
Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej

Poprzednie sprawozdawcze Zebranie Wiejskie odbyło się 16.05.2019 r. Z powodu pandemii,   
sprawozdawcze zebrania w terminie statutowym nie odbywały się. Chciałbym powoli wrócić do 
normalności, poza tym Mieszkańcom należy się informacja, co się we wsi dzieje, stąd niniejsze 
sprawozdanie.

Na wspomnianym zebraniu 16.05.2019 r. dokonano wyboru delegatów na Walne Zebranie Gminno-
Miejskiej Spółki Wodnej Czerwionka-Leszczyny na okres 5 lat tj. lata 2020-2024. Wybrano 8 
delegatów. Są to: Bronisław Morgała,  Andrzej Kania, Janina Gańczorz, Zofia Dymorz, Marek 
Szczech, Marian Luks, Wojciech Gabryś, Eugenia Kondzielnik. Ponieważ zgłoszono mniej 
kandydatur niż miejsc, postanowiono, że dziewiąta osoba zostanie wybrana na kolejnym Zebraniu 
Wiejskim.

01.09.2019 obyły się uroczyste dożynki sołeckie.  Rozpoczęły się uroczystą Mszą św. o godzinie 
10:30, podczas której dziękowaliśmy za plony. Starostami dożynek byli państwo Sylwia 
Krawieczek Gańczorz  i Zbigniew Gańczorz. Następnie tradycyjną trasą przez Książenice przeszedł
korowód, po czym rozpoczęła się zabawa – tym razem na parkingu przy kościele. Dzięki 
dofinansowaniu kwotą 12 000 zł z funduszu sołeckiego 2019  moglismy sobie pozwolić na szerokie
grono wykonawców
W programie biesiadnym „Andrzej Miś Prezentuje” obok prowadzącego wystąpili Bogusława 
Piechura, Paweł  Siluk-Steiner, Teresa  Waleriańska, Bożena Mielnik. Następnie  odbył się koncert 
zespołu Happy Folk oraz zabawa taneczna z zespołem Duo-Vocal & Sax

17.09.2019  odbyło się Zebranie Wiejskie, które zdecydowało o przeznaczeniu Funduszu 
Sołeckiego na rok 2020 w następujący sposób:
25 696,10 – doposażenie i remont placu zabawa dla dzieci

12 000 zł na dofinansowanie dożynek w roku 2020
Na zebraniu tym dokonano wyboru dziewiątego delegata na Walne Zebranie Spółki Wodnej. Został 
nim p. Michał Becker.

Jesienią 2019 r. jako pokłosie wniosków zebrania wiejskiego w technologii śladowej ukończony 
został brakujący odcinek ul. Nad Potokiem wykonano krótki fragment ulicy Za Torem, przy granicy
z Czuchowem.

28.10.2019 r. odbyło się kolejne Zebranie Wiejskie. Tematem była zmiana uchwały w sprawie 
funduszu sołeckiego na rok 2019. Uchwała podjęta w roku 2018 zakładała przeznaczenie kwoty 
23847,40 zł na ogrodzenie płyty boiska treningowego. LKS Unia Książenice uznał, że w związku z 
wykupem części działek pod boiskiem większą potrzebą jest ogrodzenie płyty głównej boiska. 
Zebranie Wiejskie przychyliło się do prośby klubu, decydując o przeznaczeniu wspomnianej kwoty 
na ogrodzenie płyty głównej boiska. Ogrodzenie zostało wykonane.
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Jesienią 2018 w ramach inicjatywy lokalnej został złożony wniosek o dofinansowanie 2. etapu prac 
przy mini ogródku botanicznym Nad Potokiem. W ramach II etapu inicjatywy w roku 2019 
członkowie Rady Sołeckiej oraz wolontariusze wykonywali

• odchwaszczenia i cięcia pielęgnacyjne
• wyposażenie działki w stojak dla rowerów
• wykonanie tabliczek z nazwami roślin,
• oddzielenie donicami części działki od pasa drogowego
• zagospodarowanie pochyłej części działki (brzeg skarpy pomiędzy obecnymi nasadzeniami, 

a potokiem), 
• wypełnienie wolnej przestrzeni ziemią i kamieniem dekoracyjnym 

Do prac przy ogródku botanicznym włączyli się także członkowie i sympatycy Razem dla 
Książenic, którzy zrealizowali tam swój projekt „Robaczki mają moc”. W ramach projektu do 
ogródka zostali zaproszeni uczniowie Szkoły Podstawowej w Książenicach, którzy mieli 
przyjemność uczestniczyć w warsztatach pszczelarskich. Zajęcia miały na celu zainteresowane 
młodego pokolenia pszczelarstwem, oraz uświadomienie im jak ważną rolę pełnią pszczoły w 
naszym ekosystemie.
Warto również wspomnieć o innej inicjatywnie z roku 2019 w ramach Działaj Lokalnie. Dzięki niej
nasze książenickie arboretum wzbogaciło się o mini biblioteczkę. Stało się tak za sprawą projektu 
„Podziel się Książką” realizowanego przez Stowarzyszenie Redukowania Bierności z Czerwionki –
Leszczyn. Z biblioteczki można zabrać dowolną książkę, pod warunkiem zostawienia tam innej.
Powyższe przykłady świadczą o słuszności realizacji tej inicjatywy. Obecnie, w ramach możliwości
członkowie Rady Sołeckiej i wolontariusze starają się utrzymywać ogródek, jednakże uważamy, że 
zadanie to powinien przejąć ZDiSK

Pod koniec roku z kwoty tzw. zwrotu z funduszu sołeckiego uzupełniono oznakowanie nazw ulic.

W dniu 23.11.2019 zorganizowałem III Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Sołtysa Książenic.
W szranki odważyło się stanąć 23. zawodników. Turniej rozgrywany był w trzech kategoriach: 
Szkoła Podstawowa, Liceum, 18+.
Zwycięzca każdej kategorii otrzymał kartę podarunkową o wartości 150 zł, zdobywca 2. miejsca – 
100 zł, a za trzecie miejsce – 50 zł. Pierwsze trzy miejsca nagrodzone były także 
okolicznościowymi pucharami. W kategorii Szkoła Podstawowa zwyciężył Kamil Jendrusz z 
Mikołowa, drugie miejsce zajął Oliwier Janicki z Leszczyn, trzeci był Dominik Groborz
W kategorii Liceum niepokonany okazał się Krzysztof Gumiński. Drugie miejsce przypadło 
Mateuszkowi Ryszce, trzecie Wojtkowi Helisowi, a tuż za podium znalazł się Jakub Herok. Po 
zaciętej walce w kategorii 18 + wygrał Kamil Durak z Rudy Śląskiej, druga był Sabina Wyrobek z 
Przegędzy, miejsce trzecie zajął Krzysztof Gumiński z Książenic.

Rok 2020 zaskoczył nas pandemią koronawirusa. Weszło w życie szereg przepisów zmieniających 
dotychczasowe obowiązki i przyzwyczajenia.
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Siłą rzeczy częstotliwość spotkań Rady Sołeckiej zmalała.

Sprawozdawcze Zebranie Wiejskie w roku 2020 nie odbyło się ze względu na obowiązujący zakaz.
Dożynki Sołeckie zostały ograniczone do uroczystej Mszy Św. w dniu 30.08.2020, po której 
uczestnicy otrzymali zapakowane paczuszki z kołoczem. Starostami dożynek byli Eugenia 
Roskoszek oraz Józef Skopek.

W ramach funduszu sołeckiego p Dyrektor SP wraz z dyr. ZDiSK zdecydowali o zakupie 
urządzenia zabawowego oraz jednej huśtawki.

Latem 2020 r. Starostwo Powiatowe w Rybniku dokończyło długo oczekiwany fragment chodnika 
przy ul Ks. Pojdy – na końcu wsi, do granicy lasu.

Wykorzystując poprawiającą się sytuację epidemiologiczną zwołałem Zebranie Wiejskie na 
24.09.2020 r. Zebranie Wiejskie zdecydowało o zmianie przeznaczenia części funduszu sołeckiego 
za 2020 r. - kwoty 12000 zł, która miała być przeznaczona na uroczystości dożynkowe. Za kwotę tą 
zakupione zostały płyty ażurowe, których montaż odbędzie się niebawem Nad Potokiem oraz 
dofinansowany został plac zabaw – zakupiono dodatkową huśtawkę. Zebranie zdecydowało także o
przeznaczeniu kwoty 42.535,00 na budowę rowerowego placu zabaw – tzw. pumptrack w rejonie 
ul. Powstańców. Niestety budowa napotyka sporo trudności – podstawowy problem to prawidłowe 
odwodnienie działki i prawdopodobnie trzeba się będzie zastanowić nad zmianą tego zadania.

Pod koniec roku 2020, ze środków zaoszczędzonych na „akcję zima” zrealizowany został 1. etap 
remontu w technologi śladowej ul. Za Torem. 2. Etap został wykonany w roku bieżącym, latem.

Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej powinna dobiec końca w roku 2020, jednakże na mocy decyzji 
Rady Miejskiej, został zmieniony statut sołectwa. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej została 
wydłużona, wybory odbędą się zgodnie ze znowelizowanym statutem w terminie 90 dni od dnia 
odwołania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Jesienią 2020 r., w ramach tzw. zwrotu z funduszu sołeckiego dokonano zakupów:
– wiaty przystankowej, którą postawiono na ul. ks. Pojdy, przy kościele, w kierunku na 

Rybnik
– wyposażenia sołtysówki.

W roku 2021 nadal mamy stan pandemii.
Sprawozdawcze Zebranie Wiejskie także nie odbyło się.

W marcu 2021 Rada Sołecka otrzymała w użytkowanie nieużywane pomieszczenia w budynku  
Ośrodka Zdrowia i Biblioteki (ul. Ks. Pojdy 98A), obok biblioteki. W sierpniu udało się je 
umeblować. Od marca pobór podatków i opłat prowadzę w tym miejscu. 

3



Na przełomie marca i kwietnia 2021 r. przygotowaliśmy i złożyliśmy zgłoszenie do 
Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 r.  Konkurs pozytywnie został 
rozstrzygnięty w wakacje. Pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego kwota 10 000 zł została 
powiększona przez Gminę o kolejne 10 000. Za te pieniądze rozbudowywany jest obecnie plac 
zabaw w Książenicach.

19.05.2021 r. odbyło się Walne Zebranie G-M Spółki Wodnej Czerwionka-Leszczyny.  Na tym 
zebraniu odbył się wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Przestałem być członkiem komisji
Rewizyjnej i zostałem Przewodniczącym Zarządu w miejsce ustępującego Bernarda Strzody.
P. Michał Becker nadal jest członkiem Zarządu. Dziękuję delegatom za wybór, postaram się nie 
zawieść.

Na przełomie maja i czerwca powrócił temat budowy stacji telefonii komórkowej przy ul. 
Ogrodowej. W związku z uzyskaniem tej informacji przedstawiłem Staroście stanowisko, że 
mieszkańcy Książenic nie zgadzają się na budowę ww. stacji. Wyrazem braku zgody jest 
obowiązująca nadal uchwała Zebrania Wiejskiego Sołectwa Książenice z dnia 26.07.2018 r. wraz z 
uzasadnieniem. Pan Starosta po rozważeniu uwarunkowań planu zagospodarowania przestrzennego 
i naszego stanowiska wydał decyzję odmowną.

W ramach powrotu do normalności, 29.08.2021 r. Rada Sołecka we współpracy z Kołem Gospodyń
Wiejskich zorganizowała dożynki. Starostami dożynkowymi byli Janina i Kazimierz Gańczorz.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. o 10.30, a potem od godz.16 na parkingu przy kościele miała 
miejsce impreza plenerowa, którą prowadzili Adrian Biskupek i Jerzy Kiołbasa. W trakcie imprezy 
można było zaszczepić się przeciwko Covid-19.

Na przełomie sierpnia i września rozpoczął się remont ulicy Klimka. Ulica Klimka jest drogą 
powiatową. Na Zebraniach Wiejskich często podnoszony był kiepski stan tej drogi. Dzięki 
osobistemu zaangażowaniu p. Wicestarosty Marka Profaski, zadanie to znalazło się w tegorocznym 
budżecie powiatu. Za kwotę ok. 3,2 mln zł droga jest modernizowana – wymieniana jest 
podbudowa, częściowa kanalizacja oraz wykonany będzie ciąg pieszo-rowerowy.
Dziękujemy Panie Starosto i mamy nadzieję,  że będą kolejne inwestycje w Książenicach !

19.09.2021 miał miejsce długo wyczekiwany moment. Po ponad dwóch latach Unia Książenice 
powróciła na rozbudowane boisko, spełniające kryteria PZPN. Wieloletni koszt inwestycji na 
boisku wraz z wykupem niezbędnych gruntów zbliża się do 1 mln zł.

Z inwestycji gminnych na terenie sołectwa w tym roku do wykonania została nakładka na ul. 
Wolności (100 000 zł) oraz oświetlenie ulicy bocznej ks. Pojdy 20a-20h (75 000 zł).
Spółka wodna wykona ażurowanie fragmentu rowu przy ul. Nad Potokiem (tu jest pewne 
opóźnienie ze względu na komplikacje z dotacją, które miały miejsce na początku roku)
Finanse Spółki Wodnej to ogólnie trudny problem (awaria Za Torem – 20 000 zł + VAT).
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Przez cały okres sprawozdawczy Rada Sołecka spotykała się regularnie na zebraniach. Członkowie 
Rady Sołeckiej aktywnie uczestniczą w działaniach innych podmiotów na terenie Książenic: w 
Stowarzyszeniu Razem dla Książenic, w Kole Gospodyń Wiejskich,  LKS Unii Książenice czy w 
chórze Vox Cordis. Dzięki temu działania nasze są jeszcze bardziej owocne i dzięki doskonałej 
współpracy można zrobić więcej. Podziękowania też chciałbym złożyć Straży Pożarnej oraz 
wszystkim wolontariuszom, rekrutującym się głównie z członków rodzin Rady Sołeckiej którzy 
licznie wspomagają nas przy różnorakich działaniach. 

Specjalne podziękowania dla władz gminy za przychylność i reakcję na zgłaszane problemy.

Dziękuję za uwagę

Książenice, 23.09.2021 r.
Sołtys Marek Szczech
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