Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej
Poprzednie sprawozdawcze zebranie wiejskie odbyło się 29.05.2014 r. W trakcie zebrania
dokonano wyboru przedstawicieli do Spółki Wodnej – przypomnę, że są to:
Michał Becker, Zofia Dymorz, Leonard Frost, Janina Gańcorz, Andrzej Kania, Edward Kucharczyk,
Bronisław Morgała, i Marek Szczech.
W czerwcu 2014 r. odbyły się remonty dróg gruntowych. Nie jest to zadowalająca technologia
remontowania, jednak dopóki będą istniały drogi gruntowe, trzeba będzie likwidować na nich
dziury, co przynajmniej na jakiś czas pomoże.
Korespondencja kierowana do Powiatu w sprawie poprawy bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla
pieszych przy szkole w Książenicach zaowocowała jedynie postawieniem lustra przy wyjeździe z
parkingu szkolnego. Do propozycji przebudowy przejścia dla pieszych np. zabudowania progów
wyspowych, ustawienia sygnalizacji świetlnej bądź ustawienia np. urządzenia mierzącego prędkość,
Powiat ustosunkował się negatywnie.
Decyzją zebrania wiejskiego z września 2013 roku, fundusz sołecki na rok 2014 w kwocie ok.
21.844,60 zł został przeznaczony na wykonanie pierwszego etapu drogi dojazdowej do parkingu
przy Szkole Podstawowej i Ośrodku Zdrowia. Dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy, drogę
dojazdową wraz z odwodnieniem wykonano w całości, w lipcu 2014 r.
W wakacje 2014 r. przebudowano ulicę Słoneczną. Długo oczekiwana inwestycja doszła wreszcie
do skutku. Na ulicy położono betonową kostkę, wykonano kanalizację deszczową na sporym
odcinku. Nisko położone krawężniki oraz ażurowe wykończenie poboczy ułatwiają wymijanie się
samochodów. Remont na tyle podniósł parametry drogi, że dziś mieszkańcy zwracają się z prośbą o
umieszczenie znaków ograniczających prędkość przejazdu.
W miesiącu lipcu i sierpniu odbyło się szereg zebrań Rady Sołeckiej związanych z organizacją
dożynek. Dożynki w tradycyjnym formacie - Msza Św., korowód, festyn na boisku i zabawa na sali
OSP, odbyły się 31.08.2014 r. Pogoda trochę pokrzyżowała plany festynu na boisku – musieliśmy
wcześniej przenieść się na salę OSP. Dziękuję jeszcze raz wszystkim osobom i służbom
uczestniczącym w ich organizacji oraz sponsorom, dzięki którym udało się domknąć finansowo
całą imprezę. Tegoroczne dożynki planujemy jak zwykle na ostatnią niedzielę sierpnia tj. na
30.08.2015 i już dziś wszystkich serdecznie zapraszam.
Dzięki dodatkowym środkom i oszczędnościom w budżecie gminy, na przełomie listopada i grudnia
w technologii śladowej wyremontowana została ulica Łąkowa. To kolejna ulica, po ul. Smołki w tej
technologii. Koszt wykonania takiego remontu to ok. 310 zł /mb. Technologia się sprawdziła i
chcielibyśmy aby wszystkie drogi gruntowe o mniejszym natężeniu ruchu tak wyglądały.
Nadal nieuregulowana jest sprawa gruntów wokół boiska. Prace nad planem zagospodarowania
przestrzennego wchodzą w decydującą fazę – do 19.06.2015 r. trwa jego wyłożenie i do tej daty
można wnosić ewentualne uwagi. Z projektu planu wynika, że boisko trzeba będzie obrócić –
dłuższą krawędzią równolegle do ulicy Słonecznej. Także równolegle do Słonecznej będą mogły
powstać obiektu kubaturowe. Mam nadzieję, że plan zostanie przyjęty na najbliższych sesjach Rady
Miejskiej, co pozwoli na kolejne kroki związane z regulacją własności.
18.09.2014 r. w Sali OSP w Książenicach odbyło się kolejne Zebranie Wiejskie. Tematem zebrania
był podział środków z funduszu sołeckiego. Decyzją Zebrania Wiejskiego, kwotę funduszu
sołeckiego w wysokości 23 698,20 zł przeznaczono na wykonanie siłowni plenerowej w rejonie
boiska w Książenicach. Trwa zbieranie ofert na wykonanie siłowni.

Dzięki obecności na zebraniu p. dyr. Bernarda Simona z Zarządu Dróg Powiatowych, zlikwidowana
została niebezpieczna studzienka kanalizacyjna na ul. Klimka, niedaleko OSP oraz zabudowane
zostały barierki na największym przepuście przy ul. Ks. Pojdy.
We wrześniu 2014 r. pomogłem w sformułowaniu wniosków o wykonanie inicjatywy lokalnej w
roku 2015 przez OSP w Książenicach. Zgłoszone zostały dwa wnioski – Ocieplenie i otynkowanie
zewnętrznej ściany OSP – etap I (na kwotę 17 123 zł), oraz impregnacja parkietu w sali OSP w
Książenicach (4500 zł). Oba wnioski zostały ocenione i zaopiniowane pozytywnie, do realizacji
przyjęto wniosek drugi, wniosku pierwszego nie przyjęto ze względu na brak środków
budżetowych.
We wrześniu w Książenicach zawiązała się grupa nieformalna „Razem dla Książenic” działająca
przy Stowarzyszeniu Humanistycznym Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy. W skład grupy weszli:
Martyna Hanak, Janusz Mokrosz, Krzysztof Wręczycki, Marcin Markiewka, Dariusz Jądro i Marek
Szczech. Grupa zgłosiła do FIO projekt upamiętnienia wydarzeń związanych z marszem śmierci w
styczniu 1945 r. na terenie naszej gminy. Projekt otrzymał dofinansowanie, dzięki czemu utworzono
ścieżkę edukacyjnej w postaci tablic edukacyjnych, które pojawiły się w miejscach ważnych dla
wojennej historii Książenic. Ścieżka edukacyjna obejmuje pięć miejsc. Punktem startowym jest
tablica usytuowana obok książenickiego kościoła. Druga z tablic usytuowana została w
Leszczynach, w okolicach pomnika ofiar hitleryzmu. Trzecia tablica znajduje się w Kamieniu w
lesie. Czwarta obok książenickiego cmentarza, a piąta w książenickiej kolonii Lasoki, przy posesji
rodziny Jurytko. Równolegle opracowana została publikacja historyczno-informacyjna, która
została wydana drukiem, oraz opublikowana na naszej stronie internetowej, na podstronie
www.straznicy-pamieci.ksiazenice.net.pl. W realizacji projektu oprócz grupy inicjatywnej
uczestniczyli także historycy Jan Delowicz, Damian Halmer oraz grafik Justyna Lach. Tłumaczenia
na j. Angielski dokonała Justyna Stadnicka, a na niemiecki: Sabina Sczuka oraz Basia Turalska.
W ramach podsumowania w dniu 20.01.2015 r. w restauracji Książęca odbyło się spotkanie
prezentujące projekt, w którym licznie uczestniczyli mieszkańcy Książenic i Kamienia,
obejrzeliśmy filmy związane z Marszem Śmierci, a wykład wygłosił p. Jan Delowicz.
Kolejne spotkanie odbyło się tydzień później w Muzeum w Rybniku.
Niniejszym chciałem jeszcze raz złożyć gorące podziękowania wszystkim uczestnikom projektu.
Specjalne podziękowania chciałbym skierować także do osób, które zgodziły się na umieszczenie
tablic na ich gruncie tj. przede wszystkim do Księdza Proboszcza, Pana Burmistrza, Nadleśnictwa
Rybnik oraz pani Jurytko. Mam nadzieję, że w Książenicach zrealizujemy jeszcze niejeden projekt.
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł – jestem do dyspozycji i pomogę w sprawach formalnych.
Pod koniec roku wykonane zostało długo oczekiwane oświetlenie ulicy Konwaliowej. Nadal
niezrealizowany jest wniosek o oświetlenie z 2013 r. skierowany przez mieszkańców ul. Leszcze.
ZDiSK przygotował wstępny kosztorys – opiewa na ok. 30 000 zł, mam nadzieję, że wniosek da się
wkrótce wprowadzić do budżetu.
16.11.2014 r. odbyły się wybory samorządowe, w wyniku których zostałem radnym Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny. Chciałbym w tym miejscu jeszcze raz podziękować wszystkim
mieszkańcom, którzy obdarzyli mnie zaufaniem. Mam nadzieję, że tego zaufania nie zawiodę.
Dziękuję także mojemu poprzednikowi – Edwardowi Kucharczykowi za wieloletnią pracę i służbę
na rzecz naszej małej społeczności.
Po ukonstytuowaniu się Rady Miejskiej zostałem wiceprzewodniczącym Komisji Zdrowia,
Rodziny i Polityki Społecznej, członkiem Komisji Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego,
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Nieruchomościami oraz Komisji

Budżetu i Finansów.
Po uchwaleniu budżetu gminy na rok 2015, przyjęliśmy w Radzie Miejskiej zasadę, że o
szczegółowych wydatkach remontowych w większym stopniu powinny decydować rady sołeckie i
rady dzielnic. Budżet ZDiSK na rok 2015 przewidywał kwotę 167 000 zł na wykonanie
mikrodywanu na ulicy Powstańców. Po konsultacjach ze ZDiSK uznaliśmy, że ulica Powstańców
wytrzyma jeszcze rok, a pieniądze można przeznaczyć na wykonanie kolejnych dróg w technologii
śladowej. Wg danych ZDiSK koszt 1 mb drogi śladowej wynosił w 2014 r. 310 zł, zatem kwota z
budżetu powinna wystarczyć na ok. 540 mb. drogi. W Książenicach trwałego utwardzenia
wymagają następujące drogi gminne:
Polna – ok. 210 m, 7 domów
Zielona ok 290 m 7 domów, 440 m dalsze 5 domów
Spadkowa 230 m 10 domów, 311 m + 1 dom
Ogrodowa 280 m 9 domów, 414 m + 1 dom
Leszcze 441 m 11 domów, + 80 m 5 domów
Konwaliowa 250 m 6 domów
Nad Potokiem 173 m 3 domy
Za Torem ok 500 m, 11 domów
Jako kryterium wyboru wzięliśmy w pierwszej kolejności liczbę domów przypadającą na długość
drogi. Do remontu powinny być też zakwalifikowane w pierwszej kolejności drogi, gdzie jest
uregulowany stan prawny. Uznaliśmy też, że jeśli jakiś fragment drogi wykonany jest w konkretnej
technologii, to ciąg dalszy drogi także powinien być wybudowany tak samo.
Zgodnie z powyższym Rada Sołecka zawnioskowała o wykonanie w roku 2015 w technologii
śladowej ulic Polnej (w całości) oraz Ogrodowej – w ramach dostępnych środków.
W miesiącu marcu, w związku ze staraniami podjętymi przez Biuro Funduszy Zewnętrznych UGiM
w celu uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europoejskiej w ramach Regionalenego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na budowę punktów
świetlnych wykorzystujących energię słoneczną, po konsultacjach z Radą Sołecką i mieszkańcami
Książenic, w odpowiedzi na pismo ZDiSK zaproponowałem następującą lokalizację montażu lamp
solarnych w Książenicach:
Okolice wiaduktu kolejowego – rejon zbiegu ulic Powstańców, Granicznej, Wolności i Za Torem –
wskazane byłoby oświetlenie skrzyżowań ww ulic, wiaduktu kolejowego oraz zakrętów – na ul.
Granicznej, Wolności, okolic przepustu przy ulicy Za Torem – wzdłuż torów kolejowych.
Nasza propozycja została wysoko oceniona, konkurs na dofinansowanie rozstrzygnie się w IV
kwartale b.r, jeśli gmina otrzyma dofinansowanie – realizacja inwestycji nastąpi w roku 2016.
18.02.2015 r. - wziąłem udział w zebraniu sprawozdawczym Spółki Wodnej. Przypomnę, że w
ewidencji na terenie Książenic, na obszarze działania Gminno-Miejskiej Spółki Wodnej
Czerwionka Leszczyny znajduje się 9630 mb rowów, oraz 103 ha sieci drenarskiej. W roku 2014 na
terenie Książenic dokonano konserwacji 1777 mb rowów (1200 mb dotacja UgiM, 507 dotacja UW,
70 mb składki) oraz 15 ha sieci drenarskiej. Planowane składki na rok 2014 12900 zł, wykonanie 12
065 tj 93 %. Plan na 2015 rok to 12 800 zł. Z wyliczeń wynika, że w ubiegłym roku wyczyszczono
ok. 18 % rowów, oraz ok 15 % sieci drenarskiej. Podczas zebrania, opowiadałem się za znacznym
podwyższeniem składki, ponieważ potrzeby są duże, a możliwości małe. Delegaci przystali na
propozycję zarządu, podnoszącą podstawową opłatę z 14 na 15 zł od roku 2016.
Deszcze na wiosnę i w lecie 2014 r. uzmysłowiły konieczność podjęcia pilnych działań w rejonie
ulicy Nad Potokiem (początkowe numery), gdzie zatykały się przepusty, skarpa groziła
obsunięciem, droga osiadała. Dzięki środkom zaplanowanym w budżecie w kwietniu 2015 r.

kosztem 60 000 zł przebudowano przepust pod ulicą Nad Potokiem wraz z uporządkowaniem
okolicznych zakończeń drenarskich. Dzięki dodatkowym środkom w maju wzmocniono skarpę
powyżej skrzyżowania z ulicą Leszcze.
Zeszłoroczny wniosek p. Luksa o wzmocnienie rowu bocznego od ul. Klimka w okolicy lipy został
wyceniony, jeśli znajdą się środki w tegorocznym budżecie zostanie zrealizowany w tym roku, jeśli
nie – wprowadzony zostanie do planu na rok przyszły.
23.02.2015 r. w CKE odbył się koncert charytatywny zorganizowany przez Fundację Edukacji
Artystycznej Egida oraz Szkołę Muzyczną I i II Stopnia „Egida” prowadzone przez członka Rady
Sołeckiej – p. Andrzeja Podorskiego. Dochód z koncertu przeznaczony został na leczenie i
rehabilitację Martynki Szczyra.
Od marca 2015 r. rozpocząłem regularne dyżury w każdy pierwszy wtorek miesiąca, w godz. 1819.00 w sołtysówce. W sprawach nie cierpiących zwłoki, zawsze jestem dostępny pod telefonem i
jeśli zachodzi potrzeba dodatkowego spotkania się – jestem do dyspozycji.
Kwestia komunikacji autobusowej na terenie sołectwa nadal nie jest rozwiązana w sposób
satysfakcjonujący. Sprawę komplikuje uchwała radnych Jastrzębia Zdroju, którzy zdecydowali w
styczniu o wystąpieniu z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego, którego nasza gmina jest
członkiem. Gdyby uchwała została zrealizowana, komunikację publiczną trzeba by organizować na
nowo. Jest szansa na odwołanie tej uchwały.
Tymczasem na naszym podwórku od połowy ubiegłego roku, toczy się postępowanie związane z
likwidacją przystanku autobusowego linii 19 przy ul. Brzozy 4a. Właściciel budynku, mąż
właścicielki zlokalizowanej w nim apteki, wynajął kancelarię prawną i zwrócił się do władz gminy
z wnioskiem o likwidację przedmiotowego przystanku. Jako główny powód podaje utrudnienie w
korzystaniu z posesji, grozi sprawą sądową. Jako sołtys brałem udział w wizji terenowej,
próbowałem mediować – bez rezultatu. Na dziś jest decyzja władz gminy o likwidacji przystanku z
dniem 01.06.2015 r. Po podaniu tej decyzji do powszechnej wiadomości, zgłosiło się do mnie wielu
mieszkańców – korzystających z tego przystanku i zaniepokojonych rozwojem sytuacji. Pojawiły
się też nowe możliwości lokalizacyjne – o których poinformowałem władze gminy pismem z
24.04.2015 r. Kilka dni temu dostałem odpowiedź, że procedura lokalizacyjna może potrwać kilka
miesięcy. Zwracam się z gorącą prośbą do władz gminy o przyspieszenie prac nad nową lokalizacją
przystanku. Na dzisiejszym zebraniu, chciałbym aby prośba ta została poparta przez obecnych
mieszkańców w drodze uchwały Zebrania Wiejskiego – zgodnie ze statutem sołectwa.
W kwietniu odbyły się remonty cząstkowe dróg asfaltowych na terenie sołectwa, w najbliższym
czasie, powinny rozpocząć się remonty dróg gruntowych. Bieżące remonty dróg gruntowych tylko
doraźnie rozwiązują problemy. Po pewnym czasie droga wraca do stanu pierwotnego.
Rozwiązaniem, które przetestowaliśmy w ostatnich latach, jest położenie drogi w tzw. technoligii
śladowej. Mam nadzieję, że sukcesywnie kolejne drogi z wymienionej listy będą w tej technologii
realizowane. Dobrze byłoby, aby co roku jedną-dwie ulice w sołectwie utwardzić w sposób trwały.
W okresie sprawozdawczym prowadziłem korespondencję z
Burmistrzem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Starostą i Radą Powiatu
Zarządem Dróg Powiatowych
Spółką Wodną
Korespondencja dotyczyła szeroko rozumianego bezpieczeństwa, stanu dróg, stanu drzew, okolic
przystanków autobusowych, komunikacji autobusowej, wskazanych problemów mieszkańców.
Książenice, 22.05.2015 r.

