
Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej

Dnia 27.11.2016 r. odbyły się w Książenicach wygrane przeze mnie wybory sołtysa. Chciałbym 
niniejszym podziękować wszystkim głosującym za udział i za powtórne obdarzenie mnie 
zaufaniem.

16.12.2016 r. Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach specjalną uchwałą stwierdziła ważność 
wyborów. Jednocześnie sesja w dniu 16.12.2016 r. była sesją budżetową. W uchwalonym budżecie 
znalazła się bardzo ważna inwestycja – budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej
w Książenicach. 

12.01.2017 r. odbyło się pierwsze w nowej kadencji Zebranie Wiejskie. Złożyłem na nim 
sprawozdanie z działalności za poprzednią kadencję. Na zebraniu tym przeprowadzone zostały 
wybory do Rady Sołeckiej. Członkami Rady Sołeckiej na kadencję 2016-2020 zostali:

Lp. Nazwisko i imię

1 Czarnecki Marek 

2 Dymorz Zofia 

3 Gańczorz Janina 

4 Gorzawski Roman

5 Hanak Martyna

6 Kania Andrzej

7 Kubasa Grzegorz 

8 Markiewka Marcin 

9 Morgała Bronisław

10 Podorski Andrzej

11 Procek Józef

12 Radecki Eugeniusz 

13 Roskoszek Eugenia

14 Skopek Józef  

15 Zawadzki Marek

Rada Sołecka spotyka się regularnie na zebraniach. Korzystając z możliwości Koła Gospodyń 
Wiejskich, postanowiliśmy brać udział w konkursach o dotacje organizowanych przez gminę i inne 
instytucje. Na razie udało się sporządzić wniosek i pozyskać dofinansowanie do projektu „My z 
tradycją na TY”. Projekt ma na celu aktywizację i integrację lokalnej społeczności Książenic 
poprzez organizację spotkań edukacyjno - hobbystycznych utrzymanych w tradycji śląskiej, 

1



kultywowanej przez członkinie i sympatyków Koła Gospodyń Wiejskich z Książenic. Mieszkańcy 
wsi, a szczególnie dzieci w wieku szkolnym, zapozna się z (dla wielu już archaicznymi) pracami 
manualnymi, technikami rękodzielniczymi czy sztuką kulinarną z minionych lat, lecz 
charakterystycznymi dla naszego regionu. Dzięki organizowanym warsztatom uczestnicy nabędą 
odpowiedniej wiedzy i umiejętności, które pozwolą na aktywne współdziałanie i współtworzenie 
ogólnowiejskich inicjatyw, takich jak: Wesołe kroszonki, Dziyń Bajtla czy Fyjdyr Bal. Na razie 
odbyły się pierwsze warsztaty, uczniowie klasy piątej SP Książenice zawitali do sołtysówki,  do 
Koła Gospodyń Wiejskich na wielkanocne warsztaty plastyczno-kulinarne. Młodzież poznała 
śląskie tradycje wielkanocne, symbolikę palmy wielkanocnej, wykonała przepiękne ozdoby pod 
okiem Pań z KGW. Przed nami kolejne spotkania, o których będziemy informować mieszkańców 
Książenic.

W listopadzie 2016 r. dokonałem przeglądu rowów melioracyjnych, opracowując wytyczne do 
planu pracy Spółki Wodnej na rok 2016.  Zebrane propozycje przedstawiłem Spółce Wodnej. Były 
to:

1. Rów pomiędzy ul. Graniczną a Powstańców 
2. Rów od torów kolejowych ul. Za torem do granicy z Czuchowem 
3. Rów w okolicy ul. Nad Potokiem 
4. Boczne odnogi rowu w okolicy ul. Powstańców 60-74

Wyżej wymienione propozycje zostały zrealizowane. Ponadto zgłosiłem następujące wnioski

1. Rozbudowa sieci drenarskiej – rejon ul. Powstańców (zgodnie z ustaleniami wizji 
terenowej). - sprawa upadła ze względu na wycofanie zgody przez właścicieli gruntów, mimo 
zabezpieczonych środków budżetowych
2. Budowa rowu wzdłuż lasu w rejonie ulic Boczna-Polna  (ustalenie, czy występują szkody 
górnicze, ewentualne współfinansowanie z Lasami Państwowymi)
3. Likwidacja rozlewiska w rejonie drogi prywatnej pomiędzy posesjami  ul. Ks. Pojdy 
126,128:
Na razie nie ma środków na realizację p. 2 i 3.
14.02.2017 r. uczestniczyłem w walnym zebraniu członków spółki wodnej, na którym 
przedstawiono sprawozdanie z wykonanych prac, oraz głosowano budżet na rok 2017. Szczegółowe
sprawozdanie z działania spółki wodnej zostało przedstawione przed chwilą. 

Na początku roku odczuliśmy, że znajdujemy się na terenach będących pod wpływem eksploatacji 
górniczej. Na skutek działań KWK Szczygłowice  wielokrotnie dochodziło do wstrząsów 
odczuwalnych w różnych miejscach Ksiażenic. 7.02.2017. w CKE w Czerwionce odbyło się 
spotkanie mieszkańców z przedstawicielami kopalni. Przedstawiciele kopalni zobowiązali się do 
podjęcia działań minimalizujących destrukcyjny wpływ wstrząsów (przez kontrolowane strzelanie –
co może zwiększyć liczbę odczuwalnych drgań, ale zmniejszyć ich jednorazową energię) . 
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Równocześnie biorą odpowiedzialność za zniszczenia, które należy zgłaszać do działu szkód 
górniczych. Z praktyki osób, które próbowały uzyskać odszkodowanie ze szkód górniczych wynika,
że nie jest to łatwa droga – kopalnie szukają różnych pretekstów, aby udowodnić, że konkretna 
szkoda nie wynika z działalności kopalni. Warto w tym miejscu przypomnieć przepisy prawa 
budowlanego, które nakładają na właścicieli domów jednorodzinnych obowiązek systematycznego 
dokonywania przeglądów stanów technicznych budynków. Przegląd taki powinien być dokonany 
przez osobę uprawnioną. Protokół z takiej kontroli może być dowodem w sprawie o uzyskanie 
odszkodowania z tytułu szkód górniczych, z kolei jego brak może stworzyć wygodną wymówkę do 
odmowy odszkodowania.

Jednocześnie na gminnej stronie internetowej w zakładce „Bezpieczeństwo i zarządzanie 
kryzysowe”  w odnośniku "Informacje o wstrząsach górotworu”  (http://www.czerwionka-
leszczyny.pl/index.php?page=informacja-o-wstrzasach-gorotworu) udostępnione zostały 
dokumenty dotyczące wstrząsów wywołanych eksploatacją górniczą na terenie Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny. Informacje aktualizowane są na bieżąco

Sytuację mieszkańców Książenic dodatkowo komplikuje fakt, że znajdujemy się na styku obszarów
górniczych podlegających pod dwa różne Urzędy Górnicze.

W lutym b.r. wziąłem udział w konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa
Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa).  Mam 
nadzieję, że także dzięki przekazanym przeze mnie wnioskom i uwagom do projektu, uchwała 
została złagodzona i poprawiona. A jest to niewątpliwie jedna z najważniejszych uchwał sejmiku 
obecnej kadencji, bo dotyczy prawie każdego z nas. Główne punkty tej uchwały to:

Zakaz stosowania

– 1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,

– 2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich 
wykorzystaniem,

– 3) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi 
więcej niż 15 %,

– 4) biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.

Obowiązek wymiany używanych pieców c.o. na spełniające minimum standard emisyjny zgodny z 
5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, co 
potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację; 
w wypadku pieców innych lub kominków wymagane jest spełnienie minimalnych poziomy 
sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania 
pomieszczeń określone w punkcie 1 i 2 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z
dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy  Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy 
pomieszczeń na paliwo stałe.
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Termin wymiany pieców:
1) wymagania dla instalacji, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku
będą obowiązywać:
a) od 1 stycznia 2022 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat od 
daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,
b) od 1 stycznia 2024 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od 
daty ich produkcji,
c) od 1 stycznia 2026 roku w przypadku instalacji eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od daty 
ich produkcji,
d) od 1 stycznia 2028 roku w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie emisji
zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
2) wymagania wskazane w § 5 dla instalacji, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 
2017 roku,
będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku, chyba że instalacje te będą:
a) osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 % lub
b) zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w 
punkcie
2 lit. a załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu
do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Wymiana musi nastąpić na jeden ze wskazanych kotłów:
• kocioł automatyczny klasy 5 lub ekoprojekt
• kocioł ręczny klasy 5 lub ekoprojekt
• kocioł zgazowujący drewno klasy 5 lub ekoprojekt
lub zastosowanie innych źródeł ciepła, jak ciepło systemowe, gaz, pompa ciepła,
fotowoltaika, elektrownia wiatrowa itp.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, po kilkumiesięcznych pracach, w których brałem 
aktywny udział, w dniu 28.04.2017 r. Rada Miejska uchwaliła regulamin dopłat dla osób fizycznych
na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z montażem ekologicznych źródeł ciepła i 
instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach i lokalach mieszkalnych. 
Wnioski można składać w Kancelarii Urzędu przy ul. Parkowej 9 w Czerwionce-Leszczynach od 
dnia 25.05.2017r. Wnioski złożone przed 25 maja nie będą rozpatrzone. 

Najważniejsze punkty uchwały:
- dotacja obejmuje 50 % udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 4500 zł do 
pieca 5 klasy
- dotyczy także osób prowadzących działalność gospodarczą w budynkach mieszkalnych
- decyduje kolejność zgłoszeń
- uchwała ujednolica także inne regulaminy - dopłat do likwidacji azbestu i przydomowych 
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oczyszczalni ścieków - pozwalając na to, aby korzystały z nich także osoby prowadzące działalność
gospodarczą
- solary tylko dla tych, którzy ogrzewają dom już w sposób ekologiczny
Z wnioskiem można się zapoznać na naszej stronie internetowej

23.03.2017 r. , w ramach integracji mieszkańców, w restauracji „Książęca” odbyła się prelekcja 
wygłoszona przez dra Jacka Kurka pt. „Czuwając nad pulsem życia. Bohaterowie naszego 
lokalnego świata”, na temat postaci, które związały swoje życie z Kościołem katolickim na Górnym
Śląsku. Prelegent w niezwykle interesujący sposób opowiadał o sprawach niebanalnych i nawiązał 
kontakt z publicznością. Współorganizatorami spotkania byli – główny pomysłodawca – prezes 
Stowarzyszenia Humanistycznego „Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy” - dr Janusz Mokrosz oraz 
Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach. 

30.03.2017 r. wraz z p. wicestarostą M. Profaską oraz dyr. Bernardem Simonem  dokonaliśmy 
objazdu dróg powiatowych w Książenicach – przekazałem pismo zawierające kilkanaście 
postulatów:

1. Dziury na chodniku ul. Pojdy 
- oberwane pobocze okolice p. Czecha, 
- studzienka przy szkole
- studzienki okolice Pojdy 151

2. Kratka odprowadzająca wodę – rejon parking cmentarz
3. Dokończenie remontu chodnika przy ulicy Ks. Jana Pojdy w Książenicach.
4. Ul. Ks. Pojdy w lesie – dziura – obsunięcie pobocza
5. Skrzyżowania – Kościelna, Spadkowa, Konwaliowa
6. Ul. Klimka – stan nawierzchni
7. Lipy przy kościele
8. Przepust – p. Piontek 
9. Usunąć słupek po znaku „Noclegi” - okolice Kościelna
10. Łazy – uszkodzony znak  drogowy okolice przystanku
11. Ks. Pojdy 123 – okolice przystanku – nawierzchnia przy krawężniku

uzyskałem obietnicę sukcesywnej realizacji – jak widać niektóre z tych punktów już zostały 
zrealizowane, kolejne, mam nadzieję wkrótce.

Wiosenne roztopy, jak co roku ukazały kłopoty z drogami gruntowymi, zwłaszcza w miejscach, 
gdzie drogi są nieodwodnione. Bardzo duże problemy, chwilami wręcz nieprzejezdność dróg 
występowała na odcinkach ulic Leszcze, Lasoki, Zielona. Ulice Leszcze i Lasoki w krytycznych 
miejscach zostały doraźnie naprawione. Chciałbym, aby w tym roku zamknąć temat ul. Zielonej, a 
w przyszłym zabrać się za ul. Leszcze. Ulice Konwaliowa i Spadkowa nadal mają nieuregulowane 
stany prawne, co blokuje ich trwalsze remonty (dopóki nie będą własnością gminy, nie będzie na 
nich śladówek). W kolejnych latach można byłoby zająć się tymi ulicami, ale wymagany jest też 
jakiś ruch ze strony ich mieszkanców (np. propozycja przejęcia jeśli chodzi o ul. Konwaliową, 
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wydzielenie działek - Spadkowa)

Podsumowanie inwestycji z roku 2016 
Prace drogowe
Śladówka Nad Potokiem 85 726,72 zł (gmina razem 400 000 zł, miasto 840 000 zł)
Mikrodywan ul. Powstańców 82 681,28 zł
Remont pobocza i uregulowanie koryta potoku Nad Potokiem 64 899,38 zł
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z opracowaniem dokumentacji – ul. Zielona  129 996,63 zł
Wykonanie utwardzenia łącznika ulic Powstańcow-Zielona 26 850, 60 z funduszu sołeckiego
(razem 390 154,61 zł/ gmina razem 3,6 mln )
(mikrodywan 22 zł / m2. śladówka ok 300 zł mb)

W ramach tzw. zwrotu z funduszu sołeckiego, pod koniec 2016 r. wykonano:
1. Zakup strażackiego stroju ochronnego dla OSP Książenice – 1600 zł
2. Uzupełnienie oznakowania nazw ulic – 3500 zł
3. Uzupełnienie wyposażenia sołtysówki – zakup krzeseł oraz dodatkowego wyposażenia
niezbędnego do obsługi imprez plenerowych – 4373,20 zł

Inne wydatki gminne
Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej SP Książenice 60 000 zł
Zakup pieca gazowego SP Ksiązenice 5477,19 zł
Wykonanie dwóch podjazdów dla osób niepełnosprawnych SP Książenice 31997,85 zł
Zakup kotła OSP Książenice 25 000 zł
Dotacja do OSP na zakup sprzętu 5000 zł
Dotacja „Unia Książenice” 24 000 zł

Plany na rok 2017.
Fundusz sołecki – dokończenie łącznika Powstańców-Zielona
Drogi śladowe – ulica Zielona, odcinki zabudowane
Ze względu na reformę oświaty i konieczność uzyskania dodatkowych pomieszczeń w szkole, 
planowane jest przeniesienie biblioteki na piętro do ośrodka zdrowia. Ze względu na ciężar książek,
wymaga to wzmocnienia stropu. Na szczęście prace można przeprowadzić bez konieczności przerw
pracy w ośrodku zdrowia. Koszt realizacji: 95800 zł
W lipcu spróbujemy zorganizować rodzinny rajd rowerowy dookoła Książenic. 
Książenickie dożynki odbędą się w tym roku 10.09. (w naszym tradycyjnym terminie odbędą się 
dożynki powiatowe organizowane w Bełku i Palowicach). Już dziś serdecznie zapraszam.
Wniosek o organizację turnieju tenisa stołowego o puchar sołtysa Książenic został złożony i czeka 
na ocenę – spróbujemy zorganizować w październiku.
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W okresie sprawozdawczym prowadziłem korespondencję z 

• Burmistrzem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz niektórymi wydziałami Urzędu

• Starostą i Radą Powiatu

• Zarządem Dróg Powiatowych

• ZDiSK

• Spółką Wodną

Korespondencja dotyczyła szeroko rozumianego bezpieczeństwa, stanu dróg, stanu drzew, okolic 
przystanków autobusowych, komunikacji autobusowej, wskazanych problemów mieszkańców. 

Książenice, 18.05.2017 r.
(-) Marek Szczech
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