
Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej

Sołtys i Rada Sołecka nadal działa na podstawie przepisów pandemicznych.

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.  Wprawdzie 

stan epidemii został odwołany, ale nadal mamy stan zagrożenia epidemicznego, w związku z czym 

nadal stoję przed Państwem i wygłaszam niniejsze sprawozdanie.

W okresie pandemicznym nie ma obowiązku organizowania Zebrań Wiejskich, dlatego 

przewidziane w statucie zebranie majowe nie odbyło się, jednakże nie chciałem całkiem 

rezygnować z prowadzenia zebrań, dlatego część sprawozdawczą przeniosłem na wrzesień.

Poprzednie sprawozdawcze Zebranie Wiejskie odbyło się 23.09.2021 r. Na zebraniu tym 

Mieszkańcy podjęli uchwałę w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego na rok 2022 na budowę 

miejsca spędzania czasu wolnego obok boiska w Książenicach. Z chwilą podjęcia uchwały 

podjąłem konsultacje z Mieszkańcami celem wypracowania sposobu zagospodarowania terenu 

wokół boiska. Wpłynęło kilka propozycji, które można by w skrócie podsumować „dla każdego coś

miłego”.

W związku z brakiem możliwości realizacji uchwały Zebrania Wiejskiego z 2020 r. - budowy 

pumptracka w rejonie ulicy Powstańców -  Budowa rowerowego placu zabaw w proponowanej 

lokalizacji nie była możliwa ze względu na zbyt wysoki koszt odwodnienia działki, czego nie dało 

się przewidzieć w momencie podejmowania poprzedniej uchwały, wsłuchując się w głosy 

mieszkańców wyrażone w konsultacjach, Rada Sołecka na mocy przepisów COVID-owych podjęła 

uchwałę aby przeznaczyć fundusz sołecki w roku 2021 na budowę wiaty obok nowo 

wyremontowanego boiska w Książenicach. Wiata została wybudowana, na razie korzysta z niej 

klub sportowy oraz mogą korzystać zorganizowane grupy mieszkańców.

Jesienią ubiegłego roku został zrealizowany pierwszy etap remontu na ulicy Wolności, dokończony 

został na wiosnę tego roku, ulica Wolności otrzymała w całości nową nakładkę bitumiczną.

W październiku ubiegłego roku oddano do użytku placyk zabaw przy SP w Książenicach 

dofinansowany przez Urząd Wojewódzki kwotą 10 000 zł w ramach Marszałkowskiego Konkursu 

„Inicjatywa Sołecka” w 2021 r. (koszt ogólny ok 38 000zł). W tym roku, w gronie sołtysów 

podjęliśmy decyzję, że do konkursu marszałkowskiego zgłosimy połowę sołectw, a drugą połowę w

roku kolejnym  – w tegorocznym gronie nie znalazły się Książenice, zgodnie z umową „odbijemy” 
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to sobie w przyszłym roku.

Późną jesienią wykonano oświetlenie bocznej ulicy Ks. Pojdy 20a-20h.

W ramach tzw. zwrotu z funduszu sołeckiego jesienią ubiegłego roku zakupiono:

- wyposażenie sołtysówki – regał dla KGW

- słupy i kosz na śmieci dla boiska Unii Książenice

-serce na nakrętki na potrzeby akcji charytatywnych – dziękuję ks. Proboszczowi, że zezwolił na 

umieszczenie go przy kościele i stowarzyszeniu Razem dla Książenic za bieżącą obsługę – 

opróżnianie nakrętek

- pilotażowo kosz na psie odchody, gdyby były potrzeby ustawienia takich koszy, proszę o 

wskazanie lokalizacji

 

Od września ubiegłego roku do końca roku, ze środków powiatu, za kwotę 3,2 mln złotych 

realizowany był remont ulicy Klimka.  Jak na każdej budowie, były dwa szczęśliwe dni – gdy 

wykonawca rozpoczął budowę i gdy ją zakończył. W trakcie budowy było sporo nerwów,  

wielokrotnie byłem przez mieszkańców wzywany do wyjaśnienia bieżących problemów – sposobu 

dojazdu do posesji, wysokości krawężników, czasu trwania remontu, ale przede wszystkim 

największe emocje budził problem odwodnienia nieruchomości przylegających do drogi.

Na szczęście przeżyliśmy ten remont, myślę, że droga będzie służyła przez długie lata.

Dziękujemy Panie Starosto za zrealizowanie tego remontu.

Od czerwca ubiegłego roku pełnię funkcję Przewodniczącego Zarządu G-M Spółki Wodnej 

Czerwionka-Leszczyny. Obok działań statutowych (doraźne interwencje tzw. realizacja wybić) w 

ubiegłym roku mieliśmy dużą awarię w rejonie ul. Wolności / Za Torem – obok wiaduktu – koszt 

naprawy ponad 20 000 zł, przy składkach rzędu 13000 zł rocznie, musieliśmy się trochę 

napracować, żeby zabezpieczyć sfinansowanie naprawy tej awarii.

Dodatkowo planowo kosztem 50 000 zł odbudowaliśmy fragment rowu Nad Potokiem

Spółka wodna generalnie finansowana jest z 3 źródeł – składki członków, dotacja z UGiM, dotacja 

z Urzędu Wojewódzkiego.

Dzięki dobrej współpracy z Burmistrzem i jego służbami, kwota dotacji z roku na rok rośnie, za co 

dziękujemy.

Pojawiły się natomiast pewne problemy we współpracy z Urzędem Wojewódzkim – to z jego 

dotacji chcemy sfinansować kolejny fragment rowu Nad Potokiem, powyżej ogródka botanicznego 

– już 2 lata temu kupiliśmy na to ażury, pieniądze z UW są, ale pojawił się problem tablic 

informacyjnych – UW zażyczył sobie stawiania tablic przy każdej pracy wykonywanej z udziałem 

ich środków, co wyglądałoby humorystycznie gdybyśmy z tych środków realizowali wybicia; nie 

bez znaczenia jest sprawa kosztów tych tablic. Spółka Wodna koresponduje w tej sprawie z UW, 

jeśli stanowisko się nie zmieni, trzeba będzie zmieniać zakres planowanych prac. Tu chciałbym 
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przeprosić zainteresowane osoby, że ten fragment rowu Nad Potokiem, o którym mówimy od 2 lat 

jeszcze nie został naprawiony.

W przyszłym roku zgłosiliśmy z Książenic do realizacji m.in. kolejne fragmenty rowu Nad 

Potokiem – prosimy p. Burmistrza o akceptację wniosku w sprawie dotacji.

W czerwcu b.r. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny otrzymała w ramach Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dofinansowanie w wysokości 5 mln złotych na 

budowę miejsc wypoczynku i rekreacji. W ramach realizacji zadania na terenie każdej z dzielnic 

miejskich i na terenie każdego sołectwa utworzone zostaną miejsca rekreacyjne. Włączyłem się 

aktywnie w prace nad lokalizacją i projektem miejsca wypoczynku, mając na uwadze sugestie 

mieszkańców wyrażone w konsultacjach z jednej strony, a z drugiej uwarunkowania projektu. Po 

wielu spotkaniach, naradach i przemyśleniach zdecydowaliśmy, że utworzymy miejsce rekreacji 

wzdłuż boiska Unii Książenice, po prawej stronie patrząc od ulicy Słonecznej za trybunami. Płot 

boiska częściowo zostanie przebudowany, wiata zostanie wyposażona w stoliki i będzie integralną 

częścią tego miejsca, tak, że rodzic będzie mógł usiąść pod wiatą i patrzyć, jak się bawią jego dzieci

Na początku będą atrakcje dla małych dzieci (zamek), potem dla starszych huśtawki, piramida 

linowa, i na końcu street workout. Plac będzie oświetlony i ogrodzony. Całość prac szacujemy na 

ok. 650 000 zł.

Informacja o pozyskaniu przez Gminę znaczących środków na budowę miejsc spędzania czasu 

wolnego zbiegła się z prośbą rodziców dzieci uczęszczających do SP w Książenicach o 

wybudowanie wiaty na rowery przy szkole celem ochrony rowerów przed kradzieżą i warunkami 

atmosferycznymi. W ramach Rady Sołeckiej uznaliśmy, że lepiej wybudować miejsce spędzania 

wolnego czasu o znacznie lepszych parametrach korzystając z tych środków. Łączenie finansowania

z dwóch źródeł, w dwóch różnych ramach czasowych mogłoby utrudnić realizację inwestycji, a 

środki funduszu sołeckiego w zupełności wystarczą na wiatę. W oparciu o przepisy covidowe 

podjęliśmy uchwałę o zmianie przeznaczenia funduszu sołeckiego w roku 2021 właśnie na budowę 

wiaty. Nasza uchwała została zaakceptowana przez Radę Miejską z końcem czerwca, środki zostały

przekazane Szkole, z tego co wiem, wiata ma być gotowa jeszcze w tym miesiącu.

Na czerwcowej sesji Rada Miejska podjęła także decyzję odnośnie wykupu ostatnich działek pod 

boiskiem w Książenicach, co kończy wieloletni proces przejmowania gruntu. Boisko w 

Książenicach w obecnym miejscu było inicjatywą grupy mieszkańców reaktywujących klub „Unia 

Książenice”. Wykonane zostało przez grupę społeczników sporym nakładem sił i środków. Niestety,

pierwsze władze klubu, podczas jego reaktywacji popełniły błąd, zawierając umowy dzierżawy z 

ówczesnymi właścicielami gruntów, na których zlokalizowane jest boisko. Były wtedy inne 

propozycje lokalizacji boiska, m.in. kierowane przez ówczesne władze gminy i gdyby zostały 

przyjęte, być może mielibyśmy dzisiaj znacznie mniej problemów. Ponieważ boisko leżało w sporej
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części na gruntach prywatnych, także jego utrzymanie  spoczywało całkowicie na władzach klubu 

(to chyba jedyny klub, którego boiska nie utrzymywała gmina)

Czas szybko minął, właściciele niestety poumierali i zaczęły się kolejne problemy. 

Wszelkie inwestycje gminne mogły być zrealizowane wyłącznie na gruntach należących do gminy.

Nowi właściciele, między innymi w obawie, że będą musieli płacić podatki, nie chcieli od razu 

sprzedać ziemi, a trudno ich było do tego przymuszać. Z kolei nie można było kupić kolejnych 

działek, bo dojście do nich odbywało się przez działki, których właściciele nie chcieli sprzedać .

Jako radny i sołtys starałem się przy każdej okazji „drążyć temat” boiska, żeby nie umarł. 

Praktycznie na każdym zebraniu sołeckim temat był poruszany. W budżecie gminy na szczęście 

były zagwarantowane środki na wykup niezbędnych działek.  Dzięki przychylności Burmistrza i 

jego współpracowników tak szybko, jak było to możliwe, sprawy szły do przodu. Trzeba było 

zacząć od uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co miało miejsce w 

latach 2013-2015. Potem nastąpił żmudny proces negocjacji z właścicielami gruntów, gdzie 

podziwiam cierpliwość osób przedstawiających propozycje (np. wskazujących działki zamienne). 

Było i tak, że właściciel nie stawił się na umówionym akcie notarialnym, bo się rozmyślił. Każdy 

zakup każdej z działek, oprócz pieniędzy w budżecie, wymagał także podjęcia stosownej uchwały 

przez Radę Miejską.

W międzyczasie Unia Książenice awansowała coraz wyżej w rozgrywkach piłkarskich, co z jednej 

strony bardzo nas cieszyło, a z drugiej strony martwiły coraz wyższe wymagania stawiane przez 

PZPN obiektom sportowym. Z chwilą awansu do IV ligi okazało się, że nie można już grać na 

boisku w Książenicach – jest zbyt małe, nie posiada niezbędnej infrastruktury. Gościny udzielił nam

Bełk, ale wiadomo jak to bywa z gościną – nawet najbardziej ukochany gość z upływem czasu staje

się coraz bardziej męczący. No i przede wszystkim Unia chciała grać przed swoimi kibicami.

Na szczęście dzięki determinacji władz gminy udało się kupić potrzebne działki, podzielić i kupić 

następne i do budżetu gminy na rok 2021  wprowadzić środki niezbędne na poszerzenie boiska i 

dostosowanie go do wymogów IV ligi.

Z przykrością przyjęliśmy decyzję zmieniających się władz klubu LKS Unia Książenice o 

wycofaniu się z rozgrywek IV ligi i to w czasie, gdy po wielu latach wydatków udało się 

dostosować boisko do wymagań tej klasy rozgrywkowej. Dobrze, że udało się zebrać drużynę na 

start w C-klasie. Mam nadzieję, że potencjał boiska nie zmarnuje się, niedawno pojawiła się 

ciekawa inicjatywa szkolenia młodzieży na tym obiekcie, zgłosił się młody człowiek z planem 

działania, zobaczymy, czy mu się uda – trzymamy kciuki.

W czerwcu b.r. wraz z Radą Rodziców reprezentowaną przez p. Patrycję Sobik  przygotowaliśmy 

petycję w sprawie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Książenicach i budowy przedszkola. Pod 
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petycją podpisało się 357 osób, petycja została przekazana p. Burmistrzowi. Temat poruszany był 

kilkukrotnie na ostatnich posiedzeniach Komisji Oświaty. Otrzymaliśmy szczegółowe dane 

dotyczące np. liczebności dzieci w różnych szkołach oraz w rocznikach przedszkolnych, odbył się 

też objazd szkół przez radnych na czele z Przewodniczącym Rady Miejskiej Bernardem Strzodą 

oraz przewodniczącą Komisji Oświaty Stefanią Szyp (byliśmy w mocnym gronie - także przew 

Komisji Petycji Artur Szwed, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Sołtys Stanisław Breza 

oraz ja – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej)– byliśmy w 

Stanowicach, które już wcześniej występowały z podobnymi postulatami, jak również w 

Książeniach. Wśród radnych są różne zdania na temat potrzeby budowy przedszkoli w naszej 

gminie, są osoby, które twierdzą, ze mamy wystarczającą liczbę miejsc w przedszkolach.

Niedawno dostałem odpowiedź na petycję z której wynika, że nie ma fizycznej możliwości 

rozbudowy budynków szkolnych. Mam nadzieję, że ta odpowiedź nie zamyka ostatecznie tematu, 

być może są jakieś inne opcje, będziemy ich poszukiwać.

28.08.2022 obyły się uroczyste dożynki sołeckie. Rozpoczęły się uroczystą Mszą św. o godzinie 

10:30, podczas której dziękowaliśmy za plony. Starostami dożynek byli państwo  Teresa i 

Eugeniusz Gąska. Postanowiliśmy spróbować reaktywować korowód, poszerzając go dodatkowo o 

konkurs na najlepszy pomysł dożynkowy. Cieszę się, że uczestnicy dopisali. Wszystkie kreacje były

super, mieszkańcy w drodze głosowania zdecydowali, ze pierwsze miejsce zajął Gang Miłosza, 

kolejne KGW Książenice, a miejsce trzecie Misiaki z Seata.

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie dożynek,  dziękuję tym którzy się 

odważyli wziąć udział w korowodzie, zapraszam w kolejnych latach kolejnych uczestników 

korowodu. Pogoda, choć póśniej się popsuła, na szczęscie pozwoliła przeprowadzić korowód.

W części artystycznej bawiły nas mażoretki Estrellita z Książenic, Szkoła Muzyczna Egida, duet 

Muzykanty, zespół Bebiki oraz DJ Mateusz Malik

W dniu 01.09.2022 wszedł w życie nowy rozkład jazdy MZK Jastrzębie. W rozkładzie tym znalazły

się dwie linie autobusowe jadące przez Książenice – 302 ze Szczygłowic do Rybnika oraz 303 ze 

Szczygłowic do KWK Dębieńsko. Po wielu latach usilnych starań (także moich), uzyskaliśmy 

bezpośrednie połączenie autobusowe z Czerwionką. Dotychczasowa linia 195 obsługiwana przez 

ZTM została zawieszona, jej rolę przejęły linie 302 i 303. Pierwszy autobus w XXI wieku z 

Książenic do Czerwionki odjechał 1.09 o godz. 6.51 (z przystanku Książenice Szkoła obok mojego 

domu) – nie mogło zabraknąć mnie na jego pokładzie :-).

Pierwsza próba wdrożenia reformy miała miejsce pod koniec ubiegłego roku, od 1.01.2022 

mieliśmy już jeździć nowymi liniami autobusów.

Niestety, próba ta została storpedowana głównie przez mieszkańców Czuchowa - jeszcze zanim 

rozpoczęły się oficjalne konsultacje na forach internetowych rozpoczął się hejt i poprzednia próba 

upadła. Na szczęście do reformy doszło Oczywiście nie wszystko jest idealne – nowe linie 
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obsługiwane są przez MZK Jastrzębie (którego nasza gmina jest członkiem), więc wiąże się to z 

koniecznością nabycia kolejnego biletu. Niestety ZTM i ZTZ Rybnik, obsługujące do tej pory 

Książenice nie potrafią się dogadać z MZK w celu wzajemnego honorowania biletów.

Kolejne pytania – czy częstotliwość kursów będzie zadowalająca, oraz, czy nie jest za późno na

taką reformę – czy autobusy są nam jeszcze potrzebne, w czasach, gdy wszyscy przesiedli się do

samochodów – życie pokaże. Na razie w autobusie szału nie było. Kilka dni temu zakończyły się

konsultacje w MZK, już pewne zmiany do rozkładu zostały wprowadzone, zobaczymy co będzie

dalej. 

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, 19.09.2022 r.

Sołtys Marek Szczech
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