
Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej 

 

W dniu 18.11.2012 r odbyły się w Książenicach wygrane przeze mnie wybory sołtysa. 

 

22.11.2012 r. - uczestniczyłem w forum sołtysów województwa śląskiego, gdzie w wolnych 

wnioskach poruszyłem problematykę komunikacji publicznej w Książenicach 

 

Dnia 12.12.2012 r. Rada Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w specjalnej uchwale stwierdziła 

ważność wyborów. Grudniowa sesja Rady była także sesją budżetową. W uchwalonym budżecie 

znalazły się następujące zadania dotyczące Książenic: 

- aktualizacja dokumentacji przebudowy ulicy Słonecznej - 60 000 zł 

- wykup gruntu - boisko w Książnicach 160 000 zł 

 

Decyzją zebrania wiejskiego z maja 2012 roku, fundusz sołecki na rok 2013 w kwocie ok. 20 000 zł 

został wydatkowany w roku 2012 na zakup kruszywa na utwardzenie ulicy Za Torem, dlatego w 

budżecie roku 2013 nie będzie żadnych inwestycji z funduszu sołeckiego. 

 

13.12.2012 r. odbyło się pierwsze w nowej kadencji Zebranie Wiejskie. Ustępujący sołtys Edward 

Kucharczyk złożył na nim sprawozdanie z działalności za rok 2012.  Za zebraniu tym ponadto 

przeprowadzone zostały wybory do Rady Sołeckiej. Członkami Rady Sołeckiej na kadencję 2012-

2016 zostali: 

 

 

Lp. Imię i nazwisko telefon e-mail 

1. Czarnecki Marek 506 811 396 marekczarnecki62@gmail.com 

2. Dymorz Zofia 32 42 661 39  

3. Gańczorz Janina 606 698 403  

4. Kania Andrzej 32 427 16 52  

5. Kubasa Grzegorz 503 197 207  

6. Kucharczyk Edward 513 127 809 ekucharczyk@onet.eu 

7. Markiewka Marcin 506 445 926 m.markiewka@gmail.com 

8. Mazur Grzegorz 795 403 945 grzegorz-mazur@o2.pl 

9. Morgała Bronisław 784 632 690  

10. Piecha Bronisław 512 226 627  

11. Radecki Eugeniusz 32 42 19 515  

12. Podorski Andrzej 604 403 411  

13. Skopek Józef 511 706 331 jskupien123@wp.pl 

14. Skupień Józef 693 694 145  

15. Szymura Damian 507 149 397  

 

14.12.2012 r. - uczestniczyłem w walnym zebraniu Stowarzyszenia Ludowy Klub Sportowy Unia 

Książenice. Unia Książenice po wielu latach awansowała w roku 2012 do klasy B. Obecnie Unia 

jest na najlepszej drodze do awansu do klasy „A”, czego gorąco życzymy klubowi. Jeśli się uda, 

trzeba będzie poczynić znaczne inwestycje w boisko i otoczenie, chcielibyśmy zagospodarować 

teren dookoła, ale na to potrzebny jest ustalony stan prawny gruntów. Zasługą nie do przecenienia 

pana Prezesa Grzegorza Kubasy jest gigantyczna praca z młodzieżą – obecnie oprócz seniorów 



działają 2 drużyny – orlików i trampkarzy, które szkolą kilkadziesiąt osób – naszych dzieci i 

młodzieży. 

 

Pod koniec roku fragment ulicy Słonecznej oraz prostopadłej do niej drogi wzdłuż boiska, 

prowadzącej do lasu wyposażony został w lampy hybrydowe. Lokalizacja lamp nie była 

konsultowana z Radą Sołecką. Nie zostało jednak wykonane oświetlenie ulicy Konwaliowej,  mimo 

apeli  mojego poprzednika, uchwały zebrania wiejskiego oraz odpowiedzi dyr. Piotra Łuca, że 

podjęta będzie próba wykonania ze środków budżetu 2012 r, a jeśli się nie uda – to oświetlenie 

znajdzie się w budżecie roku 2013. 

 

Na przełomie roku 2012-2013 uruchomiona została oficjalna strona internetowa sołectwa 

Książenice. Jej adres to www.ksiazenice.net.pl. Szczególne podziękowania za jej uruchomienie 

należą się p. Marcinowi Markiewce, który jest autorem kodu strony, oraz stworzył większość 

materiałów na niej. Na stronie internetowej publikowane są aktualności i ogłoszenia dotyczące 

mieszkańców i sołectwa. Można tu znaleźć także informacje o sołectwie, jego historii, działających 

organizacjach i instytucjach.  Strona pełni rolę kolejnego kanału komunikacji między sołtysem i 

mieszkańcami - dostępne jest na niej forum, gdzie każdy może się wypowiedzieć, bądź zadać 

pytanie, czy zamieścić ogłoszenie. Wyciąg ze statystyki forum: 
 

Nasi użytkownicy napisali 452 postów, tematów 51 

Mamy 100 zarejestrowanych użytkowników 

To forum odwiedzono już 7672 razy 

 

Właściciele firm z terenu Książenic mogą na stronie bezpłatnie umieścić swoje wizytówki, z 

krótkimi informacjami na temat prowadzonej przez nich działalności. 

 

17.01.2013 r. odbyło się pierwsze zebranie Rady Sołeckiej w nowej kadencji. W obecności 

zaproszonych gości - p. Pełnomocnika ds PRiG Grzegorza Wolnika, oraz P. Dyr ZDiSK Piotra Łuca 

dyskutowano nad lokalizacją lamp w Sołectwie, remontami dróg, wyglądem przystanków i 

bieżącymi sprawami związanymi z funkcjonowaniem sołectwa oraz planami na kadencję 2012-

2016. Uzyskano informację, że w roku bieżącym z budżetu ZDiSK planowane są w Książenicach: 

modernizacja przepustu przez ulicę Nad Potokiem oraz wykonanie nawierzchni ulicy Smołki w tzw. 

technologii śladowej płyt betonowych. Ustalono termin dożynek na 25.08.2013 r. 

 

12.02.2013 r. - odbyło się zebranie sprawozdawcze Spółki wodnej, w którym wziąłem udział. 

Tytułem komentarza - szczegółowa informacja dotycząca wykonanych prac została przekazana 

przez p. kierownika Andrzeja Pielorza 

 

W ewidencji na terenie działania Gminno-Miejskiej Spółki Wodnej Czerwionka Leszczyny znajduje 

się 9630 mb rowów, oraz 103 ha sieci drenarskiej. W roku 2012 na terenie Książenic dokonano 

konserwacji 942 mb rowów oraz 10 ha sieci drenarskiej, na co wydatkowano pieniądze ze składek 

członkowskich, oraz dotacji Urzędu Gminy i Miasta. Ponadto dodatkowo, kosztem 40 000 zł 

dodatkowej dotacji UGiM wykonano przepust przy ulicy "Nad Potokiem" 

Składki członkowskie, których ściągalność jest bliska 100 %, umożliwiają konserwację ok. 5%  

urządzeń rocznie, pozostałe 5 % to dotacja z UGiM. Jak widać, przy tym poziomie nakładów nie 

ma szans na prace częstsze niż raz na 10 lat, gdyby nie dotacja z UGiM, za którą dziękujemy, 

byłoby jeszcze gorzej. 

 

15.02.2013 r. wystosowałem pismo do P. Krystyny Jasiczek - Nalczelnika Wydziału Rozwoju 

Gminy i Miasta z propozycjami zmian w rozkładzie jazdy autobusów, oraz propozycją 

poprowadzenia nowej linii autobusowej łączącej dzielnice i sołectwa naszej gminy. Uzyskałem 

odpowiedź była - że na początku kwietnia będzie spotkanie z przewoźnikiem w sprawie usprawnień 

- tam będzie dyskusja na temat propozycji, które przedstawiłem. Poprosiłem o powiadomienie mnie 



o terminie spotkania, niestety, nie zostałem o spotkaniu poinformowany. Spotkanie się odbyło, po 

długiej i burzliwej dyskusji stanęło na tym, że zmian nie będzie. 

 

19.02 2013 r. uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Prawa, Porządku Publicznego i Współpracy z 

Samorządami, gdzie podczas dyskusji na temat podziału środków przeznaczonych dla dzielnic i 

sołectw zaapelowałem do radnych o zwiększenie środków ponad ograniczenia wynikające z ustawy 

o funduszu sołeckim oraz wprowadzenie większej elastyczności w ich wydawaniu, podobnie, jak 

dziś mają dzielnice. 

 

19.02.2013 otrzymałem od P. Pełnomocnika ds PRiG Grzegorza Wolnika Wstępne Studium 

Wykonalności dla Projektu:„Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” z grudnia 2009 r. Studium zakłada 5 zasięgów budowy 

kanalizacji, tylko w pierwszym z nich, najdroższym, znajdują się Książenice. Niestety, z lektury 

tego studium wynika, że kanalizacja w Książenicach, w kształcie proponowanym w studium nie ma 

szansy na realizację. 

 

Na sesji Rady GiM w dniu 22.02.2013 r. głosowana była uchwała dotycząca dopłat do 

przydomowych oczyszczalni ścieków, pozwalająca na budowę oczyszczalni na terenach, które do 

roku 2015 nie będą skanalizowane. 

W związku z powyższym, zadałem pytanie: 

Czy to prawda, że Polska wchodząc do Unii Europejskiej przyjęła zobowiązania mające na celu 

znaczące zwiększenie oczyszczania ścieków komunalnych. Wg. przyjętego w 2003 roku Krajowego  

Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, do 2015 roku 100% gmin powinno mieć szczelny 

system kanalizacyjny, w miejscowościach powyżej 2000 mieszkańców. Za każdego 

niepodłączonego do kanalizacji mieszkańca Unia Europejska naliczy Polsce karę. Zapłacą ją 

proporcjonalnie gminy, od każdego niepodłączonego do kanalizacji mieszkańca. 

I czy jeśli pozwolimy budować przydomowe oczyszczalnie ścieków do roku 

2015 nie storpedujemy tym samym budowy kanalizacji w przyszłości. Jest przepis pozwalający na 

niepodłączenie się do kanalizacji tym osobom, które budują oczyszczalnie przydomowe 

Uzyskałem odpowiedź od P. Pełnomocnika ds. PRiG Grzegorz Wolnika, że zamknięty system 

ścieków to również przydomowe oczyszczalnie ścieków i szamba. Szambo w tym wypadku jest 

równoprawną instalacją do odbioru ścieków, co instalacja ściekowa. 

Na terenie, gdzie nie ma odpowiedniej tzw. równoważnej liczby mieszkańców, to nie ma obowiązku 

budowy kanalizacji. Kary nam więc nie grożą. 

 

09.03.2013 r. - uczestniczyłem w walnym zebraniu OSP w Książenicach. Strażacy wystąpili z 

inicjatywą zebrania funduszy na zakup nowego samochodu dla OSP. Potrzeba na to ok. 50 000 zł. 

Miałby to być samochód osobowy, dzięki któremu nasza jednostka uzyskałaby większą mobilność i 

w przyszłości możliwość uczestniczenia w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Zachęcam 

mieszkańców do poparcia tej inicjatywy. 

 

21.03.2013 r. odbyło się Zebranie Wiejskie zwołane na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny. Tematem zebrania były nowe zasady gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Podczas zebrania podjęta została uchwała wzywająca władze Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny do zmiany metody naliczania oraz uchwalenia niższych stawek opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Dyskusja na temat uchwały kontynuowana była na sesji Rady GiM w dniu 26.03.2013 r.  Władze 

gminy nie zgodziły się z treścią uchwały i podtrzymały swoje stanowisko, zawarte w uchwałach 

Rady GiM dotyczących wywozu śmieci. 

 

W odpowiedzi na uchwałę, w piśmie skierowanym do Rady Sołeckiej, Pan Zastępca Burmistrza 



Andrzej Raudner napisał, że na obecnym etapie przygotowań do wdrożenia nowego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi nie ma możliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmian. 

Zmiany mogą być wprowadzone dopiero po zafunkcjonowaniu nowego systemu i dokonaniu 

analizy jego funkcjonowania. 

 

Na początku kwietnia 2013 r. ukazała się książka p. Damiana Halmera pt. "Najstarsze dzieje 

Książenic". Zaangażowałem się w promocję książki, oraz udzieliłem wsparcia finansowego. 11 

kwietnia 2013 r. w Szkole Podstawowej w Książenicach odbyło się spotkanie z jej autorem. 

Pierwszy nakład książki został wyczerpany, obecnie można nabyć ostatnie egzemplarze z dodruku. 

 

Pan Damian Halmer we współpracy z p. Justyną Lach z ASP w Katowicach wykonał także nowy 

logotyp - rekonstrukcję godła Książenic. Logo oparte jest na oficjalnych pieczęciach Gminy 

Książenice używanych w okresie międzywojennym. Wizerunek ten zachował się w materiale 

archiwalnym z lat 1923-1939 zachowanym w Archiwum Państwowym w Katowicach i Archiwum 

Państwowym w Katowicach oddział w Raciborzu. Pieczęć Gminna Książenic składała się z dwóch 

obręczy zewnętrznych z napisem: GMINA KSIĄŻENICE * powiat rybnicki * Wewnątrz 

znajdowała się tarcza herbowa typu rycerskiego (tarcza gotycka) z wizerunkiem głowy mężczyzny 

w kołnierzu kolczym. Twarz mężczyzny przedstawiona była z tzw. półprofilu, wzrok postaci 

skierowany w lewą (heraldycznie) stronę. W klejnocie umieszczono głowę mężczyzny ubraną 

kaptur kolczy z nałożoną koroną otwartą (jej kształt przypomina heraldyczną koronę książęcą, co 

może mieć związek z nazwą wsi). Postać w klejnocie ukazana z profilu, wzrok skierowany w prawą 

(heraldycznie) stronę. W publikacjach i świadomości mieszkańców pojawiała się kilkukrotnie 

niezbyt wierna reprodukcja z wyraźnie zmienionym wizerunkiem (twarz ukazana z profilu a nie z 

półprofilu), o uproszczonym kształcie tarczy i bez klejnotu. Obecnie zaproponowany logotyp jest 

wierniejszą rekonstrukcją oryginalnej pieczęci. Co ciekawe, postać z pieczęci ma bardzo wyraźny 

pieprzyk na policzku, widoczny w obu pieczęciach gminnych. Może on oznaczać konkretnego 

księcia, co będzie przedmiotem dalszych badań. 

 

18.04.2013 r. odbyło się kolejne zebranie Rady Sołeckiej. Dyskutowano nad organizacją dożynek, 

oraz bieżącymi problemami sołectwa. Zostałem zobowiązany do interwencji w sprawie uszkodzeń 

na ul. Pojdy i chodniku - wystosowałem pismo do Zarządu Dróg Powiatowych, czekam na 

odpowiedź. 

 

10.05.2013 r. uczestniczyłem w ewaluacji zewnętrznej Szkoły Podstawowej w Książenicach. 

Efektem pracy wizytatorów kontrolujących szkołę będzie raport opisujący różne aspekty 

funkcjonowania szkoły, który niebawem zostanie zamieszczony na platformie internetowej 

www.npseo.pl 

 

Sukcesywnie monitorowałem stan dróg w sołectwie Książenice, prowadząc dokumentację 

fotograficzną i filmową ich stanu, w związku z czym nie było konieczności wykonywania 

specjalnego objazdu dróg, bo w zasadzie wszystkie drogi gruntowe nadają się do napraw i 

remontów. Drogi gruntowe w okresie zimowo-wiosennym są w fatalnym stanie, wielokrotnie 

uniemożliwiając lub znacznie utrudniając poruszanie się po nich pojazdów i pieszych. 

W okresie zimy i wczesnej wiosny ZDiSK prowadził doraźne interwencje udrożniające przejazd 

tam, gdzie nie był on zupełnie możliwy, na ile pozwalały aktualne warunki pogodowe. W tej chwili 

trwa remont cząstkowy dróg prowadzony przez ZDiSK. Statystycznie na wszystkie drogi 

książenickie przypada 8 ciężarówek z kamieniem, tak więc po remoncie nie należy spodziewać się 

cudów. 

 

W związku z powyższym zwracam się do władz Gminy z prośbą o znaczące zwiększenie nakładów 

na remonty dróg. 

 



W okresie sprawozdawczym prowadziłem korespondencję z 

Burmistrzem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

Starostą i Radą Powiatu 

Zarządem Dróg Powiatowych 

Spółką Wodną 

Korespondencja dotyczyła stanu dróg, zimowego utrzymania ulic, stanu drzew, okolic przystanków 

autobusowych, komunikacji autobusowej, wskazanych problemów mieszkańców. Część moich 

uwag została uwzględniona, część będzie realizowana, niektóre zostały odrzucone, w kilku 

przypadkach nie otrzymałem na razie odpowiedzi. 

 

 

        Książenice, 23.05.2013 r. 

 


