Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej
Poprzednie sprawozdawcze Zebranie Wiejskie odbyło się 18.05.2017 r.
Rada Sołecka spotyka się regularnie na zebraniach. Dzięki współpracy z Kołem Gospodyń
Wiejskich, braliśmy udział w konkursach o dotacje organizowanych przez gminę i inne instytucje.
Pierwszy sporządzony wniosek, który uzyskał dofinansowanie miał tytuł „My z tradycją na TY”.
Projekt miał na celu aktywizację i integrację lokalnej społeczności Książenic poprzez organizację
spotkań edukacyjno - hobbystycznych utrzymanych w tradycji śląskiej, kultywowanej przez
członkinie i sympatyków Koła Gospodyń Wiejskich z Książenic. Mieszkańcy wsi, a szczególnie
dzieci w wieku szkolnym, zapoznawały się z (dla wielu już archaicznymi) pracami manualnymi,
technikami rękodzielniczymi czy sztuką kulinarną z minionych lat, charakterystycznymi dla
naszego regionu. Odbyło się kilka spotkań – przed Wielkanocą i Świętami Bożego Narodzenia
dzieci zapoznawały się ze świąteczną symboliką i tradycjami, było skubanie pierza i pieczenie
pączków. Chciałbym niniejszym skierować podziękowania do p. Sosnowskiej za udział w uczniów
Szkoły Podstawowej
W ramach projektu, 12.08.2017 r. odbył się I Rodzinny Rajd Rowerowy „z bajtlem na około
Książenic”. Miłośnicy jazdy na rowerze wyruszyli spod OSP w trasę rajdu, która przebiegała przez
malownicze zakątki Książenic. Rajd cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, a wśród
uczestników nie zabrakło najmłodszych mieszkańców naszego sołectwa. Przygotowana trasa była
zróżnicowana i bardzo urozmaicona, wiodła wzdłuż granicy Książenic i liczyła ponad 22 km.
Każdy otrzymał mapkę z zaznaczonymi punktami kontrolnymi, w które należało wpisać
odnalezione na trasie cyfry kodu. Uczestnicy potrzebowali dwóch godzin na pokonanie całego
dystansu. Następnie, by wzmocnić nadwątlone siły, nabocznym boisku przy LKS „Unia”
Książenice, gdzie rozpalono ognisko z pyszną kiełbaską. Na mecie nie zabrakło również atrakcji dla
najmłodszych przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Książenic, eduSmart &
smartHeads oraz Brazilian Soccer Schools Rybnik Żory. Serdecznie dziękujemy wszystkim
zaangażowanym w przygotowanie imprezy, uczestnikom życzymy wytrwałości w pokonywaniu
nowych dystansów i zapraszamy na kolejne wydarzenia w Książenicach!
Pod koniec maja ubiegłego roku, po wielomiesięcznych pracach, w których brałem czynny udział
jako radny, ruszył nabór wniosków na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z montażem
ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach i
lokalach mieszkalnych. Dotacja obejmuje 50 % udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, nie
więcej niż 4500 zł do pieca 5 klasy. Ważne – piec można wymienić dopiero po podpisaniu umowy.
W zeszłym roku na terenie gminy zawarto 143 umowy, w tym roku na razie 66, mam nadzieję, że w
budżecie gminy znajdą się dodatkowe środki na ten cel. Wnioski można składać przez cały czas,
wnioski niezrealizowane tworzą kolejkę, będą rozpatrywane sukcesywnie w ramach dostępnych
środków budżetowych.
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01.08.2017 r. przez Książenice przejechał wyścig Tour de Pologne. Mieszkańcy kibicowali wzdłuż
całej trasy, gmina zorganizowała specjalne stoisko na parkingu przy kościele, gdzie zgromadzona
była największa grupa kibiców.
27.08.2017 w Bełku i Palowicach odbyły się uroczyste dożynki Gminno-powiatowe. Nasze
sołectwo reprezentowane było przez książenickie Pendolino, którego głównym organizatorem i
kierownikiem był Adam Radecki, za co składam gorące podziękowania jemu, oraz wszystkim
osobom przygotowującym „konwój”.
10.09.2017 r. odbyły się tradycyjne dożynki sołeckie. Podczas uroczystej Mszy św. o godzinie
10:30 dziękowaliśmy za plony, po czym rozpoczęliśmy wspólne świętowanie na boisku LKS Unia
Książenice i na sali remizy OSP Książenice. O 14:00 ulicami Książenic przejechał barwny korowód
dożynkowy, starannie przygotowany przez naszych mieszkańców. Starostami dożynek byli Państwo
Joanna i Bronisław Morgała. Na dożynkowej scenie można było podziwiać występy młodych
artystów z Prywatnej Szkoły Muzycznej Egida. Wystąpił także chór "Vox Cordis" przy parafii
Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Książenicach, który powstał z okazji
Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. Nowością podczas tegorocznej imprezy był Drużynowy
Turniej Sąsiedzki zorganizowany przez nieformalną grupę Razem dla Książenic przy
Stowarzyszeniu Redukowania Bierności w Czerwionce. Turniej był częścią projektu "Sajockiej
tradycji duch i aktywny ruch!" w ramach programu Działaj Lokalnie X, który jest
współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Funduszu Lokalnego
RAMŻA oraz z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Swoim honorowym patronatem
objął go również Burmistrz Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski.
Boczne boisko LKS "Unia" Książenice zamieniło się w arenę zmagań, na której siedem drużyn
składających się z mieszkańców naszego sołectwa zmierzyło się między sobą w ośmiu
konkurencjach, które poprzez zabawę nawiązywały do lokalnych tradycji. Były to takie
konkurencje jak: przecinanie drzewa na czas, szukanie groszówek w misce zboża, rzut ociepką,
slalom z kapustą na łopacie i jajkiem na łyżce, "kulanie" felgi, ubijanie piany, rzut beretem czy
wicie wianka. Całość turnieju z humorem i profesjonalizmem poprowadził Michał Bober, którego
zabawne komentarze rozluźniały atmosferę zagrzewając tym samym do przyjaznej rywalizacji.
Do zmagań przystąpiły następujące drużyny: Abstynenci, Sąsiedzi, Strażacko Familijo, Som
Koniec, 5 twarzy złomiarzy, B42 i Śpiewoki. Każda drużyna dała z siebie wszystko ku uciesze
licznie zgromadzonej publiczności oraz wykazała dodatkową aktywność, poprzez wspólny zabawny
strój, śmieszne zawołanie czy też udział w korowodzie.
Rywalizacja była bardzo zacięta i towarzyszyło jej mnóstwo uśmiechu. Po rundzie zasadniczej
najlepszymi okazały się drużyny "5 twarzy złomiarzy", "Strażacko Familijo" i "Śpiewoki",
zajmując kolejno pierwsze trzy miejsca. Zmagania turniejowe uwieczniła firma DronCording z
Książenic – efekt można podziwiać na facebooku
19.09.2017 r. odbyło się Zebranie Wiejskie, które zadecydowało o przeznaczeniu funduszu
sołeckiego na rok 2018 w kwocie 33 139,10 zł na sceny rozkładanej wraz z wyposażeniem
dodatkowym do realizacji imprez plenerowych (tzw. ławostoły). Zakup jest w trakcie realizacji, w
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poniedziałek przyjechały podesty sceniczne, w czerwcu powinny być ławostoły.
26.09.2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego, wielofunkcyjnego boiska przy Szkole
Podstawowej w Książenicach. Wartość inwestycji – 426 246.94 zł. To kolejne boisko w naszej
gminie, sfinansowane z budżetu gminy, zrealizowane zostało dzięki konsekwentnie realizowanej
strategii rozwoju gminy i bardzo dobrej współpracy pomiędzy kierownictwem urzędu
przedkładającym propozycje do budżetu gminy i realizującym go, radnymi uchwalającymi budżet i
kontrolującymi jego wykonanie, oraz pracownikami urzędu bezpośrednio sprawującymi nadzór nad
realizacją inwestycji. Niniejszym chciałbym złożyć gorące podziękowania na ręce władz gminy burmistrzowi Wiesławowi Janiszewskiemu, wiceburmistrzowi Andrzejowi Raudnerowi, oraz p.
pełnomocnikowi Grzegorzowi Wolnikowi za doprowadzenie do realizacji tej inwestycji, bo wcale
nie było oczywiste, że to boisko zostanie wybudowane właśnie u nas, właśnie teraz. W imieniu
mieszkańców jeszcze raz dziękuję.
Uroczystość uświetnił swoją obecnością reprezentant Polski, wychowanek Concordia Knurów,
bramkarz takich klubów jak Liverpool czy Real Madryt - Jerzy Dudek, który wraz z Burmistrzem
Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny Wiesławem Janiszewskim dokonał symbolicznego
przecięcia wstęgi.
Realizacja inwestycji lekko się opóźniła, ale wykonawca zapłacił kary umowne. Wspominam o
tym, ponieważ temat opóźnienia był dyskutowany wśród mieszkańców sołectwa.
Pod koniec września w rejonie zbiegu ulic Powstańców, Granicznej, Wolności i Za Torem
zamontowanych zostało 9 urządzeń fotowoltaicznych z oprawami oświetleniowymi drogowymi.
To realizacja mojego wniosku z marca 2015 r., sformułowanego po konsultacjach z mieszkańcami i
Radą Sołecką.
W całej gminie zainstalowano 181 sztuk na łączną kwotę 1 690 000 zł, z czego ok. 1,4 mln dotacji z
UE.
W sobotę 28.10.2017 r. odbył się 1.Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Sołtysa Książenic. W
szranki odważyło się stanąć 6 zawodników w kategorii "Szkoła Podstawowa" oraz 15 w kategorii
18 +. Zawody rozgrywane były systemem pucharowym, do dwóch przegranych.
Turniej uczniów wygrał Jakub Nosiadek z Rybnika, drugie miejsce zajął Jakub Herok, a trzeci był
Jacek Szczech. W turnieju dla dorosłych zwyciężył Przemysław Stokłosa z Dębieńska, drugi był
Krzysztof Piontek z Książenic, a trzeci Tomasz Szczeponik z Czerwionki. Dziękujemy uczestnikom
i gratulujemy zwycięzcom ! Mam nadzieję, że kolejna edycja turnieju odbędzie się jesienią.
Decyzją Zebrania Wiejskiego z września 2016 r., fundusz sołecki na rok 2017 w kwocie 27 222,50
zł został przekazany na wykonanie utwardzenia łącznika ulic Powstańców i Zielonej – etap II.
Koszt 27 222,50 zł. Inwestycja została zrealizowana późną jesienią, równolegle z wykonaniem
utwardzenia ulicy Zielonej. Całkowity koszt inwestycji w 2017 r. w rejonie ul. Zielonej wynosił:
kanalizacja deszczowa fi 300 68 mb + 41 mb – 67 137,99 zł, ul. Zielona ślad – 90 mb 97 251,45 zł,
ul. Zielona nawierzchnia brukowa 200 mb 123 199,41 zł
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Jesienią złożony został wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn:
Mini ogród botaniczny Nad Potokiem. W ramach projektu utworzony zostanie mini ogród
botaniczny - w Książenicach, na teren usytuowany jest przy zbiegu ulic Smołki i Nad Potokiem,
przy trasie rowerowej. Udało się uzyskać na niego dofinansowanie, zadanie jest w trakcie realizacji,
gdyby ktoś był chętny do pomocy – serdecznie zapraszam.
W ramach tzw. zwrotu z funduszu sołeckiego, pod koniec roku 2017 uzupełniono wyposażenie
sołtysówki na kwotę 3073,31 zł. Dzięki pracy społecznej członków Rady Sołeckiej (głównie Józefa
Skopka) sołtysówka została wymalowana.
Na uzupełnienie oznakowania nazw ulic przekazano kwotę 6500 zł (oznakowanie zostało
zamontowane wiosną 2018 r.)
Na przełomie roku, Gmina rozpoczęła przygotowania do wzięcia udziału w konkursie grantowym
obejmującym zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Wnioski
można było składać do 30.03.2018 r., uproszczony audyt energetyczny – do 30.04. Uczestniczyłem
w działaniach informacyjnych, oraz w pracach na forum Rady Miejskiej. W konkursie złożyło
wnioski wielu mieszkańców Książenic, teraz czekamy i mamy nadzieję na pozytywne
rozstrzygnięcie (aczkolwiek pewności nie ma).
15.02.2018 r. uczestniczyłem w Walnym Zebraniu Gminno-Miejskiej Spółki Wodnej CzerwionkaLeszczyny. Szczegółowy zakres prac wykonanych przez spółkę w roku 2017 był przedstawiony w
sprawozdaniu. Ubiegły rok w sołectwie Książenice był rekordowy – składki 13 540,35 zł
(ściągalność 98,5%), dotacja UgiM Czerwionka-Leszczyny 34 770 zł, dotacja UW Katowice 13
100 zł – razem 61 410,35 zł (wydatki 62 108 76 zł.)
Dziękuję członkom Zarządu Spółki Wodnej, za projekt i wykonanie prac, delegatom za uchwalenie
budżetu, władzom gminy za środki na realizację zadań dodatkowych, mieszkańcom za ściągalność
składek.
21.02.2018 r. w restauracji Książęca odbyło się spotkanie poświęcone „Tragedii Górnośląskiej”.
Rok 1945 i zakończenie II wojny światowej to data, którą każdy w Polsce zna. Na Górnym Śląsku
wydarzenia te były bardzo skomplikowane – zmiana ustroju, granic, wywózka ludności do ZSRR,
grabieże i demontaże zakładów pracy, napływ ludności kresowej, akcja odniemczania i wiele
innych dużych zmian. Warto o nich pamiętać i pamięć przekazać młodemu pokoleniu. Spotkanie
było organizowane we współpracy z Biblioteką Publiczną w Czerwionce-Leszczynach i MOK-iem.
Prelegentem był nasz mieszkaniec, dr Janusz Mokrosz, który przedstawił powyższy kontekst
historyczny przypominając postać jednego z głównych bohaterów tych wydarzeń – Aleksandra
Zawadzkiego.
19.04.2018 r. odbyło się spotkanie mieszkańców Książenic z przedstawicielami Polskiej Spółki
Gazownictwa sp. z o.o. Tematem spotkania była możliwość budowy sieci gazowniczej na terenie
naszego sołectwa. Polska Spółka Gazownictwa jest Narodowym Operatorem Systemu
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Dystrybucyjnego Gazu w ramach GK PGNiG. Jej zadaniem jest budowa sieci gazowej i
pozyskiwanie kolejnych odbiorców gazu. Przedstawiciele spółki przedstawili kolejne etapy procesu
inwestycyjnego. W tej chwili znajdujemy się w pierwszym etapie tego procesu - zebranie
informacji o potencjalnym zużyciu gazu. W tym celu przedstawiciele spółki rozdali specjalną
ankietę. Na podstawie wypełnionej ankiety sporządzona zostanie analiza ekonomiczna budowy
sieci gazowej w Książenicach. Jeśli więc chcemy gazu w Książenicach, musimy jak najliczniej
wypełnić ankietę. Ankieta nie jest jeszcze zobowiązaniem do zakupu gazu - jest to informacja, na
podstawie której wykonana zostanie analiza, czy w ogóle opłaca się u nas budować gazociąg. Sama
inwestycja może potrwać kilka lat, szczegóły będą znane po zebraniu i opracowaniu ankiet. W
najbliższych dniach kończę zbieranie wypełnionych ankiet i przekazuję je do PSG.
Na koniec wypada jeszcze przypomnieć uchwałę antysmogową sejmiku naszego województwa,
obowiązującą od roku 2017 r. Zgodnie z tą uchwałą, wszystkie piece węglowe muszą być
wymienione na tzw. piece 5 klasy w terminie:
01.01.2022 w wypadku pieców starszych niż 10 lat, oraz piece nieposiadające tabliczki
znamionowej,
01.01.2024 piece 5-10 lat
01.01.2026 piece poniżej 5 lat
01.01.2028 piece 3 lub 4 kategorii
Jak wyglądają koszty ?
Sieć budowana będzie za pieniądze Spółki. Każdy, kto się do niej przyłączy, zapłaci jedynie opłatę
za przyłączenie 2222,98 zł. Przyłącze kończy się licznikiem na granicy posesji. Instalację od
licznika do domu oraz wewnątrz domu należy wykonać we własnym zakresie (zgodnie z projektem
i przez uprawnionych instalatorów). Według obliczeń, na dziś ogrzewanie gazem z sieci jest ok. 1520% droższe od ogrzewania ekogroszkiem. Koszt wymiany pieca na 5 klasę jest porównywalny z
kosztem dobrej klasy kotła gazowego wraz z instalacją. Warto więc rozważyć tą opcję i wypełnić
ankietę, choćby po to, by mieć wybór. Jeśli obecna inwestycja nie dojdzie do realizacji, znowu
możemy wiele lat czekać na kolejną szansę i narzekać, że Książenice są zawsze na końcu.
01.04.2018 r weszło w życie znowelizowane Prawo Łowieckie. Zgodnie z tym prawem szkody
łowieckie należy zgłaszać w gminie, a sołtys uczestniczy w pracach zespołu szacującego szkody.
Prawo weszło w życie praktycznie z dnia na dzień stawiając nas w trudnej sytuacji – bez
przeszkolenia, bez narzędzi – mamy jechać i szacować. Szkody już szacowałem, dopiero dziś
brałem udział w szkoleniu na ten temat.
2 maja 2018 r. Biblioteka w Książenicach rozpoczęła pracę w nowej lokalizacji – nad ośrodkiem
zdrowia. Było to możliwe dzięki remontowi – wzmocnieniu stropów – w pomieszczeniach na I
piętrze. Koszt remontu – 167 000 zł. Przy okazji, w związku ze stale zaostrzanymi przepisami,
odświeżony został ośrodek zdrowia – koszt ok. 28 000 zł
Przeniesienie biblioteki było koniecznością ze względu na brak pomieszczeń w Szkole
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Podstawowej w związku z reformą oświaty.
Plany na rok 2018
Fundusz sołecki – w trakcie realizacji
W planie remontów dróg mamy środki na ul Zieloną 70 000 zł, (śladówka + kolejny fragment
łącznika) oraz ul Leszcze (480 mb – 145 000 zł )
Książenickie dożynki odbędą się w tym roku 26.08. Już dziś serdecznie zapraszam. Planowana jest
kolejna edycja turnieju sąsiedzkiego. Dziękuję grupie Razem dla Książenic za złożenie stosownego
projektu.
Rada Sołecka złożyła także wniosek o inicjatywę lokalną finansowaną ze środków budżetu
województwa śląskiego – renowacja płyty boiska treningowego. Rozstrzygnięcie konkursu
powinno nastąpić w czerwcu.
Chciałbym niniejszym podziękować wszystkim za współpracę i pomoc – przede wszystkim Radzie
Sołeckiej, Kołu Gospodyń Wiejskich, OSP oraz LKS Unia Książenice. Podziękowania też
chciałbym złożyć osobom z nieformalnych lub sformalizowanych grup razem dla Książenic, czy
Sajoki, wolontariuszom
Specjalne podziękowania dla władz gminy za przychylność i reakcję na zgłaszane problemy.

Książenice, 22.05.2018 r.
(-) Marek Szczech
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