Nasi milusiñscy

Z okazji urodzin ¿yczymy Wam
kolejnych dni,
miesiêcy i lat pe³nych mi³oci i radoci,
umiechu na twarzy
jak równie¿ tego,
¿ebycie cieszyli siê z ¿ycia
wójt Barbara Praso³
w ka¿dym jego momencie

Od 15 marca 2007 do 28 kwietnia 2007 roku
w Gminie Wyry urodzi³o siê 7 dzieci
(4 w Gostyni, a 3 w Wyrach).

oraz Redakcja

2 maja Micha³ Raszka syn Lucyny i Grzegorza z Wyr
2 maja Emilia wierkot córka Barbary i Mariusza z Wyr
10 maja Julia Makosz córka Agnieszki i Rafa³a z Gostyni
16 maja Wiktoria Nieszporek córka ¯anety i Marka z Wyr
16 maja £ukasz B³oniarczyk syn Beaty i Andrzeja z Wyr
17 maja Katarzyna wierkot córka Ewy i Tomasza z Gostyni
21 maja Jakub Ro¿ek syn Katarzyny i Miros³awa z Gostyni

W czerwcu 2007 roku urodziny obchodzą:
80 lat
81 lat
82 lata
83 lata
84 lata
85 lat
86 lat
87 lat
88 lat
89 lat
90 lat
91 lat

Salomea Danielczyk, Teresa Kolonko, Paweł Oleszyński
Marta Zwyrtek
Marta Sobota, Hildegarda Kaszuba, Paweł Pudełko
Krystyna Danielczyk, Helena Badura
Marta Grolik, Maria Krzyżowska, Paweł Handel
Elżbieta Rudolf
Małgorzata Jakubska, Wanda Ciałoń, Marta Wala
Maria Wróbel, Janina Golańska
Jan Żmija
Łucja Sitko
Małgorzata Walica, Marta Świerkot
Eugenia Funk

Wszystkich rodziców i dziadków zachêcamy do przesy³ania nam
zdjêæ swoich nowonarodzonych pociech. Z przyjemnoci¹ zamiecimy je na naszych ³amach.

Zamierzamy wyst¹piæ
o fundusze

PRZYPOMINAMY O OG£OSZONEJ II EDYCJI KONKURSU

Najpiêkniejsza posesja w Gminie Wyry.
Zg³oszenia przyjmowane s¹ do 30 czerwca 2007r. w sekretariacie
Urzêdu. Dla najlepszych przewidziano szereg atrakcyjnych nagród.
Jeszcze raz gor¹co zachêcamy do wziêcia udzia³u!!!

Bitwa Wyrska 2007
Gmina Wyry oraz Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji
Pro Fortalicium organizuj¹ 1 wrzenia 2007 roku (sobota) III edycjê
widowiska historycznego pod nazw¹ Bitwa Wyrsk¹ 2007.
W ramach imprezy planowana jest rekonstrukcja szturmu wojsk
niemieckich na polski schron bojowy Sowiniec. O szczegó³ach tej
imprezy poinformujemy w wydaniu wakacyjnym.

Od 3 miesiêcy dzia³a portal gminny pod adresem

www.wyry.pl

Portal zosta³ stworzony z myl¹, aby równie¿ mieszkañcy mieli mo¿liwoæ jego tworzenia.
Dlatego te¿ zachêcamy Czytelników do umieszczania bezp³atnych
og³oszeñ dotycz¹cych np.: sprzeda¿y nieruchomoci, sprzeda¿y samochodu i innych rzeczy, ofert pracy.
Równie¿ dla przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ na naszym terenie zachêcamy do umieszczania swoich reklam
w bezp³atnym katalogu firm.
Wszystkich chêtnych do udostêpnienia zdjêæ zapraszamy do zg³aszania ich przez galeriê zdjêæ. Przy tej okazji dziêkujemy tym, którzy
ju¿ nades³ali swoje autorskie zdjêcia.

30 czerwca zapraszamy
na Festyn Gminny,
który odbêdzie siê na Stadionie KS Fortuna Wyry
W programie m.in.:
- pokazy rowerowe  Bike
Trial Show Tour 2007 z Lublina,
- teatr szczudlarzy i pokazy pirotechniczne,
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- super program dla dzieci
z malowaniem twarzy i zabawami,
- ciekawy program muzyczny,
- zabawa taneczna,
- niespodzianki

S

erdecznie zapraszamy do
wziêcia udzia³u w przeprowadzanym badaniu ankietowym dot.
potrzeb w zakresie rozwoju edukacji, kultury fizycznej, sportu i rekreacji w Gminie Wyry.
Dla sporz¹dzenia tego programu niezwykle istotne jest rozeznanie jakie s¹ potrzeby mieszkañców. Zamierzeniem w/w badania jest wyst¹pienie o fundu-

sze unijne na rozwój bazy edukacyjnej i sportowo  rekreacyjnej na terenie Gminy Wyry.
Ankiety dostêpne s¹ w: siedzibie Urzêdu Gminy Wyry, Bibliotece Gminnej w Gostyni i Wyrach,
Domu Kultury w Gostyni, a tak¿e
na stronie internetowej Urzêdu
Gminy Wyry  www.wyry.pl.
Serdecznie dziêkujemy za
wype³nienie ankiety.

16 czerwca (sobota) w godz. 9.00-13.00
Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej Anima
Miko³ów, ul. ¯wirki i Wigury 32
zaprasza na bezp³atne badania
w Poradni Neurologicznej
w zakresie:
 zespo³ów bólowych krêgos³upa i koñczyn,
 bólów g³owy,
 zawrotów g³owy i zaburzeñ
równowagi,

 niedow³adów i pora¿eñ
koñczyn,
 utrat przytomnoci i padaczek,
 zaburzeñ pamiêci,
 nerwic i zaburzeñ snu.
Rejestracja tel. 032 738 39 85

l¹ski Orodek Doradztwa Rolniczego, oddzia³ w Miko³owie
organizuje w dniach 23-24 czerwca br.

XXVIII Dni Otwartych Drzwi

O

dbêd¹ siê one w Miko³owie  mi³owicach ul. Gliwicka 85, gdzie
bêd¹ prezentowane stoiska merytoryczne, pola dowiadczalne,
bêdzie wystawa maszyn i urz¹dzeñ do produkcji rolnej, stoiska firm
rolniczych, kiermasz rolin ozdobnych i miodów, pokaz psów rasowych, wystawa drobnego inwentarza, wystêpy zespo³ów ludowych
i wiele innych atrakcji.
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Szybkie za³atwienie prostej sprawy
22

maja w Zespole Szkó³ w Wyrach,
a dzieñ póniej w Domu Kultury
w Gostyni odby³o siê spotkanie wójta gminy
Barbary Praso³ z mieszkañcami. Tym razem
osób przyby³o mniej, ale za to problemy, które przedstawili i pytania, które zadali by³y
bardzo konkretne i rzeczowe.
Pani wójt towarzyszyli przedstawiciele
Urzêdu Gminy, dyrektor Zak³adu Gospodarki
Komunalnej Jerzy Danielczyk, przedstawiciele starostwa w Miko³owie z sekretarzem
Markiem Popkiem na czele, a tak¿e reprezentuj¹cy Powiatowy Zarz¹d Dróg dyrektor
Edward Przybysz.
Pierwsza czêæ spotkania dotyczy³a omówienia zadañ realizowanych przez powiat
miko³owski, druga eksploatacji kanalizacji sanitarnej w Wyrach.
Sekretarz Marek Popek zapozna³ radnych
ze struktur¹ powiatu i jego zadaniami, omówi³ poszczególne wydzia³y i ich funkcje. Poinformowa³ tak¿e, ¿e niebawem Biuro Obs³ugi Mieszkañca w starostwie zostanie zinformatyzowane, a w poszczególnych urzêdach
zostan¹ zamontowane punkty elektronicznej
obs³ugi klienta.
 Taki punkt znajdzie siê tak¿e w wyrskim
Urzêdzie Gminy. Pozwoli on na szybkie za³atwienie prostej sprawy bez koniecznoci jechania do Miko³owa  doda³ sekretarz.
Jeden z mieszkañców zapyta³ dyrektora
Powiatowego Zarz¹du Dróg które drogi
w gminie s¹ obecnie modernizowane i remontowane.
- Mo¿emy mówiæ o zadaniach bie¿¹cych
oraz tych, które wymagaj¹ wiêkszych nak³adów finansowych oraz czasowych. Na bie¿¹co kosimy pobocza, sprz¹tamy, utrzymujemy
tereny zielone wokó³ dróg powiatowych, s¹ to
wszystko remonty cz¹stkowe, na które w powiecie na 2007 rok mamy zabezpieczone
1.200 tys z³. Z tego na ponad 20 kilometrów
dróg powiatowych w Wyrach mamy przeznaczone 300 tys. z³  odpowiedzia³ kierownik.
- Zadania wiêksze, które realizujemy, to
modernizacje, remonty, przebudowa m.in. ul.
£aziskiej, ma byæ tak¿e zakoñczony w tym roku remont ul. Drzyma³y i D¹browszczaków
z nowymi chodnikami i krawê¿nikami. rodki
finansowe dzielimy równomiernie miêdzy
gminami, ale s¹ one proporcjonalne do iloci
dróg w gminie. Sprawdzamy tak¿e natê¿enie
ruchu, które pozwala nam stwierdziæ, które

drogi s¹ czêsto uczêszczane i wymagaj¹ natychmiastowego remontu, a które mniej.
Mieszkañcy sygnalizowali, ¿e w zwi¹zku
z remontem ul. Pszczyñskiej istnieje zagro¿enie na ul. Zbo¿owej, poniewa¿ nie zosta³y
dokoñczone pobocza.
- Nikt do tej pory nie zg³asza³ nam tego
problemu. Ulica Zbo¿owa jest bardzo w¹ska
i kiedy zostanie przebudowana  odpowiedzia³ dyrektor Przybysz. Obecni na sali zwracali tak¿e uwagê na brak potrzebnych znaków drogowych sygnalizuj¹cych przejcia dla
pieszych, dopominali siê o czêstsze patrole
policji i kontrole ruchu drogowego szczególnie na ul. Pszczyñskiej.
- Chcielibymy poprawiæ bezpieczeñstwo
ruchu drogowego, dlatego prosimy o zmianê
podporz¹dkowania ulic szczególnie ulicy
Puszkina, a tak¿e o zamontowanie na niektórych drogach spowalniaczy, które maj¹ na celu zmniejszenie prêdkoci samochodów
zwrócili siê z prob¹ do pani wójt mieszkañcy.
- Ulica Puszkina jest powiatowa, niestety na
razie nie gminna, w zwi¹zku z tym sami nie
mo¿emy o niej decydowaæ  wyjani³a wójt.
- Na ulicy Wróbla mamy wodoci¹gi z lat
50-tych, czy w planie jest ich wymiana?  zapyta³ kto z sali.
- Jestemy w kontakcie z RPWiK, który jest
w³acicielem sieci wodoci¹gowej w Gminie
Wyry. Wiemy, ¿e sieæ jest w fatalnym stanie,
ponadto odnotowujemy 50 procentowe straty wody. Dlatego jestemy przed podpisaniem porozumienia z RPWiK, który stara siê
o rodki unijne na remont sieci wodoci¹gowej w Wyrach i Gostyni  odpowiedzia³a
wójt.
- Zostanie tak¿e podpisane porozumienie
z marsza³kiem województwa na budowê
chodnika przy ulicy Puszkina i Pszczyñskiej.
Na Puszkina chodnik bêdzie zrobiony dopiero
po wymianie wodoci¹gów, bo prace musz¹
byæ robione ekonomicznie.
Mieszkañcy sygnalizowali tak¿e, aby ka¿dy
przestrzega³ czystoci i porz¹dku nie tylko
wokó³ swojego obejcia, ale tak¿e poza nim.
- Bardzo dobrym pomys³em s¹ zbiórki odpadów segregowanych, a tak¿e wielkogabarytowych które powinny odbywaæ siê w gminie
czêciej  apelowali uczestnicy spotkania.
O eksploatacji kanalizacji i oczyszczalni
cieków opowiedzia³ dyrektor ZGK Jerzy Da-

nielczyk (o czym szczegó³owo piszemy na
stronie 8).
W drugim dniu spotkania z mieszkañcami
w Gostyni uczestniczy³ wicestarosta Tadeusz
Marszolik, który zapozna³ obecnych z zadaniami powiatu i planowanymi inwestycjami.
Druga czêæ spotkania powiêcona by³a planowanej budowie kanalizacji cinieniowej.
Przedstawiciel Biura Projektów Wodoci¹gów
i Kanalizacji NEUSTEIN w Opolu wykonuj¹cy koncepcjê budowy kanalizacji cinieniowej w miejscowoci Gostyñ, zapozna³ mieszkañców z funkcjonowaniem tego typu kanalizacji cinieniowej.
- Ze wzglêdu na p³aski teren, zabudowê
rozproszon¹ oraz bardzo wysoki poziom wód
gruntowych  najbardziej ekonomiczna jest
budowa kanalizacji typu cinieniowej. Planuje
siê wykonanie 35 km sieci, pod³¹czonych ma
zostaæ oko³o 860 budynków oraz oko³o 17,2
km przy³¹czy do budynków. Przy ka¿dym budynku bêdzie posadowiona przydomowa studzienka wyposa¿ona w pompê wysokocinieniow¹ z rozdrabniaczem, instalacjê hydrauliczn¹ oraz w³asny uk³ad sterowania (pod³¹czony do sieci energetycznej w³aciciela budynku, moc pomocy 1,1, kw). Roczny koszt
energii wyniesie w przybli¿eniu 24,00 z³. ¯ywotnoæ pompy to oko³o 15-20 lat, za czêci, które siê zu¿ywaj¹ to oko³o 6-7 lat w zale¿noci od u¿ytkowania. Zalet¹ tego systemu
jest to, ¿e do sieci nie trafiaj¹ wody przypadkowe, oraz eliminuje siê wrzucanie do niej
wszelkich odpadów  wyjani³ przedstawiciel biura projektów.
- Koncepcja projektowa ma zostaæ wykonana do koñca czerwca 2007 roku  poinformowa³a wójt.  W nastêpnej kolejnoci planuje siê zlecenie wykonanie projektu technicznego wraz z wydaniem pozwolenia na
budowê.
Realizacja inwestycji jest planowana w III
etapach, tj.:
I etap  ul. Tyska, Têczowa, Fityki, Pszczyñska,
II etap: Rybnicka wraz z bocznymi ulicami
oraz Drzyma³y, Miarowa, Brzena, Rybczyñskiego, Pszczela, Bojdo³a, Olmy, Lena,
Mamzera, K³osa, P³k.Kie³basy, Zajêcza, Motyla, Obroñców Ziemi l¹skiej, ul. Zalena
w Kobiórze;
III etap: £uczników, Zawodzie.
IWONA SPYCHA£A-D£UGOSZ
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IX SESJA RADY GMINY

Przeciw 14, jeden wstrzyma³ siê...
28

maja odby³a siê nadzwyczajna  IX sesja Rady
Gminy Wyry, której otwarcia dokona³ Przewodnicz¹cy Rady
Gminy Wyry Andrzej Wyroba.
G³ównym tematem sesji by³o
podjêcie uchwa³y w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodê dla Rejonowego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w Tychach
S.A.
Zanim radni przyst¹pili do dyskusji jednog³onie przyjêli proponowany porz¹dek obrad oraz
protokó³ z ostatniej sesji.
W kolejnym punkcie podjêli
temat zatwierdzenia taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodê dla Rejonowego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w Tychach S.A.

Pomimo nie przyjêcia
przez Radê Gminy taryfy
za wodê z dniem 1 lipca
br obowi¹zywaæ bêdzie
taryfa, która zosta³a
przedstawiona we
wniosku taryfowym przez
RPWiK, czyli w kwocie
6,42 z³/m3 netto.
Wójt Barbara Praso³ powiedzia³a, ¿e wniosek taryfowy zosta³ z³o¿ony w Urzêdzie Gminy
Wyry 13 kwietnia 2007 roku ze
stawk¹ w wysokoci 6,48 z³/m3
netto. W wyniku sprawdzania
wniosku i przeprowadzonych negocjacji z RPWiK w Tychach zosta³a z³o¿ona korekta do wniosku, gdzie ostatecznie cena ustalona zosta³a na poziomie 6,42
z³/m3 netto.

- Wniosek taryfowy obejmuje
cenê wody jak równie¿ op³atê
abonamentow¹. Cena wody
wzrasta w stosunku do ceny obowi¹zuj¹cej o 18%, natomiast
zmniejsza siê op³ata abonamentowa. Stawka 5,06 z³ netto bêdzie
to op³ata abonamentowa obowi¹zuj¹ca od lipca br. za 2 miesi¹ce.
Z analiz, które przeprowadzi³o
RPWiK w Tychach dla mieszkañców, którzy zu¿ywaj¹ miesiêcznie
do 15m3 wody i mniej mo¿e siê
okazaæ, ¿e zap³ac¹ za wodê mniej
ni¿ do tej pory. Wniosek spe³nia
wszystkie wymagania formalne
na³o¿one przepisami prawa. Je¿eli wzi¹æ pod uwagê cenê wskanikow¹ (czyli cenê, która uwzglêdnia cenê wody i op³at abonamentow¹  ³¹cznie) to podwy¿ka
w stosunku to stanu poprzedniego wynosi 10%  doda³a wójt,
która przedstawi³a radnym informacjê zawieraj¹c¹ zestawienie
ceny wody i ceny oczyszczania
cieków w wybranych gminach.
- Podczas prowadzonych negocjacji z RPWiK okaza³o siê, ¿e najwiêkszym problemem naszej
Gminy jest problem strat wody.
W 2004 roku straty by³y na poziomie 34,04%, w 2005 roku
43,20%, w tym roku 53,6%, przy
czym w efekcie prowadzonych
negocjacji do taryfy uwzglêdniona
zosta³a strata na poziomie 33,0%.
Najwiêksze straty powoduje sieæ
w miejscowoci Wyry. Gmina wynegocjowa³a równie¿ to, ¿e w bie¿¹cym roku bêdzie przeprowadzona wymiana przynajmniej
g³ównych ci¹gów wodoci¹gu na
ulicy Pszczyskiej i Puszkina  uzupe³ni³a wójt.

Niezdatna do picia
P

añstwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tychach poinformowa³, ¿e 25 kwietnia 2007r. pobrano, w ramach bie¿¹cego nadzoru
sanitarnego próbki wody do badañ laboratoryjnych, ze ród³a zlokalizowanego w lesie w Wyrach na kierunku Tychy  ¯waków. Wykaza³y
one, ¿e woda ze wzglêdu na przekroczenia parametrów fizykochemicznych jest niezdatna do spo¿ycia. W wyniku przeprowadzonych
badañ wody stwierdzono zbyt niskie pH, stêch³y zapach oraz ponadnormatywn¹ zawartoæ glinu i manganu, co narusza wymagania fizykochemiczne.
Ocena jakoci wody mo¿e ulec zmianie. Bêdzie ona zale¿na od wyników kolejnych badañ laboratoryjnych.
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- W negocjacjach podjêlimy
równie¿ temat dotycz¹cy obni¿enia w przysz³oci kosztów wody
dla mieszkañca poprzez dop³atê
do ceny wody przez gminê.
Mar¿a zysku, któr¹ ustala
RPWiK jest na poziomie 1% co
w skali roku daje kwotê 12.588
z³. To jest planowany zysk, jednak
efekt jest taki, ¿e za ostatnie 5 lat
przedsiêbiorstwo nigdy nie osi¹gnê³o w naszej gminie planowanego zysku. Za ubieg³y rok strata
wynosi³a 275.645 z³. Przedsiêbiorstwo musi zatem zrekompensowaæ sobie poniesion¹ stratê.
Z analizy taryf za poprzednie lata
wynika, ¿e te straty zawsze by³y
tam ujmowane. W 2005 roku by³a to kwota 285.932 z³, w 2004
roku kwota 241.737 z³, w 2003
roku kwota 271.495 z³, w 2002
kwota 109.000 z³.
- Przedstawiony wniosek taryfowy by³ szczegó³owo sprawdzany
i nie mo¿na doszukaæ siê w nim
nieprawid³owoci, przedstawiona
taryfa ma swoje uzasadnienie 
wyjani³a wójt Barbara Praso³.
Wójt przedstawi³a równie¿
analizê sprzeda¿y wody. W 2005
roku sprzedano 190.731 m3,
w 2006 roku 190.616 m3, na
2007 planowana jest sprzeda¿
190.395 m3.
- Mimo zwiêkszenia iloci przy³¹czanych budynków do sieci
sprzeda¿ wody w naszej gminie
nie ronie  doda³ wójt.
Przewodnicz¹cy Komisji Komunalnej poinformowa³ o negatywnej opinii Komisji na temat
przedstawionego projektu.
Przewodnicz¹cy Rady Andrzej
Wyroba powiedzia³, ¿e w projekcie bud¿etu na 2008 roku trzeba
bêdzie pomyleæ o dop³acie do
wody, bo ceny s¹ przera¿aj¹ce.
Przewodnicz¹cy Rady zapyta³
pani¹ wójt o sk³adany wniosek
o rodki unijne na remont wodoci¹gu.
- Podpisany zosta³ list intencyjny, który wraz z nasz¹ gmin¹ podpisa³o piêæ innych gmin celem zawi¹zania porozumienia aby wraz
z RPWiK z³o¿yæ wniosek na budowê b¹d modernizacjê sieci wodoci¹gowej. Nasza gmina wpisuje
tam tak¿e budowê kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Gostyñ.

Czerwiec 2007

S¹ du¿e szanse na otrzymanie
tych rodków finansowych.
Oprócz tego gmina bêdzie jeszcze
wnioskowaæ o rodki finansowe
na budowê kanalizacji w Gostyni
z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jednak gdyby Gminie na
jedno zadanie przyznano rodki
z dwóch róde³, to z jednego ród³a bêdzie trzeba zrezygnowaæ 
odpowiedzia³a wójt.
- Cena wody teraz tak drastycznie wzrasta poniewa¿ przez d³ugie lata, kiedy zarz¹dc¹ wodoci¹gów by³ wojewoda cena by³a na
sta³ym poziomie i by³a ona po
prostu za niska  wyjani³ kierownik Janusz Liszowski.
- Przera¿aj¹ce jest to, ¿e 50%
ceny stanowi pokrycie strat wody.
Mieszkañcy musz¹ pokrywaæ straty, których zmniejszenie jest przecie¿ w interesie RPWiK  zauwa¿y³a Bo¿ena Z³otecka.
Wójt podkreli³a, ¿e taryfa po
negocjacjach zawiera 33% straty.
Radny Henryk Serafin stwierdzi³, ¿e jeliby gmina mia³a zerowe straty to i tak mia³aby najdro¿sz¹ wodê w okolicy (np. przyrównuj¹c do Kobióra).
- Ka¿da Gmina ma inne uwarunkowania, inn¹ d³ugoæ i jakoæ
sieci, inn¹ iloæ odbiorców, inny
poziom strat itd. i dlatego taryfa
tak¿e jest inna. RPWiK jest jednoosobow¹ akcyjn¹ spó³k¹ skarbu
pañstwa, obligatoryjnym jest dla
nich badanie taryf przez bieg³ego.
Jako spó³ka przedsiêbiorstwo musi
udowodniæ przed rad¹ nadzorcz¹,
¿e w d³u¿szym okresie  5 letnim
przewiduj¹ rentownoæ  doda³a
wójt.
Bo¿ena Z³otecka zapyta³a czy
udowodniono na terenie gminy
Wyry nielegalny pobór wody
i czy zosta³ kto ukarany?
- By³y udowodnione przypadki
kradzie¿y wody w naszej Gminie
i sprawcy ci na pewno zostali ukarani  odpowiedzia³a wójt.
- Warto by³oby w przesz³ym roku dokonaæ szczegó³owego porównania taryfy dla Wyr i dla Kobióra  zaproponowa³ Henryk
Cyba.
Projekt uchwa³y nie zosta³
przyjêty. Przeciw by³o 14 radnych, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
Na podstawie protoko³u I.S-D

X SESJA RADY GMINY

Pochwali³ pracê OSP

30 maja odby³a siê X sesja Rady Gminy, która zosta³a otwarta
przez Przewodnicz¹cego Rady
Andrzeja Wyrobê.
Nastêpnie radni zapoznali siê
z porz¹dkiem obrad, do którego
wójt Barbara Praso³ wnios³a jeszcze 2 projekty uchwa³ oraz
przedstawienie informacji o wysokoci umorzonych zobowi¹zañ
podatkowych i innych nale¿noci
bud¿etowych oraz o udzielonych
ulgach w roku 2006.
Porz¹dek obrad oraz protokó³
z poprzedniej sesji zosta³y przyjête jednog³onie.
Spotkanie z panem Piotrem
Chrzêszczykiem zdobywc¹ z³otego medalu w rzucie oszczepem
oraz br¹zowego medalu w dziesiêcioboju w XII Mistrzostwach
wiata S³u¿b Mundurowych
2007 World Police & Fire Games, (o którym pisalimy w numerze kwietniowym) by³o kolejnym punktem sesji. Pan Piotr
opowiedzia³ obecnym o swojej
podró¿y, tak¿e o sportowych
zmaganiach, pokaza³ seriê zdjêæ
z pobytu w Australii.
Na zakoñczenie prezentacji
od Wójta i Rady Gminy Wyry,
Mistrz z Gostyni, otrzyma³ gratulacje, ¿yczenia oraz drobny upominek.
Po krótkiej przerwie radni zapoznali siê ze sprawozdaniem
o stanie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego na terenie
gminy Wyry oraz z dzia³alnoci¹
policji i stra¿y po¿arnej
Temat omówili Piotr Sikorski
z Komendy Powiatowej Policji
w Miko³owie, Dariusz Witkowicz z Komendy PPSP w Miko³owie oraz prezesi z OSP w Wyrach
i OSP w Gostyni.
- W 2006 roku na terenie Gminy Wyry odnotowano spadek
przestêpczoci ogólnej. Nadal
najwiêksz¹ grupê stanowi¹ przestêpstwa skierowane przeciwko
mieniu tj. kradzie¿e cudzej rzeczy
i kradzie¿e z w³amaniem, kradzie¿
pojazdu. W 2006 zanotowalimy
23 kradzie¿e z w³amaniem oraz
2 kradzie¿e samochodów. Najczêciej przestêpstwa dokonywane
by³ w godzinach wieczornych
i nocnych w rody (14), w czwartki (12), oraz w poniedzia³ki, wtor-

ki i niedziele (po 10 przestêpstw).
Zatrzymanych zosta³o tak¿e 18
nietrzewych kierowców. Najbardziej zagro¿one ulice to: Pszczyñska (17 przestêpstw), Rybnicka
(10), D¹browszczaków (9).
W 2006 roku odnotowalimy 267
interwencji w tym: 75 domowych, 24 uliczne oraz 8 w lokalach. Je¿eli chodzi o wypadki drogowe to w ubieg³ym roku by³y
4 wypadki, 31 kolizji, 5 osób zosta³o rannych  odczyta³ Piotr Sikorski z KPP, który przyzna³, ¿e
w policji ci¹gle s¹ braki kadrowe.
Podczas dyskusji radni pytali
o przestêpstwa narkotykowe
w gminie, o nietrzewych kierowców, rowerzystów, wspominali o ulicznych wycigach motocykli i samochodów, o nielegalnych wysypiskach mieci na terenie gminy, apelowali o czêstsze
patrole i interwencje policji.
Komendant Stra¿y Po¿arnej
w Miko³owie tak¿e zapozna³ radnych ze statystyk¹ za 2006 rok.
- W ubieg³ym roku odnotowalimy ponowny wzrost iloci interwencji na terenie naszego dzia³ania. Zachowana zosta³a tendencja
miejscowych zagro¿eñ, oraz iloci
fa³szywych alarmów. W 2006 roku odnotowalimy na terenie ca³ego powiatu miko³owskiego
1038 interwencji: 211 po¿arów,
783 miejscowych zagro¿eñ, 44
fa³szywe alarmy. Z tego w gminie
Wyry by³o 15 po¿arów, 68 miejscowych zagro¿eñ, 5 fa³szywych
alarmów.
Komendant pochwali³ tak¿e
pracê miejscowych Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych.
- W ubieg³ym roku pomoc tych
jednostek uwidoczni³a siê szczególnie przy usuwaniu gniazd
szerszeni, gaszeniu po¿arów trwa
i lasów, usuwaniu skutków gwa³townych opadów niegu. OSP
w Gostyni wyje¿d¿a³o 57 razy,
a OSP Wyry 25  doda³ Dariusz
Witkowicz.
Nastêpnie radni przyst¹pili do
podejmowania uchwa³ w sprawach:
 Przyjêcie zmian do Bud¿etu
Gminy Wyry na 2007 rok.
Uchwa³a zosta³a przyjêta jednog³onie.
 Nadanie nazwy ulicy So-

snowa koñcowemu odcinkowi
ul. Tyskiej (boczna). Uchwa³a zosta³a przyjêta jednog³onie.
 Wyra¿enie zgody na zawarcie umowy najmu na czas okrelony. Uchwa³a zosta³a przyjêta
11 g³osami za, przy 1 g³osie
przeciw i 1 wstrzymuj¹cym siê.
 Zobowi¹zanie Wójta Gminy
Wyry do skierowania sprawy
o zasiedzenie w³asnoci, prawa
u¿ytkowania wieczystego, b¹d
s³u¿ebnoci nieruchomoci dotycz¹cych dzia³ek nale¿¹cych do
PKP. Uchwa³a zosta³a przyjêta
jednog³onie
 Podjêcia dzia³añ maj¹cych
na celu sprzeda¿ dzia³ek na ul.
Motyla. Uchwa³a zosta³a przyjêta
jednog³onie.
 Powo³ania zespo³u opiniuj¹cego kandydatów na ³awników.
Radni powo³ali zespó³ w sk³adzie: Zofia Syta  przewodnicz¹ca, Bogus³awa Kubica  sêdzia
S¹du Rejonowego w Miko³owie,
radne Halina Pucha³a i Alicja
Ostrowska. Uchwa³a zosta³a
przyjêta jednog³onie.
Radni nie podjêli uchwa³y
w sprawie zobowi¹zania Wójta
Gminy Wyry do podjêcia dzia³añ
maj¹cych na celu zmianê kwalifikacji drogi publicznej ul. Macierzanki z powiatowej na gminn¹.
Przeciw g³osowa³o 11 radnych,
a 3 wstrzyma³o siê od g³osu.
Pani Skarbnik przedstawi³a
radnym informacjê o wysokoci
umorzonych zobowi¹zañ podatkowych i innych nale¿noci bud¿etowych oraz o udzielonych
ulgach w roku 2006
Sprawozdanie Przewodnicz¹cych Komisji sta³ych Rady Gminy

Wyry z prac w okresie miêdzysesyjnym oraz sprawozdanie Wójta
Gminy Wyry to ju¿ sta³e punkty
sesji, które i tym razem zosta³y
odczytane.
W punkcie zapytania radnych
Zygmunt Srokosz zapyta³ o dalsze losy spó³ki wodnej, a tak¿e
o efekty kontroli przeprowadzonej w ksiêgowoci w Zespole
Szkó³ w Wyrach.
- Gmina Wyry wyst¹pi do Starosty Miko³owskiego o rozwi¹zanie spó³ki, poniewa¿ wszystko
wskazuje na to, ¿e nie uda siê jej
ju¿ reaktywowaæ. Je¿eli chodzi
o kontrolê w szkole to nadal
trwa, obejmuje ona lata 2003 do
2005 dlatego na ostateczny jej
wynik bêdziemy musieli jeszcze
trochê poczekaæ  odpowiedzia³a wójt.
Radna Bo¿ena Z³otecka zaapelowa³a o wykoszenie trawy na
ul. Pszczyñskiej.
- Trawa zarasta i ogranicza kierowcom widocznoæ  doda³a.
- Tym problemem powinien siê
zaj¹æ zarz¹dca drogi, sprawa zostanie przekazana do za³atwienia
 us³ysza³a w odpowiedzi.
Przewodnicz¹cy Andrzej Wyroba wspomnia³ tak¿e o ul. Rybnickiej, gdzie trawy tak¿e zarastaj¹.
 Prace na terenie Gminy zosta³y ju¿ rozpoczête z pewnoci¹
sukcesywnie pobocza tak¿e tych
ulic zostan¹ wykoszone  doda³a
wójt.
W wolnych g³osach i wnioskach przewodnicz¹cy Rady zapozna³ obecnych z pismami, które wp³ynê³y do Rady.
I.S-D.

Roboty inwestycyjne w gminie
W maju br. zosta³y rozstrzygniête 2 przetargi i przyst¹piono do wykonania robót budowlanych, zaplanowanych w bud¿ecie gminy na
2007r.:
 wymiana pokrycia dachu na budynku mieszkalnym (komunalnym) w Wyrach przy ul. D¹browszczaków 129, planowany termin ukoñczenia robót 31.08.2007r., koszt inwestycji 198,5 tys.
z³, wykonawc¹ robót jest Firma Us³ugowo-Handlowa Jan Tabaka
z siedzib¹ w Tychach;
 remont pokrycia dachu na budynku Przedszkola Gminnego w Gostyni, planowany termin ukoñczenia robót  20.08.2007r., koszt
inwestycji 78,6 tys. z³, wykonawca robót jest Firma Handlowo-Us³ugowa ELIOS Bogdan Malmon z siedzib¹ w Bielsku-Bia³ej.
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Radosny dzieñ
D

zieñ Dziecka w Gminnym
Przedszkolu w Gostyni, min¹³ jako radosny dzieñ zabawy
i sportu. Atrakcj¹ by³a dmuchana trampolina. Dzieci rysowa³y
kolorow¹ kred¹ na asfalcie, tañczy³y, pokonywa³y tory przeszkód. Nie zabrak³o s³odkiego
poczêstunku. Najbardziej sma-

kowa³y lody. Wszystkie dzieci
otrzyma³y pami¹tkowe odznaki.
Sponsorzy Dnia Dziecka to:
Urz¹d Gminy, Zarz¹d by³ego
Kó³ka Rolniczego, sklep ogólnospo¿ywczy pani Joanny Kuku³a,
Rada Rodziców Przedszkola.
Wszystkim darczyñcom serdecznie dziêkujemy.

Plasterek miodu

Poznajemy zawody
9

maja gocilimy w Gminnym Przedszkolu w Gostyni w grupie Kubusie Puchatki
tatusia Julki, zawodnika dru¿yny Piast Gliwice pana Miros³awa
Widucha.
Spotkanie
z dzieæmi odby³o siê w ramach
cyklu Poznajemy zawody naszych rodziców. Dzieci mia³y
mo¿liwoæ bli¿szego poznania
pracy pi³karza. Zadawa³y gociowi wiele pytañ na temat
pi³ki no¿nej. Uczestniczy³y

w krótkim treningu  rozgrzewce, próbowa³y dryblingu z pi³k¹, strzela³y gole do bramki,
której broni³ p. Mirek. Spotkanie mia³o na celu promowanie
sportowego stylu ¿ycia oraz
kszta³towanie zachowañ prozdrowotnych. Zakoñczy³o siê
rozdaniem autografów oraz
s³odkim poczêstunkiem ufundowanym przez gocia.
wych. grupy
mgr Lidia Rzepka

2

czerwca dyrektor, pracownicy oraz dzieci Gminnego
Przedszkola w Wyrach zaprosili
rodziców, babcie i dziadków na
Piknik Rodzinny, który odby³ siê
w przedszkolnym ogrodzie. Aby
pomieciæ tak¹ iloæ goci, która
przyby³a na spotkanie, pomieszczenia przedszkola okaza³y siê
niewystarczaj¹ce.
Ogród spe³ni³ swoj¹ rolê, bo
ju¿ z daleka przyci¹ga³ zapach
pieczonych kie³basek, naleników z owocami, gofrów z d¿emem, a tak¿e pra¿onego ry¿u,
czyli to, co dzieci lubi¹ najbardziej.
Pogoda dopisa³a, to z pewnoci¹ za spraw¹ obecnoci ksiêdza
proboszcza Aleksandra Wojtali,
który przyby³ na piknik.
- Tym razem wiêtujemy Dzieñ
Matki, Dzieñ Dziecka i Dzieñ Ojca. Dzieci wystêpuj¹ dla rodziców, a potem wspólnie siê z nimi
bawi¹. Wszystkich zaprosilimy

do przedszkolnego ogrodu, poniewa¿ przy okazji chcemy pochwaliæ siê nowym placem zabaw z drewnianymi konikami,
hutawkami i drabinkami tzw.
plasterkiem miodu. Nowe wyposa¿enie placu zasponsorowali
nam rodzice pañstwo Mikulscy
i Mansfeld. Za pieni¹dze zebrane
podczas pikniku chcemy zakupiæ
sprzêt nag³aniaj¹cy, a w³aciwie
mikrofony. Bardzo zadowolona
jestem ze wspó³pracy z rodzicami, s¹ bardzo chêtni do pracy
i pomocy, za co im serdecznie
dziêkujê. Pomog³a nam tak¿e
gmina daj¹c ³awy i sto³y na piknik  dodaje dyrektor placówki
Marcjanna Chmel, która wrêczy³a rodzicom dyplomy za zaanga¿owanie i dotychczasow¹
pomoc.
O wspania³ej zabawie najlepiej
wiadczy³y umiechy na twarzach
dzieci.
Tekst i fot. Iwon

Przebudowa drogi powiatowej w Wyrach
P

rzebudowa drogi powiatowej (ul. £aziska)
w Wyrach jest jednym z etapów ca³ego
Programu; Przebudowy i Rozbudowy Powiatowych Ci¹gów Drogowych jaki zosta³ przedstawiony Radnym Powiatu Miko³owskiego
jeszcze w roku 2003. W tym te¿ roku opracowana zosta³a staraniem Powiatowego Zarz¹du Dróg dokumentacja budowlana przebudowy ulicy £aziskiej, a potem studium wykonalnoci dla projektu.
Celem realizacji projektu jest zmiana wizerunku pasa drogowego ulicy £aziskiej na ca³ym odcinku od skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹ DW 928 do granicy z miastem £aziska Górne.
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Uregulowane zostanie odwodnienie drogi,
powstan¹ nowe przejcia przez jezdniê, chodniki i wjazdy do posesji. Poszerzone bêd¹
i utwardzone pobocza mog¹ce s³u¿yæ rowerzystom. Sama jezdnia zostanie wyremontowana
przy parametrach podwy¿szonej trwa³oci i odpornoci na odkszta³cenia powodowane ruchem pojazdów ciê¿arowych. Zostanie odnowione oznakowanie poziome i pionowe drogi.
Ulica £aziska stanowi wa¿ny odcinek ³¹cz¹cy
dwie s¹siaduj¹ce gminy powiatu miko³owskiego
Wyry i £aziska Górne. Bezpieczeñstwo mieszkañców ul. £aziskiej ulegnie znacz¹cej poprawie
i to ono by³o priorytetem w typowaniu zadania
do realizacji z udzia³em funduszy Unijnych.
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Przebudowa jest kolejnym krokiem z wykorzystaniem znacz¹cych funduszy pomocowych i stanowi kontynuacjê w realizacji Programów Przebudowy i Rozbudowy Powiatowych Ci¹gów Drogowych.
Projekt Przebudowa drogi powiatowej (ul.
£aziska) w Wyrach jest wspó³finansowany
przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i bud¿et pañstwa w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Powiatowy Zarz¹d Dróg
w Miko³owie z/s w £aziskach Górnych
dyrektor
mgr in¿. Edward Przybysz

II Festyn Rodzinny Integracja rodowiska
zorganizowany 2 czerwca
z okazji Dnia Dziecka przez
Zespó³ Szkó³ w Gostyni by³
okazj¹ do wspólnej zabawy,
wypoczynku, a tak¿e po³¹czenia przyjemnego z po¿ytecznym.
By³y wiêc konkurencje sportowe  przeci¹gnie liny, bieg na
60 m, podbijanie pi³ki no¿nej,
skakanie przez skakankê, mecz
siatkówki klas gimnazjalnych,
w którym I miejsce zajê³a klasa
III B.
Wystêpy artystyczne zespo³ów: Nona i kó³ka teatralnego,
pokaz tañca wspó³czesnego

grupy tanecznej z kl. III gim.
R'n'B.
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
z Gostyni wspólnie z Okrêgow¹
Stacj¹ Ratownictwa Górniczego
w Tychach zaprezentowa³y pokaz gaszenia Fiata 126p oraz
ratowania poszkodowanych
w wypadku.
By³a grochówka, kie³baski
z girlla i ciasta.
Mecz siatkówki pomiêdzy
rodzicami, a uczniami gimnazjum, w którym zwyciê¿yli
uczniowie, zakoñczy³ piknik rodzinny.

19

maja od
godz.
10.00 do 13.00
na boisko szkolnym Zespo³u
Szkó³ w Wyrach
odby³ siê II Piknik Integracyjny,
którego celem
by³a integracja
rodowiska
szkolnego, propagowanie aktywnych form spêdzania wolnego
czasu, wyeksponowanie roli rodziców w wychowywaniu do rekreacji.
Tego dnia boisko szkolne prze¿ywa³o prawdziwe oblê¿enie.
Ka¿dy  ma³y i du¿y chcia³ zobaczyæ m.in. wystêp zespo³u wokalnego Bel Canto i uczennic z kl. III
a, pokaz sztuki walki kung-fu,
przedstawienie teatralne w jêzyku angielskim kl. II a G, wystêp kl.
III a taniec break  dance, przedstawienie teatralne kl. II b Czerwony Kapturek.

Wiele emocji dostarczy³y przeja¿d¿ki konne, pokaz ratownictwa medycznego, loteria fantowa
z bardzo cennymi nagrodami.
Wszyscy mogli daæ upust swoim
emocjom poprzez malowanie na
cianie rysunków zwi¹zanych
z has³em pikniku Zachowaj
trzewy umys³.
Przek¹ski, tosty, s³odycze,
pyszne ciasta i ¿urek to tylko namiastka tego co mo¿na by³o
schrupaæ.
Kto nie by³ niech ¿a³uje.
tekst i fot. I. SPYCHA£A-D£UGOSZ

Zmiany w ustawie
W

zwi¹zku z uchwaleniem
ustawy z dnia 16 lutego
2007r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierz¹t oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (z. U. Nr 52 poz. 345)
Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Miko³owie informuje o najwa¿niejszych zmianach do w/w ustawy:
1. Zgodnie z art. 12, ust. 8 w/w
ustawy Je¿eli nast¹pi³a zmiana
posiadacza zwierzêcia gospodarskiego, poprzedni i nowy posiadacz s¹ zobowi¹zani zg³osiæ ten
fakt kierownikowi biura na jednym
formularzu, który podpisuj¹ poprzedni i nowy posiadacz zwierzêcia gospodarskiego.
2. Mo¿liwoæ sk³adania zg³oszeñ
w celu nadania numeru siedziby
stada oraz innych wniosków w zakresie identyfikacji i rejestracji
zwierz¹t w drodze elektronicznej,

za pomoc¹ formularza udostêpnionego na stronie internetowej
Agencji (miana wejdzie z dniem
1 stycznia 2008r.).
3. Wyd³u¿enie, z 30 do 180
dni, okresu oznakowania i zarejestrowania owiec i kóz w rejestrze
zwierz¹t gospodarskich oznakowanych (miana wesz³a w ¿ycie
z dniem 7 kwietnia 2007r.).
4. Zmiana przepisu okrelaj¹cego sposób oznakowania owiec
i kóz  wprowadzenie systemu
elektronicznej identyfikacji owiec
i kóz przeznaczonych do handlu
(miana wejdzie w Zycie z dniem
1 stycznia 2008r.).
5. Dodanie zapisu zgodnie,
z którym posiadacz koniowatego
i posiadacz byd³a odbiera paszport
lub jego duplikat osobicie, chyba,
¿e z³o¿y owiadczenie prowadz¹cemu rejestr, w którym wyrazi zgodê na dorêczenie tego paszportu
lub jego duplikatu za porednic-

U¿ywkom
mówimy NIE
U

czennice II kl. Gimnazjum
Zespo³u Szkó³ w Wyrach
Dominika Za³êcka oraz Marta
Zawisza by³y pomys³odawczyniami zorganizowania, w ramach Dnia Trzewoci, Turnieju
Trzewociowego siatkówki,
który odby³ siê 24 maja w wyrskiej szkole. Stron¹ techniczn¹ sportowego spotkania zaj¹³
siê nauczyciel Tomasz Macha,

a wójt Barbara Praso³ dokona³a
uroczystego otwarcia imprezy.
W turnieju pi³ki siatkowej, zmierzy³o siê 8 dru¿yn z powiatu miko³owskiego. I miejsce zajê³a
dru¿yna z Gimnazjum nr
1 w £aziskach Górnych, II Zespó³ Szkó³ w Wyrach, III Gimnazjum nr 1 w Miko³owie, V miejsce Zespó³ Szkó³ z Gostyni.

twem poczty, przesy³k¹ polecon¹
za potwierdzeniem odbioru (mian
wesz³a w ¿ycie z dniem 7 kwietnia
2007r.).
6. Uchylenie przepisu zezwalaj¹cego na stosowanie tymczasowych dokumentów identyfikacyjnych byd³a na terenie RP (miana
wesz³a w ¿ycie z dniem 7 kwietnia
2007r.).
7. Rozszerzenie katalogu wykroczeñ zwi¹zanych z naruszeniem
przepisów ustawy oraz zlikwidowano karê nagany, pozostawiaj¹c
karê grzywny (miana wesz³a w ¿y-

cie z dniem 7 kwietnia 2007r.).
8. Wprowadzenie zapisu zgodnie, z którym powiatowy lekarz
weterynarii jest w³aciw¹ w³adz¹
w rozumieniu przepisów rozporz¹dzenia Komisji (WE) nr 494/98
z dnia 27 lutego 1998r. ustanawiaj¹cego szczegó³owe przepisy
wykonawcze do rozporz¹dzenia
Rady (WE) nr 820/97 w odniesieniu do stosowania minimalnych
sankcji administracyjnych w ramach systemu identyfikacji i rejestracji byd³a (miana wesz³a w ¿ycie z dniem 7 kwietnia 2007r.).
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Wnêtrznoci zwierz¹t, szmaty...
w kanalizacji
G

ospodarka ciekowa w Gminie Wyry
prowadzona jest zgodnie z Ustaw¹
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniem cieków z dnia
7 czerwca 2001 r. z póniejszymi zmianami.
Zawarte w niej postanowienia i wytyczne
znalaz³y rozwi¹zanie poprzez budowê sieci
kanalizacyjnej i oczyszczalni w Gminie Wyry,
która obs³uguje w tej chwili ok. 95% mieszkañców Wyr, podpisanych jest 592 umów, nie
licz¹c Zawodzia. Sieæ jest sieci¹ grawitacyjno-pompow¹ co jest wymuszone ukszta³towaniem terenu miejscowoci.
Na sieæ kanalizacyjn¹ sk³adaj¹ siê: 32,4 km
linii przesy³owej g³ównej  magistrali, 10,1
km przy³¹czy do budynków prywatnych, 15
przepompowni cieków z 30 pompowni,
oko³o 1000 studzienek kanalizacyjnych ró¿nych rednic, oraz zaprojektowane w 1996 r.
a wybudowane w 1998 r. mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie cieków o przepustowoci oko³o 250 m3 cieku na dobê.
W roku 2006 na oczyszczalniê trafi³o oko³o 114.000 m3 cieku. W tej iloci zawarty jest

typowy ciek bytowy oraz wody infiltracyjne,
ale te¿ ciek pochodz¹cy z odwodnieñ piwnic, fundamentów budynków, rynien pod³¹czonych nielegalnie do kanalizacji itp.
Zgodnie z przepisami jako iloæ wskanikow¹ iloci cieku przyjmuje siê wskazanie wodomierza, przy czym istnieje mo¿liwoæ odliczenia wody bezpowrotnie zu¿ytej np. do pojenia byd³a. Analiza tych wskazañ  odczytów
dokonywanych przez pracowników ZGK
w Wyrach pokazuje jednak te¿ rzecz niewiarygodn¹ a mianowicie, ¿e w niektórych rodzinach zu¿ywa siê oko³o 10 l wody na mieszkañca na dobê. Tym niemniej za rok 2006 wg
wskazañ wodomierza rozliczono z mieszkañcami 72.335 m3 cieku.
Problem jednak dotyczy nie tylko zrzutu cieków, ale tego, co i jak jest wrzucane do kanalizacji. Powoduje to koniecznoæ kosztownego czyszczenia przepompowni i ruroci¹gów, co stwarza
problemy eksploatacyjne na oczyszczalni.
A co wrzucamy do kanalizacji?
 wnêtrznoci zwierz¹t, koty,
 jab³ka wyrzucone po porz¹dkach w piw-

Dusz¹cy sw¹d od s¹siada
L

ato nadchodzi do nas coraz wiêkszymi
krokami. Jest to pora, której oczekujemy
z wytêsknieniem. Chcielibymy jednak
przypomnieæ wszystkim mieszkañcom, i¿
jest to czas, który niesie równie¿ ze sob¹
spoczywaj¹ce na obywatelach obowi¹zki
wynikaj¹ce z prawa. Nale¿y do nas przede
wszystkim utrzymanie czystoci wokó³ posesji min. poprzez: uprz¹tniêcie mieci i odpadów oraz wykaszanie wysokich traw
i chwastów w obszarze swojej nieruchomoci, a szczególnie wzd³u¿ chodników od
strony drogi publicznej. Podkreliæ nale¿y,

8

¿e rosn¹ce chwasty powoduj¹ rozsiewanie
siê nasion na okoliczne pola uprawne i posesjê, a samo zagospodarowanie dzia³ki
wp³ywa wtedy w sposób niekorzystny na
ogóln¹ estetykê gminy.
Zabrania siê na terenie ca³ej gminy spalania mieci, nieczystoci, wszelkich odpadów
oraz traw i lici. Zakaz ten obejmuje tak¿e
ogródki przydomowe s³u¿¹ce czêsto, jako
prywatne spalarnie mieci. Efekty postêpowania odczuwalne s¹ w pogodne wieczory letnie, podczas których w powietrzu unosi siê
truj¹cy i dusz¹cy sw¹d palonych przez naszych s¹siadów mieci.
Prosimy o dba³oæ
i porz¹dek na naszych
posesjach z uwzglêdnieniem terenów po³o¿onych obok nich.
W³acicielom nieruchomoci, którzy nie
reaguj¹ na nasz¹ probê, a wiêc w wietle
prawa osobom nie stosuj¹cym siê do przepisów prawa, gro¿¹ mandaty  bodce zachêcaj¹ce do pracy w postaci grzywny.
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nicy oraz ziemniaki, koszyczki zapachowe z wc, kluski i resztki z obiadów,
 szmaty  pieluchy, pampersy, rajstopy,
bieliznê osobist¹,
 popió³, ¿wir,
 wnêtrznoci ryb w reklamówce,
 reklamówki, pianki z ró¿nego rodzaju
uszczelek i styropian,
 rodki chemiczne (najprawdopodobniej
ochrony rolin zabijaj¹ce ca³¹ florê bakteryjn¹ na oczyszczalni) oraz gnojownicê.
Czyszczenie wszystkich przepompowni odbywa siê minimum raz w miesi¹cu natomiast
ich kontrola codzienne. Czyszczenie przepompowni oraz p³ukanie sieci prowadzone s¹
beczk¹ asenizacyjn¹, ale czasami zachodzi
koniecznoæ u¿ycia sprzêtu specjalistycznego
 WUCO, który wypo¿yczamy z RPWiK Tychy.
Trafiaj¹cy na oczyszczalniê ciek podlega
obróbce w ci¹gu technologicznym, przy czym
jest ona, tym dro¿sza im jego sk³ad odbiega
od sk³adu cieku bytowego.
Aktualny koszt przyjêcia od mieszkañca
oraz obróbki cieku wynosi oko³o 7 z³/m3
praktycznie jest to wielkoæ niezmienna od
3 lat i jest to koszt porównywalny, a w niektórych przypadkach o wiele ni¿szy od
kosztów porównywalnych oczyszczalni cieków.
D¹¿¹c do obni¿enia obci¹¿eñ mieszkañca
kosztem utylizacji cieków, Rada Gminy, co
roku podejmuje uchwa³ê o dotacji przedmiotowej, która jest ró¿ni¹ kosztu rzeczywistego
i ceny dla mieszkañca.
Od 1.06.2007 r.:
 sta³a miesiêczna op³ata wynosi 2,54
z³/m3 + VAT
 cena za odprowadzenie cieku 2,75
z³/m3 + VAT
Podmioty gospodarcze zrzucaj¹ce ciek do
kanalizacji:
 cena za odprowadzenie 6,99 z³/m3
Fakt wyczerpania mo¿liwoci oczyszczalni
wybudowanej w roku 1998 sta³ siê powodem
podjêcia decyzji o modernizacji i rozbudowie
istniej¹cej oczyszczalni.
Aktualnie oczyszczalnia jest na etapie prób
poszczególnych urz¹dzeñ. Prawdopodobnym
jest prze³¹czenie ci¹gu pierwszego technologicznego cieku ze starego na nowy w czerwcu 2007r. W realizacji bêdzie ci¹g drugi
i czêæ osadowa oczyszczalni.
Dyrektor
Zak³adu Gospodarki Komunalnej
Jerzy Danielczyk

CO WARTO WIEDZIEĆ ?

Nie podnomy szczepionek Kandydaci na ³awników

R

usza wiosenna akcja szczepienia lisów. Od 6 do 10 czerwca
2007 roku na terenie ca³ego województwa l¹skiego prowadzona
by³a akcja wyk³adania z samolotów specjalnej szczepionki dla lisów. By³y one wy³o¿one z wysokoci oko³o 200 metrów, w sumie na
powierzchni ponad 10 tys. km kw.
powierzchni zielonych. Na terenie
ca³ego województwa zosta³o wy³o¿onych ponad 202.610 dawek
szczepionki.
Szczepionka zatopiona jest
w przynêcie w postaci ma³ych brunatno  zielonkawych kostek o zapachu mocno zepsutej ryby. Lisy
zapach ten wyczuwaj¹ z odleg³oci
800 metrów. Szczepionki zosta³y
wy³o¿one nie tylko w lasach, ale
i na pozosta³ych terenach zielonych np. na polach, ³¹kach,
w ogródkach dzia³kowych, a nawet w parkach.
l¹ski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkañców

województwa o nie podnoszenie
szczepionek z ziemi. Lisy wyczuwaj¹c zapach cz³owieka nie zjedz¹
ju¿ kostki. Jednoczenie przypominamy, ze przez dwa tygodnie po
przeprowadzeniu akcji nie wolno
wyprowadzaæ na tereny niezabudowane zwierz¹t domowych.
Akcja wyk³adania szczepionek
w województwie l¹skim trwa dwa
razy do roku na wiosnê i w jesieni.
rodki na akcjê pochodz¹ z rezerwy bud¿etu pañstwa i s¹ przekazywane na wniosek Wojewody l¹skiego.
W wyniku prowadzonej do tej
pory akcji szczepienia lisów wolno
¿yj¹cych obserwuje siê powa¿ny
spadek wyst¹pieñ wcieklizny
wród zwierz¹t.
Wszelkich dodatkowych informacji w w/w sprawie udzielaj¹
pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach pod numerami telefonów:
609 16 14, 609 16 15.

Kto p³aci podatek
od nieruchomoci?
Urz¹d Gminy Wyry informuje, ¿e opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoci podlegaj¹: grunty, budynki lub ich czêci, budowle lub ich
czêci zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej. Opodatkowaniu za podatkiem rolnym podlegaj¹ grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako u¿ytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na u¿ytkach rolnych, z wyj¹tkiem gruntów zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej innej ni¿ dzia³alnoæ rolnicza.
W zale¿noci od rodzaju obiektu budowlanego i sposobu jego wykorzystywania stosuje siê odpowiednie stawki podatku od nieruchomoci
okrelone przez Radê Gminy Wyry na dany rok podatkowy np. je¿eli budynek mieszkalny w ca³oci jest wykorzystywany na cele mieszkalne to
w 2007 roku stosujemy stawkê w wys. 0,56z³ od 1 m2, ale je¿eli czêæ
budynku mieszkalnego jest wykorzystywana na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej to powierzchnia faktycznie zajêta na dzia³alnoæ jest opodatkowana wy¿sz¹ stawk¹ tj. 18,30 z³ od 1 m2.
Przypomina siê o obowi¹zku pisemnego powiadomienia wójta w przypadku zaistnienia zdarzenia, które ma wp³yw na powstanie obowi¹zku
podatkowego lub jego zmianê np. zakup, sprzeda¿ nieruchomoci, rozpoczêcie lub likwidacja dzia³alnoci gospodarczej, powstanie budowli
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej m.in. dróg wewnêtrznych, parkingów, ogrodzeñ. Zawiadomienie powinno nast¹piæ
w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia, poprzez z³o¿enie korekty informacji (deklaracji) podatkowej.
Zgodnie z art. 281 ustawy Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r. Nr
8, poz. 60 z pón.zm.) Wójt Gminy, poprzez swoich pracowników, mo-

T

ermin zg³aszania przez
uprawnione podmioty kandydatów na ³awników up³ywa
w dniu 30 czerwca 2007 r.
£awnikiem mo¿e byæ wybrany ten, kto: posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe³ni
praw cywilnych i obywatelskich,
jest nieskazitelnego charakteru,
ukoñczy³ 30 lat, jest zatrudniony
lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
nie przekroczy³ 70 lat, jest zdolny, ze wzglêdu na stan zdrowia,
do pe³nienia obowi¹zków ³awnika, posiada co najmniej wykszta³cenie rednie.
£awnikami nie mog¹ byæ:
osoby zatrudnione w s¹dach powszechnych i innych s¹dach oraz
w prokuraturze, osoby wchodz¹ce w sk³ad organów, od których
orzeczenia mo¿na ¿¹daæ skierowania sprawy na drogê postêpowania s¹dowego, funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmuj¹ce stanowiska zwi¹zane ze ciganiem przestêpstw i wykroczeñ,
adwokaci i aplikanci adwokaccy,
radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, ¿o³nierze w czynnej s³u¿bie wojskowej, funkcjonariusze S³u¿by Wiêziennej, radni Rady Gminy Wyry.
Kandydatów na ³awników
zg³aszaj¹ radom gmin: prezesi s¹dów, stowarzyszenia, organizacje
zwi¹zkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje
zarejestrowane na podstawie
przepisów prawa z wy³¹czeniem
partii politycznych oraz co najmniej dwudziestu piêciu obywateli maj¹cych czynne prawo wyborcze zamieszkuj¹cych stale na
danym terenie.
Do karty z³o¿onej przez obywateli do³¹cza siê listê osób, za-

wieraj¹c¹ imiê (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce sta³ego zamieszkania i w³asnorêczny podpis ka¿dej z dwudziestu piêciu osób zg³aszaj¹cych
kandydata. Uprawnion¹ do sk³adania wyjanieñ w sprawie zg³oszenia kandydata na ³awnika jest
pierwsza osoba wymieniona na
tej licie.
Kandydatów na ³awników do
orzekania w sprawach z zakresu
prawa pracy zg³aszaj¹ zwi¹zki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
Zg³oszenia kandydatów na
³awników dokonuje siê na karcie
zg³oszenia, do której kandydat
ma obowi¹zek do³¹czyæ:
1) 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi
przy wydawaniu dowodów osobistych,
2) informacjê z Krajowego Rejestru Karnego,
3) owiadczenie, ¿e nie toczy
siê przeciwko niemu postêpowanie karne,
4) zawiadczenie lekarskie,
stwierdzaj¹ce brak przeciwwskazañ do wykonywania funkcji ³awnika.
Koszt op³aty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz op³aty za badanie poprzedzaj¹ce wystawienie zawiadczenia lekarskiego ponosi
kandydat na ³awnika.
Karty zg³oszenia kandydata na
³awnika mo¿na pobraæ w Urzêdzie Gminy Wyry ul. D¹browszczaków 133 (II piêtro  Biuro Rady) lub na stronie www.wyry.pl.
Informacje zwi¹zane z wyborami ³awników udzielane bêd¹
pod numerem tel.: (032) 3-256812 lub 3-256-802.

¿e przeprowadzaæ kontrole podatkowe, które maj¹ na celu sprawdzenie,
czy podatnicy wywi¹zuj¹ siê z obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów
prawa podatkowego.
Informuje siê, ¿e w najbli¿szych miesi¹cach zostan¹ przeprowadzone
wyrywkowe kontrole nieruchomoci w terenie, których celem bêdzie
sprawdzenie zgodnoci danych zawartych w informacjach (deklaracjach)
podatkowych ze stanem faktycznym.
W zwi¹zku powy¿szym, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnoci danych z³o¿onych w informacjach ze stanem faktycznym, prosimy o z³o¿enie korekty informacji lub deklaracji podatkowej.
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P O D PAT R O N AT E M G A Z E T Y W I C I E 

Dodaj Swoj¹ Miarkê Szczêcia
20

czerwca 2007 roku w I LO
im. Karola Miarki w Miko³owie odbêdzie siê koncert charytatywny pt. Dodaj Swoj¹ Miarkê
Szczêcia, zorganizowany przez
uczniów liceum wspólnie z Fundacj¹ Iskierka, pod patronatem gazety Wicie.
Tym razem, dochód z imprezy
przeznaczony bêdzie na rzecz
zmagaj¹cego siê rzadk¹ chorob¹
Canavan, rocznego Jasia Napolskiego mieszkaj¹cego w Gostyni
oraz na odnowienie (malowanie)
i doposa¿enie (w sprzêt medyczny) Oddzia³u Onkologii, Hemato-

logii i Chemioterapii Górnol¹skiego Centrum Zdrowia Dziecka
i Matki w Katowicach, którego ma³ymi pacjentami opiekuje siê fundacja Iskierka.
Ja chory jest na chorobê genetyczn¹ Canavan. Powoduje ona
trwa³e i postêpuj¹ce uszkodzenie
mózgu. Jedyne, co mo¿e pomóc
Jasiowi utrzymaæ kontakt z rzeczywistoci¹ to intensywna rehabilitacja. Koszt jednego zabiegu wynosi
50 z³. Zabiegi musz¹ odbywaæ siê
codziennie. (O Jasiu i jego rodzinie
pisalimy szerzej w numerze majowym gazety).

Klub Lato 2007
Dom Kultury w Gostyni zaprasza od 2 lipca do 27 lipca w godz.
od 8.30-14.30. Has³o lata: Bezpieczne i weso³e wakacje.
W programie: wycieczki autokarowe, wyjazdy na baseny kryte
i k¹pieliska, wyjazdy do Aquaparku, rozgrywki sportowe, podchody
w lesie, wyjazdy do Multikina, konkursy z nagrodami, zajêcia muzyczne, plastyczne, wiele innych atrakcji.
Koszt wynosi 4 z³/dzieñ (w tym napoje, s³odycze itp.). Pokrywamy
koszty przejazdów autokarem. Bilety wstêpu pokrywaj¹ uczestnicy.
Podstaw¹ zapisu jest z³o¿enie karty i dokonanie wp³aty w Domu
Kultury przed 2 lipca.
Zapraszamy!!! Nie nud siê w domu!!!

W programie koncertu m.in. wystêpy zespo³ów UNIVERS, K2, KUPIÆGVODZIE, BÊBNIARZY, ROCOMOTIV,
BREAK DANCE i Teatru
Ognia.
- Wszystkich serdecznie zapraszamy na koncert. Prosimy tak¿e
o przekazanie darowizn,
w postaci artyku³ów spo¿ywczych, takich jak napoje, s³odycze itp., które bêdziemy mogli
sprzedawaæ publicznoci koncertu.
Zebrana w ten sposób kwota zasili
dochód imprezy  mówi¹ organizatorzy.
Mo¿na przekazywaæ równie¿
darowizny na cel koncertu na konto Fundacji Iskierka: ING Bank
l¹ski Oddzia³ w Zabrzu nr: 16
1050 1588 1000 0023 0023 0170
z dopiskiem Koncert w Miko³owie.
- Bardzo du¿ym wsparciem dla
chorych dzieci i ich rodzin, jest
wsparcie rodowiska lokalnego,
przyjació³, s¹siadów lub po prostu
wspó³mieszkañców. Prze³amuje
ono poczucie izolacji i bezradno-

KR

Rozwi¹zaniem krzy¿ówki nr
30 by³o has³o Najwiêkszym z³odziejem czasu jest w³asne lenistwo.
Za nades³anie prawid³owego
rozwi¹zania wraz z naklejonym
kuponem nagrodê niespodziankê otrzymuje pani Danuta
Swadba, Gostyñ ul. Rybnicka.
Gratulujemy!
Rozwi¹zaniem krzy¿ówki nr
31 bêdzie has³o zamieszczone
w kratkach od 1 do 38. Prosimy
dostarczyæ prawid³ow¹ odpowied na kartce pocztowej (z naklejonym kuponem!!) do 10
# sierpnia 2007 roku do Domu
Kultury w Gostyni lub przes³aæ na adres Dom Kultury Gostyñ ul. Pszczyñska 366.
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ci. Dla rodzin zmagaj¹cych siê
z chorob¹ dziecka, liczy siê ka¿da
pomoc, tym bardziej tak spontaniczna i bezinteresowna. Jestemy bowiem przekonani, ¿e zaanga¿owanie m³odych organizatorów Aleksandry Popendy, Dobromi³y Delugi, Artura Szczêsnego
i szczeroæ intencji, ponownie zaowocuj¹. ¯e po raz kolejny uda
im siê poruszyæ ludzkie serca 
mówi Aneta Klimek-Jêdryka
z fundacji Iskierka.
Przypominamy, koncert odbêdzie siê 20 czerwca od godz.
17.00 na terenie LO im. Karola
Miarki w Miko³owie.
IWONA SPYCHA£A-D£UGOSZ
Fot. A. Miko³ajec

artykuł sponsorowany
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X F E S T I W A L E K O LO G I C Z N Y

Wiosna w b³êkitnej sukience

24 i 25 maja w Domu Kultury
w Gostyni odby³y siê przes³uchania
uczestników IX Festiwalu Ekologicznego. Tegoroczni wykonawcy reprezentuj¹cy przedszkola, szko³y
podstawowe i gimnazja, przyjechali
nie tylko z Miko³owa, Bujakowa, Tychów, ale i Rybnika, Lêdzin, Bojszów, Imielina, £azisk.
Na program sk³ada³ siê konkurs
piosenki ekologicznej oraz konkurs plastyczny Przyjaciel Ziemi.

W ci¹gu 2 dni jurorzy wys³uchali
ponad 70 piosenek.
Koncert Galowy wraz z wrêczeniem dyplomów i nagród odby³ siê 6 czerwca w Domu Kultury w Gostyni. Jury w sk³adzie: Benon Maliszewski  przewodnicz¹cy, Irena Giel, Andronika
Krawiec, Ilona Sigmundzik, Dawid Patalong, ks. Edward Poloczek, Krzysztof Patalong, Krystian Rajs przyzna³o nastêpuj¹ce
wyró¿nienia (tym razem podajemy miejsca tylko laureatów z gminy Wyry):
kategoria Przedszkola:
nie by³o laureatów z Wyr ani
z Gostyni
kategoria Szko³y Podstawowe:
II miejsce Tobiasz Michalczyki
Gracja Dom Kultury Gostyñ
(opienkun Agnieszka Loska),
II miejsce Bel Canto Zespó³
Szkó³ Wyry (Gra¿yna Kopel, Bo¿ena Z³otecka)
II Wiolinki Zespó³ Szkó³ Gostyñ
(Lilianna Czajkowska)

III Ekonutki Zespó³ Szkó³ Wyry
(Bo¿ena Z³otecka)
III miejsce Sylwia Z³otecka
i Ma³a Gracja Dom Kultury Gostyñ (Agnieszka Loska)
kategoria Gimnazja:
III miejsce Nona Zespó³ Szkó³
w Gostyni (opiekun Lilianna Czajkowska).
Jury konkursu plastycznego: Stefan Poniewiera  przewodnicz¹cy,
Barbara Kasperczyk-Jankowska,
Bogus³awa Stycz, Barbara Polok,
Alicja Kud³a Jolanta Rynkiewicz-

-Kotwasiñska przyzna³o 26 równorzêdnych nagród:
Katarzyna Skud³o  Gminne
Przedszkole w Gostyni, Marianna
Krawczyk, Wiktor Kania  Zespó³
Szkó³ Wyry.
Jury przyzna³o tak¿e 16 równorzêdnych wyró¿nieñ:
Jagoda Mocza³a, Aneta Krawczyk, Daniel Nadolski, Sara Starzyczna, Damian Luka, Bogumi³a
Frankowska, Karolina Mroczek,
Piotr Gryz³o, Jan Madeja, Grzegorz Pajor, Tomasz Dawid Jarek,
Mateusz Wójcik, Katarzyna Szafarczyk wszyscy z Orodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach.
Iwon
Fot. A. Miko³ajec

110 lecie Figury wiêtej Trójcy
F

igura wiêtej Trójcy z 1897 roku znajduj¹ca siê w Gostyni
przy ul. Pszczyñskiej to jeden
z dwóch najciekawszych obiektów ma³ej architektury sakralnej
w Gostyni. Jest przy tym bardzo
wa¿nym obiektem dla spo³ecznoci lokalnej, bo w tym roku obchodzi 110 lecie swojego istnienia.
Figura stanowi po³¹czenie formy coko³u krzy¿a kamiennego
z osadzon¹ ponad nim figur¹
Trójcy wiêtej. Cokó³ ozdobiony

jest z trzech stron wnêkami z figurami wiêtymi. Postaci wiêtych odbiegaj¹ jednak od schematu stosowanego w wiêkszoci
powsta³ych w tym czasie kamiennych krzy¿y.
Matka Boska przedstawiona
jest z atrybutami królewskimi
w koronie i z ber³em, za na
bocznych cianach coko³u znalaz³y siê w niszach figury Archanio³a Micha³a z wag¹ i mieczem oraz
wiêtego Józefa z lili¹.

Cokó³ zwieñczony jest g³owic¹
o elementach zdobniczych klasycyzuj¹cych. Nad ca³oci¹ wznosi
siê rzeba Trójcy wiêtej: siedz¹cy Bóg Ojciec i Chrystus z krzy¿em. Ka¿da figura wspiera jedn¹
stopê na kuli ziemskiej, ozdobionej u do³u g³ówka anio³ka. Ponad
ich g³owami go³êbica w aureoli 
Duch wiêty zamocowany na
metalowym prêciu.
W podstawie coko³u znajduje
siê tablica z inskrypcj¹ polsk¹
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Trzej s¹ którzy wiadectwo daj¹
na niebie: Ojciec, S³owa i Duch
wiêty, a ci trzej jedno s¹. Jan...
(nieczytelne). Poni¿ej za Fundator jest Gmina Gostyñ RP
1897.
Fot. A. Miko³ajec

Na podstawie ksi¹¿ki Przy l¹skich drogach. Kapliczki i krzy¿e
przydro¿ne na Górnym l¹sku.
Katowice 1998. Marii Lipok-Bierwiaczonek.

