny.  
Nabożeństwo różańcowe.  
Za †† syna Józefa Waleczek i teścia Maksymiliana 
Lyp.  

 Sprzątanie kościoła:          

Sobota  10.10.2020r. godz. 900  ul. Stawowa i Karolinki 
 
 



 
 

XXVI Niedziela Zwykła– 27.09.2020r. 
Ogłoszenia parafialne  

 
1. Zgromadzeni na Uczcie miłości, jaką jest Msza Święta, otwórzmy nasze 

serca na Pana Jezusa, który znów uczyni cud, przemieniając chleb i wino 
w swoje Ciało i Krew. Ta przemiana, która aktywizuje wiarę, już teraz 
może zmieniać całą rzeczywistość, także nasze serca, myśli i reakcje, aż po 
przemianę świata. Obchodzimy dziś 106. Światowy Dzień Migranta i 
Uchodźcy. Niech losy ludzi, którzy musieli opuścić swój dom, 
najbliższych, wspólnotę religijną, pracę i ojczyznę, nie będą nam obojętne. 

2. Zapraszam na nabożeństwo popołudniowe  o godz. 1500. 
3. W I czwartek miesiąca:  

o godz. 1715 nabożeństwo różańcowe (poświęcę różańce dla dzieci 
komunijnych oraz Wasze nowe różańce), 
o godz. 1800 Msza św. o powołania.  

4. W I piątek miesiąca: o godz. 700 Msza św. w intencji czcicieli 
NSPJ. 
o godz. 900 odwiedziny chorych i starszych parafian ( proszę o 
zgłoszenie w zakrystii), 

 o godz. 1600 spowiedź dzieci ze szkoły podstawowej,  
 o godz. 1700 spowiedź kandydatów do bierzmowania,  
 o godz. 1715 nabożeństwo różańcowe, 
 o godz. 1800 Msza św. szkolna, 
 o godz. 1845 spotkanie Oazy.  
5. W I sobotę miesiąca: o godz. 800 Msza św. w intencjach 

wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi, po Mszy św. 
Godzinki, 
o godz. 900 spotkanie III Zakonu św. Franciszka 
o godz. 1715  nabożeństwo różańcowe.   

6. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić nasz ODPUST 
RÓŻAŃCOWY. Kazania odpustowe i sumę za parafian odprawi ks. 
senior Roman Grabowski – emerytowany proboszcz z Golasowic.    

7. Dziękuję za sprzątanie kościoła paniom z ul. Wodzisławskiej od nr 1 do nr 
30, a w tym tygodniu w sobotę o godz. 900 zapraszam panie z ul. 
Wodzisławskiej od nr 31 do końca.  

8. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę, w ostatnią niedzielę miesiąca, 
przeznaczoną na remont stropu naszego kościoła. Za tydzień kolekta jest 
przeznaczona na Stolicę Apostolską (Świętopietrze).   

9. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego i Zwiastuna ( na 2 tygodnie). 
 
 Wszechmogący Boże, niech Najświętszy Sakrament odnowi 
nasze dusze i ciała,  abyśmy przez uczestnictwo w Ofierze 
upamiętniającej śmierć Chrystusa  mogli się stać współdziedzicami 
Jego chwały. 



 
 

XXVII Niedziela Zwykła – ODPUST RÓŻAŃCOWY 
04.10.2020r.  

Ogłoszenia parafialne  
 

1. Obchodzimy dziś w Kościele wspomnienie Najświętszej Maryi 
Panny Różańcowej. Zostało ono ustanowione jako upamiętnienie 
zwycięstwa chrześcijańskiej floty w starciu z Turkami pod Lepanto 
7 października 1571 r. Wydarzenie to przypomina nam o 
zwycięstwie, do którego jesteśmy powołani. Gdy potrafimy nasze 
radosne i bolesne momenty życia odnieść do Pana Boga oraz 
szukamy światła wiary w naszym życiu, przyjmujemy postawę 
Maryi, która prowadzi nas do zwycięskiej chwały nieba. 

2. Zapraszam na nabożeństwo  różańcowe o godz. 1500, a w ciągu 
tygodnia o godz. 1715  

3. W poniedziałek po Mszy św. miesięczne spotkanie Grupy Ojca 
Pio.    

4. W piątek: o godz. 1600 spotkanie Dzieci Maryi, 
o godz. 1715 nabożeństwo różańcowe, 
o godz. 1800 Msza św. szkolna, 
o godz. 1845 Oaza. 

5. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę przeznaczoną na Stolicę 
Apostolską (Świętopietrze). Za tydzień, przed kościołem będzie 
zbiórka na Fundusz Stypendialny JPII.  

6. Dziękuję za sprzątanie kościoła paniom z ul. Wodzisławskiej od nr 
31 do końca, a w tym tygodniu w sobotę  o godz. 900  zapraszam 
panie z ul. Stawowej i Karolinki.   

7. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego.  
     
Panie, nasz Boże, w eucharystycznej Ofierze głosimy śmierć i 

zmartwychwstanie Twojego Syna,  spraw, abyśmy uczestnicząc w Jego 
męce,  zasłużyli na udział w radości i chwale. 
 
 

Podziękowanie 
Księdzu proboszczowi,  służbie liturgicznej, krewnym bliższym   i dalszym, 
sąsiadom, znajomym,   delegacjom,  braciom Ewangelikom oraz wszystkim, 
którzy wzięli udział  w  pogrzebie naszej kochanej mamy, babci i prababci 

Ś.P.  EUGENII  PINOCY 
za modlitwy, kwiaty i wyrazy współczucia serdeczne Bóg zapłać 

                                                             składają: dzieci z rodzinami. 

 
Dożynki parafialno-gminne w naszej parafii 27.09.2020r. 



 
 

CHWAŁA CI ZA TO BOŻE CHWAŁA ŻE ZIEMIA WSPANIAŁE OWOCE 
WYDAŁA 

TO TWOJA MOC SPRAWIŁA ŻE TAK WSPANIALE OBRODZIŁA 
A NASZA PRACA POT I TRUD TO MAŁY WKŁAD W TWÓJ CUD 

 
Od najdawniejszych czasów najpierw dziękowano Bogu za 

zebrany plon, w myśl słów Wespazjana Kochowskiego, poety z XVII 
wieku, który pisał: „Panie! Za to dziękować Ci trzeba, żeś gębie mojej 
dał dostatek chleba”.  

Dziś dożynki są świętem dobrze wypełnionego obowiązku 
wobec Boga i kraju. Przybrały one inny nieco charakter. Obchodzone 
są w gminach wiejskich, jak i w większych ośrodkach kultu religijnego 
w kraju, w maryjnych sanktuariach, gdzie bardzo często współczesne 
wieńce dożynkowe są niezwykłymi dziełami sztuki ludowych twórców, 
mających wiele oryginalnych pomysłów.  

 
********** 

W związku z planowaną rezygnacją ze stanowiska sołtysa                      
p. Ireneusza Gruszki wyrażamy oburzenie na prowadzone 
przeciwko niemu pomówienia i oszczerstwa nie mające nic 
wspólnego                       z rzeczywistością. Uważamy że jest to 
bardzo krzywdzące i nie powinno mieć miejsca w naszej 
społeczności. Osoby które go oczerniają niech mają odwagę się 
podpisać i przedstawić zarzuty dotyczące naszego sołtysa. Nie 
zgadzamy się na takie traktowanie osoby publicznej, która bardzo 
dużo robi dla dobra naszej wsi, bo są jeszcze ludzie którzy 
potrafią go docenić. 

 
Zarząd KGW i członkowie zespołu Studzieńczanie. 

 
 



Sport 
W kolejnych dwóch meczach jesiennych rozgrywek zdobyliśmy komplet 
punktów, bez straty bramki. Spotkanie rozegrane                       w Studzionce z 
KS SIÓDEMKA Tychy wygraliśmy 5:0. Bramki zdobyli: Stanisław 
Kowalczyk -3, Marcin Czerwiński i Mateusz Dragon. W wyjazdowym meczu 
z KS UNIA Bieruń Stary pokonaliśmy gospodarzy 0:3. Strzelcami bramek 
byli: Marcin Domin, Kamil Szweda i Mateusz Słomka. 
Po przegranym 1:6 spotkaniu z KS POLONIA Łaziska Górne, zakończyliśmy 
rozgrywki o Puchar Polski. Jedyną bramkę w tym meczu zdobył Błażej 
Bączkiewicz. 
 Zarząd LKS Studzionka informuje, że wzięliśmy udział w Rządowym 
Programie KLUB-2020 i udało nam się pozyskać środki na wynagrodzenia 
trenerów oraz zakup sprzętu sportowego. 

Kolejne dwa turnieje rozegrali juniorzy młodsi. 

Juniorzy młodsi: 

LKS Studzionka – OKS JUW-e Jaroszowice - 4 : 1 

LKS Studzionka -  GKS KRUPIŃSKI Suszec – 0 : 0 

LKS Studzionka – OKS JUW-e Jaroszowice - 3 : 2 

LKS Studzionka -  GKS KRUPIŃSKI Suszec – 4 : 0 

Tabela klasy „A” rozgrywek sezonu 2020/2021 

  

 

 

 

 

 

 
 

Zapraszamy na mecze z udziałem naszych zespołów:  
seniorzy:  27. 09. - godz. 1600 - w Studzionce z MKS ISKRA Pszczyna II 

     03. 10. - godz. 1600 - mecz wyjazdowy z LKS Gardawice 
     11. 10. - godz. 1530 - w Studzionce z GKS KRUPIŃSKI Suszec 

juniorzy mł.:        03. 10. - godz. 1000 - w Studzionce IV turniej 
młodziki:              28. 09. - godz. 1700 - w Studzionce z LKS Mizerów 

    04. 10. - godz. 1100 - mecz wyjazdowy z Football Project II 
Suszec 

                                 P. N. 
ZW – dwutygodnik parafialny. Zespół redakcyjny: ks. prob. Janusz Ahnert, Ireneusz Gruszka,  
             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 Bramki 
1. OKS JUW-e Jaroszowice 7 21 26 : 5 
2. LKS Studzionka  7 18 23 : 6 
3. LKS Frydek 7 15 16 : 12 
4. LKS LEŚNIK Kobiór 6 12 12 : 12 
5. LKS Gardawice 6 10 9 : 7 
6. KS POLONIA Międzyrzecze 7 10 16 : 13 
7. KS UNIA Bieruń Stary 6 9 14 : 14 
8. LKS Woszczyce 7 9 24 : 19 
9. GKS KRUPIŃSKI Suszec  6 7 13 : 21 
10. LKS Brzeźce 7 7 7 : 15 
11. UKS CZAPLA w Kryrach 7 5 9 : 19 
12. LKS ZNICZ Jankowice  6 5 16 : 18 
13. KS STAL Chełm Śląski 7 5 15 : 18 
14. MKS ISKRA Pszczyna II  6 4 11 : 21 
15. KS SIÓDEMKA Tychy 6 4 8 : 19 



 
 

Informacje Sołeckie 
27 września 2020r. 

1. Podsumowanie 6 lat mojej pracy – OŚWIETLENIE: 
Po analizie potrzeb oświetleniowych ulic w Studzionce, okazało się, że 
są one duże i niezbędny jest plan na kilka lat. 

Oświetlenie i doświetlenie ulic w naszym Sołectwie, to mój największy projekt, 
realizowany przez wszystkie lata pracy jako sołtysa. Zostało zrealizowanych 6 
dużych projektów oraz dobudowanych kilka pojedynczych lamp ulicznych. Do tego 
trzeba dodać jeszcze, coroczny montaż oraz demontaż ozdób ulicznych w okresie 
Świąt Bożego Narodzenia.  
Aby zrealizować wiele projektów dobudowy oświetlenia, potrzebna jest 
przychylność Burmistrza oraz dobra współpraca z Wydziałem Gospodarki 
Komunalnej.  
Niejednokrotnie, aby zrealizować plan oświetlenia ulicy, potrzeba było trzech lat i 
dla zazębiania się wszystkiego, należało planować realizację wielu projektów 
równolegle, na kilka lat do przodu, tym bardziej, że potrzebne były środki 
finansowe z różnych źródeł. 
Każda realizacja oświetlenia poprzedzona była ustaleniem z czego sfinansuje się 
projekt, a z czego przeprowadzi jego realizację. Temat trzeba było omówić z 
Inspektorem Wydziału Gospodarki Komunalnej, przedstawiając zamiar, miejsce 
oraz zakres projektu. Każdorazowo było spotkanie na miejscu, gdzie omawialiśmy 
wielkość doświetlanego odcinka drogi oraz ilość planowanych punktów 
oświetlenia. Niekiedy było spotkanie z projektantem, by ustalić kontrowersyjne 
miejsca posadowienia słupów. Jeśli zaistniała potrzeba uzgodnień z właścicielami 
posesji, sprawę brałem na siebie, by sprawniej mógł być wykonany projekt. 
Jak realizowaliśmy wspólnie z Urzędem Miejskim, oświetlanie ulic w Studzionce: 
- ul. Powstańców – /boczna oraz koniec ulicy/ – wykonanie dwóch projektów 
uzgodniłem w Wydziale GK w 2015r.– sfinansowane z naszych Funduszy 
Sołeckich po przesunięciu środków w lipcu 2015r. 
- ul. Powstańców – /koniec ulicy/  – w celu sfinansowania budowy oświetlenia 
napisałem w czerwcu 2015r. projekt do „Budżetu Obywatelskiego 2016” oraz 
mobilizowałem mieszkańców do głosowania – projekt przeszedł i został 
zrealizowany w 2016r.  
- ul. Powstańców – /boczna/ – współfinansowanie realizacji zaplanowałem we 
wrześniu 2015r. w preliminarzu Funduszy Sołeckich na 2016r. i w tym też roku 
zrealizowany, po uzgodnieniach z Wydziałem GK. 
- ul. Adelajdy – wykonanie projektu oświetlenia – w 2015r. napisałem projekt do 
„Budżetu Obywatelskiego 2016” – projekt przeszedł do realizacji. 
- ul. Adelajdy – realizacja budowy oświetlenia – w 2016r. piszę projekt do 
„Budżetu Obywatelskiego 2017” – projekt przegłosowany przez mieszkańców, 
kwalifikuje się do realizacji – inwestycja wykonana w 2017r. 
- ul. Wieczorka – wykonanie projektu w 2017r. z Funduszy Sołeckich, 
zaplanowałem we wrześniu 2016r. 
- ul. Wieczorka – realizacja budowy oświetlenia w 2018 – zgłosiłem uchwałę na 
Zebraniu Wiejskim – Burmistrz przychylił się do realizacji uchwały. 
-  ul. Stawowa – projekt w 2018r. z Funduszy Sołeckich – zaplanowałem w 2017r. 
- ul. Stawowa – realizacja budowy oświetlenia w 2019r. – najmniejszy projekt 
sfinansowany całkowicie ze środków Wydziału GK na budowę oświetleń. 
- ul. Stenclówka – projekt w 2019r. z Funduszy Sołeckich – zaplanowałem w 
2018r. 
- ul. Stenclówka – realizacja budowy oświetlenia w 2020r. - współfinansowana z 
naszych Funduszy Sołeckich w uzgodnieniu z Wydziałem GK. 



 
 
 

- pojedyncze punkty oświetlenia zainstalowano m.in. na ulicach: Karolinki, 
Stawowej, Rolniczej - współfinansowane z Funduszy Sołeckich. 

W związku z powyższym, jeśli jakiś radny, do swoich „osiągnięć w kadencji 2014 
– 2018” zalicza „wykonanie oświetlenia ulicznego” – czyż nie jest to, 
wprowadzaniem w błąd mieszkańców i pozbawianiem mnie efektów mojej pracy? 

/Informacja taka nadal widnieje na portalach publicznych - profilu Fb, pod datą 
28.09.2018r. oraz w portalu pless.pl – do odszukania przez Google / 

Aby urosło zboże i można było zebrać plony, rolnik uprawił ziemię, 

rozsiał nawozy i zasiał je, a później wykonał opryski. 

Jednak gdy urosło, w nocy przyjechał inny rolnik, skosił zboże,   

zabrał ziarno i sprzedał.  

Potem opowiadał mieszkańcom wioski, że ten pierwszy rolnik to kiepski 

gospodarz, którego nie interesuje praca w polu. 

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

2. Program Ograniczenia Niskiej Emisji - III etap: W nadchodzącym tygodniu, ma 
się rozpocząć podpisywanie umów. W Gminie zostaną wymienione 273 źródła 
ciepła, ocieplone ściany w 10 obiektach, stropy/dachy w 20 obiektach, wymiana 
okien w 36 obiektach. 

3. Będzie nowa nawierzchnia poliuretanowa na szkolnym boisku do koszykówki.                
W najbliższych dniach, rozpocznie się inwestycja w ramach „Budżetu 
Obywatelskiego 2020”. Projekt przygotowałem i zgłosiłem w uzgodnieniu z 
Dyrekcją Szkoły. Zawierał on jeszcze wymianę części ogrodzenia, jednak koszt 
wykonania projektów i boiska, pochłania cała kwotę, która przypada na nasze 
Sołectwo. Wymianę ogrodzenia wpisałem do projektu „Budżetu Obywatelskiego 
2021”. 

4. „Pszczyński Budżet Obywatelski 2021”. Już 6 października rusza głosowanie na 
projekty Budżetu Obywatelskiego 2021, które potrwa do 19 października. 
Tradycyjnie można głosować na jeden projekt lokalny i jeden ogólnogminny. 
Głosować mogą mieszkańcy Gminy, którzy w dniu głosowania mają ukończone 15 
lat. W tym roku mamy jeden projekt, który przygotowałem w porozumieniu z 
naszymi organizacjami społecznymi pod nazwą „Dla mieszkańców Studzionki i ich 
organizacji społecznych”. Zawiera on następujące elementy: 
- wymiana części ogrodzenia boiska Szkoły Podstawowej 
- zakup wiaty gospodarczej na teren boiska LKS – wymiana starego blaszaka 
- zakup sprzętu technicznego dla naszej OSP 
- zakup pieca konwekcyjno-parowego, na wyposażenie kuchni w Domu Strażaka 
- wykonanie opinii p.poż. dla dostosowania Domu Strażaka do wymogów p.poż. – 
jest to pierwszy krok, by na sali bankietowej mogło bezpiecznie przebywać 120 
osób. 
Wszystkie projekty są zamieszczone na stronie:   budzet.pszczyna.pl 
Proszę o głosowanie, mamy do zainwestowania w Studzionkę 100 770,00 zł. 

5. Odbiór odpadów wielkogabarytowych. U nas nastąpi we wtorek, 6 października 
br., na stałych zasadach. 
 Rodzinie zmarłej śp. Eugenii Pinocy  
                                             składam serdeczne wyrazy współczucia                                                                                                             

                                                                              Sołtys  Ireneusz Gruszka 


