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Nasi milusińscy

13 lutego 2008 
Emilia Gert córka Dagmary i Krzysztofa z Gostyni

21 lutego 2008 
Karolina Danak córka Justyny i Mariusza z Wyr

24 lutego 2008 
Marcelina Bończyk córka Elżbiety i Marcina z Wyr 

W marcu 2008 urodziny obchodzą:

80 lat Bronisława Fajkis, Matylda Szczyrba, 
Jan Strzoda, Józef Kukla, Franciszek Chełmiński

81 lat Konrad Brząkalik
82 lata Gertruda Swadźba, Maria Wycisło
83 lata Józef Kozyra, Jan Brząkalik
84 lata Maria Wieczorek, Elfryda Czech, Józef Król, 

Józef Swadźba, Edward Kalyta, Alojzy Myszor
85 lat Marianna Mularczyk, Krystyna Kubica, 

Elżbieta Krasoń, Alojzy Pilorz
87 lat Gertruda Figołuszka, Józef Swadźba
89 lat Anna Kołodziej
91 lat Gertruda Golek
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W okresie od 27 stycznia do 24 lutego 2008 (stan na
dzień 5 marzec) na świat przyszło 3 małych
mieszkańców Gminy – 2 w Wyrach i 1 w Gostyni

W obiektywie

Małgorzata Kurcjusz otrzymuje stypendium z rąk Przewodniczącego Rady
i Wójta – czyt. na str. 6.

Trwa budowa nowej Przychodni Zdrowia w Wyrach – czyt. na str. 11.

Pani Salomea Rzepczak wspomina swoją klasę – czyt. na str. 12

Wystawa pisanek pani Anieli Jaworskiej w Gminnej Bibliotece w Gostyni
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Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary 
w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.
Życzymy, aby święta wielkanocne 
przyniosły radość, pokój oraz 
wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem 
wzmacniania ducha.

wójt Barbara Prasoł

Radni Gminy Wyry

ogłosz. płatne



Jak już pisaliśmy w wydaniu lu-
tym „Wicie” gmina Wyry uru-
chomiła w Domu Kultury w

Gostyni „Centrum Kształcenia Na
Odległość Na Wsiach”, które jest
dofinansowywane z funduszy Unii
Europejskiej (ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego
w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój społe-
czeństwa opartego na wiedzy,
Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu
do edukacji-promocja kształcenia
przez całe życie, Schemat a)
Zmniejszenie dysproporcji pomię-
dzy wsią a miastem). 

Jak przystąpiliśmy do projektu?
W czerwcu Centrum Kształce-

nia Ustawicznego w Bytomiu za-
prosiło nas do udziału w ogólno-
polskim projekcie, którego celem
było utworzenie jednego centrum
w jednym powiecie. Co łącznie
daje 379 punktów współpracują-
cych ze sobą punktów. I tak wy-
pełniając ankietę zostaliśmy we
wrześniu zakwalifikowani do re-
alizacji. Oczywiście udział w pro-
jekcie wiązał się i wiąże ze speł-
nieniem pewnych warunków, do
których należy zaliczyć: dostoso-
wanie lokalu dla osób niepełno-
sprawnych, odpowiednie oświe-
tlenie, powierzchnia. 22 paź-
dziernika 2007r podpisano poro-
zumienie pomiędzy Centrum
Kształcenia Ustawicznego i Prak-
tycznego w Zielonej Górze, 4sys-
tem Polska Sp.z o.o. i Gminą. Do
końca ubiegłego roku dostoso-
waliśmy lokal. Dostawa sprzętu

odbywała się od stycznia do koń-
ca lutego 2008r.

Projekt będzie realizowany od
1 lutego 2008r do 30 czerwca
2008r, jednak musi on być utrzy-
mywany przez 5 lat, czyli do
2013r. 

Jaki jest główny cel CKNONW?
Zmniejszenie dysproporcji edu-

kacyjnych pomiędzy wsią a mia-
stem oraz bezpłatny dostęp do
najnowocześniejszych metod na-
uczania.

Do kogo kierujemy naszą ofertę?
Głównie do osób pragnących

podnieść swoje kwalifikacje zawo-
dowe, ale również do tych, którzy
chcą zdobyć nowe umiejętności
czy zwiększyć swoje szanse na ryn-
ku pracy. Ponadto z naszej oferty
mogą korzystać osoby z utrudnio-
nym dostępem do edukacji, które
ze względów czasowych czy finan-
sowych nie decydują się na dojaz-
dy do większych ośrodków eduka-
cyjnych.

Jak wygląda nauka w Centrum?
Dzięki zastosowaniu technik na-

uczania zdalnego, każdy uczący się

może indywidualnie kształtować
swój plan nauki w zależności od
potrzeb i możliwości (w dowolnym
czasie i zgodnie ze swoim tempem
pracy i posiadanymi predyspozy-
cjami). Nauka polega na niewer-
balnej prezentacji materiału, zasto-
sowanie multimediów, różnorod-
ną gamę ćwiczeń i interakcji dzięki
czemu nauka staje się przyjemniej-
sza niezależnie od wieku.

Co można zyskać?
- bezpłatny dostęp do nowocze-

snych technologii (wyposażona
pracownia komputerowa z do-
stępem do internetu),

- 50 bezpłatnych kursów o różno-
rodnej tematyce,

- certyfikaty i zaświadczenia
ukończenia kursów,

- wsparcie doradcy zawodowego
poprzez bezpłatną infolinię
0 800 800 005,

- wymianę doświadczeń – pomoc
trenera w godzinach otwarcia
CKNONW.

W jakich godzinach Centrum
jest czynne?

Poniedziałek i piątek od 10.00
do 12.00, we wtorek, środę,
czwartek  od  16.00 do 20.00.

Obecnie w Centrum można ko-
rzystać z następujących kursów:

1. Język polski 
2. Matematyka 
3. Historia 
4. Chemia 
5. Geografia 
6. Biologia 
7. Fizyka 
8. Zarządzanie kadrami (cykl

szkoleniowy z zakresu ZZL) 
9. Ocena pracowników (cykl

szkoleniowy z zakresu ZZL) 
10. Planowanie potrzeb (cykl

szkoleniowy z zakresu ZZL) 
11. System motywacyjny (cykl

szkoleniowy z zakresu ZZL) 
12. Rekrutacja (cykl szkolenio-

wy z zakresu ZZL) 

13. Ścieżki kariery (cykl szkole-
niowy z zakresu ZZL) 

14. Język angielski 
15. Podstawy technik kompute-

rowych 
16. Użytkowanie komputerów 
17. Przetwarzanie tekstów 
18. Arkusze kalkulacyjne 
19. Bazy danych 
20. Grafika menedżerska i pre-

zentacyjna 
21. Usługi w sieciach informa-

tycznych 
22. Opiekunka dziecięca domo-

wa 
23. Promocja i wsparcie eduka-

cji osób niepełnosprawnych

Do końca czerwca 2008 sukce-
sywnie będą uruchamianie na-
stępujące kursy: 

1. Język niemiecki
2. Opiekun osób starszych 
3. Administracja systemami

komputerowymi 
4. Agent ubezpieczeniowy 
5. Asystent bankowości 
6. Broker ubezpieczeniowy 
7. Grafik komputerowy 
8. Handlowiec 
9. Księgowość 
10. Organizator agrobiznesu 
11. Pracownik administracyjny 
12. BHP 
13. Bezpieczeństwo systemów

informatycznych 
14. Ochrona danych osobo-

wych 
15. Prawo zamówień publicz-

nych 
16. Edukacja zdalna – szkole-

nia tworzone w systemie e-lea-
rning, blended learning 

17. Przedstawiciel handlowy 
18. Sprzedawca 
19. Telemarketer 
20. Zarządzanie projektami 
21. Zawody przyszłości – nowe

formy zatrudnienia 
22. Jak zdobyć i utrzymać pracę 
23. Kariera – decyduję, planuję,

działam 
24. Zostań e-pr@cownikiem 
25. Oczekiwania pracodawców

– autoprezentacja 
26. Poradnictwo zawodowe –

wsparcie dla Twojego sukcesu 
27. A może samozatrudnienie?
Z opisem poszczególnych kur-

sów można zapoznać się na stro-
nie www.wyry.pl w zakładce
„Centrum kształcenia na odle-
głość”.
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W lutym na parterze
Urzędu Gminy Wyry
stanął infokiosk czyli

publiczny punkt dostępu do in-
ternetu. Jest on jednym z ele-
mentów wprowadzanego przez
mikołowskie starostwo systemu
elektronicznej komunikacji
w Powiecie Mikołowskim.
Wdrożenie tego systemu po-
zwala na załatwianie spraw
w starostwie za pośrednictwem
internetu czyli bez wychodzenia
z domu. Jeśli ktoś nie posiada
dostępu do sieci w domu może
skorzystać właśnie z infokio-

sków. Za ich pośrednictwem bę-
dzie mógł dowiedzieć się na ja-
kim etapie jest sprawa prowa-
dzona przez urzędników staro-
stwa, zapoznać się ze wzorami
dokumentów. Wdrożenie syste-
mu elektronicznej komunikacji
w Powiecie Mikołowskim było
współfinasowane ze środków
Unii Europejskiej. Podobne
urządzenia zainstalowane zo-
stały w siedzibie starostwa, Po-
wiatowym Urzędzie Pracy w Ła-
ziskach Górnych oraz urzędach
gminnych w Łaziskach Górnych,
Orzeszu i Ornontowicach.

Infokiosk – dobra rzecz

Zmień swoje życie na lepsze
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27 lutego odbyła się XX sesja Rady
Gminy, Jej otwarcia dokonał
Przewodniczący Rady Andrzej

Wyroba, który przedstawił proponowany
porządek obrad. Wójt Barbara Prasoł zło-
żyła wniosek o wprowadzenie do porządku
dodatkowego projektu uchwały w sprawie
sprzedaży działki. Porządek obrad został
przyjęty jednogłośnie, podobnie jak proto-
kół z ostatniej sesji.

Zadania realizowane przez Powiat Miko-
łowski omówili wicestarosta Tadeusz Mar-
szolik, radna powiatowa Jadwiga Pasier-
bek i radny powiatowy Henryk Jegła.

- Powiat Mikołowski funkcjonuje od 9 lat,
a jego budżet na 2008 rok opiewa na kwo-
tę około 59 mln złotych – rozpoczął wicesta-
rosta, który poruszył temat dróg. – Powiat
posiada 157 km dróg, z tego 23 km to dro-
gi powiatowe w Gminie Wyry. W ubiegłym
roku był robiony remontu nawierzchni
chodnika przy ul. Rybnickiej oraz rozpoczęto
budowę chodnika przy ulicy Puszkina
w Wyrach do ulicy Wagonowej. Remonto-
wana była również część ulicy Drzymały.
W roku bieżącym będzie kontynuowana bu-
dowa chodnika przy ulicy Puszkina do ulicy
Wagonowej oraz planuje się prace na kolej-
nym odcinku ulicy Drzymały. Również po-
dejmiemy rozmowy w sprawie chodnika
przy ul. Dąbrowszczaków.

- Czy w planach na kolejne lata został uję-
ty remont ulicy Rybnickiej, która jest w coraz
gorszym stanie – zapytała radna Halina Pu-
chała.

Radny Powiatu Henryk Jegła powiedział,
że inwestycje realizowane są zgodnie
z przyjętą strategią powiatu, która stara się
na bieżąco przeprowadzać konieczne re-
monty.

- Remontu ul. Rybnickiej to wydatek oko-
ło 5 mln złotych, a budżet powiatu w zakre-
sie remontu dróg został zaplanowany na
2,5 mln złotych. Podejmiemy wszelkie stara-
nia, aby udało się tę drogę wyremontować,
ale na pewno będzie to prowadzone etapa-
mi – dodała radna powiatowa.

Przewodniczący Rady zapytał o sprawę
bezpieczeństwa przy wyjeździe ze szkoły
w Gostyni.

- Powiatowy Zarząd Dróg postawi na pla-
cu szkolnym znaki nakazujące ruch jedno-
stronny, tak aby wjazd był od strony wejścia
do Gimnazjum, a wyjazd przy kiosku – do-
dała radna powiatowa.

- Czy powiat planuje budowę kolejnego
odcinka chodnika przy ul. Puszkina, od uli-
cy Wagonowej? – zapytała radna Danuta
Marekwia, która nie otrzymała odpowie-
dzi.

- Jakie są losy trasy rowerowej przez Wie-
rzysko i „Kasię”? – zapytał przewodniczący
Rady.

- Chcemy rozwiązać problem i odbloko-
wać trasę – odpowiedział wicestarosta.

Przewodniczący Rady złożył wniosek, aby
wójt zwróciła się pisemnie do starosty z py-
taniem na jakim etapie jest załatwianie
sprawy dotyczącej Wierzyska i „Kasi”.

Na sesji wicestarosta omówił także temat
służby zdrowia. – Za kwotę 15 mln złotych
wyremontowany i zmodernizowany został
szpital przy ul. Waryńskiego w Mikołowie.
Na ten cel zaciągnęliśmy kredyt, który teraz
spłacamy. Pod skrzydłami powiatu funkcjo-
nują również: Zakład Pielęgnacyjno-Opie-
kuńczy w Łaziskach Średnich, Środowisko-
wy Dom Samopomocy. Dużą część budżetu
powiatu pochłaniają placówki oświatowe:
dwa licea w Mikołowie, trzy Zespoły Szkół
Technicznych, dwie Szkoły Specjalne, Porad-
nia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miko-
łowie.

Radna powiatowa przypomniała że
mieszkańcy gminy Wyry mogą korzystać
z programów zdrowotnych, które są w peł-
ni finansowane z budżetu powiatu, są to:
m.in. program „Płuca nie bolą”, „Program
aktywności fizycznej mieszkańców w wieku
senioralnym”, „Wpływ aktywności fizycznej

na zdrowie”, „Profilaktyka i wczesne wykry-
cie chorób układu krążenia”, „Profilaktyka
wad wzroku i słuchu”.

– Potrzebną inicjatywą byłoby finanso-
wanie lub współfinansowanie szczepień
przeciwko rakowi szyjki macicy – zapropo-
nowała Bożena Złotecka.

- Komu powiat przyznaje stypendia na-
ukowe?– zapytała Barbara Polok.

- Stypendia przyznawane są uczniom
szkół powiatu mikołowskiego niezależnie
od miejsca zamieszkania – brzmiała odpo-
wiedź.

Zygmunt Srokosz zapytał czy placówki
zdrowotne powiatu są zadłużone.

- Nie mamy zadłużonych placówek zdro-
wia – odpowiedział wicestarosta.

Skarbnik Grażyna Słowik zapytała, czy
tylko pacjenci szpitala mogą korzystać z ba-
dań na tomografie komputerowym?

- Z tomografu w Szpitalu Powiatowym
mogą korzystać tylko pacjenci kierowani
z oddziałów szpitalnych, bo taka jest umo-
wa Narodowego Funduszu Zdrowia z firmą,
która wynajmuje pomieszczenie w szpitalu,
gdzie ustawiony jest tomograf – odpowie-
dział wicestarosta Marszolik.

Przewodniczący Rady Andrzej Wyroba zapy-
tał o stan bezpieczeństwa na terenie Powiatu.

- Punkt Powiadamiania Kryzysowego
funkcjonuje bardzo dobrze i jest zlokalizo-
wany przy Straży Pożarnej w Mikołowie.
Dużą inwestycją, która nas czeka, jest roz-
budowa i modernizacja siedziby Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej – odpo-
wiedział wicestarosta.

- W związku z tym, że planujemy wystą-
pić z wnioskiem o dofinansowanie do szko-
leń dla pracowników, należałoby podjąć
w tym temacie wspólny front, bo działania
partnerskie zawsze zwiększają szanse na
pozyskanie środków – zaproponowała wójt.

- Pilotowanie tego tematu przekazaliśmy
dyrektor Stowarzyszenia Wspierania Samo-
rządności w Mikołowie – dodał wicestaro-
sta Tadeusz Marszolik.

Radna powiatowa, a zarazem dyrektor
Zespołu Szkół w Gostyni Jadwiga Pasierbek
poinformowała, że w gostyńskim ZS zosta-
nie otwarta klasa integracyjna. Prosiła o po-
wiadomienie wszystkich zainteresowanych.

W kolejnym punkcie radni podjęli uchwa-
ły w sprawie:

• wysokości opłat za świadczenia
w Gminnych Przedszkolach na terenie Gmi-

X X  S E S J A  R A D Y  G M I N Y

Działania partnerskie 
zwiększają szanse 
na pozyskanie środków

Wyry
Członkowie Komisji ds. Rozwoju Miej-

scowości Wyry pełnią dyżury w pierwszy
i trzeci poniedziałek miesiąca w sali narad
Urzędu Gminy Wyry od 15.00 do 16.00.

17 marca na spotkanie zaprasza 
Danuta Marekwia

7 kwietnia Zygmunt Srokosz
5 maja Mirosław Sikora

Gostyń
Członkowie Komisji ds. Rozwoju Miej-

scowości Gostyń pełnią dyżury w Domu
Kultury w Gostyni.

27 marca o godz. 16.00 zaprasza
Henryk Cyba

Dyżury radnychDyżury radnych



ny Wyry. Uchwała została przyjęta 15 głosa-
mi „za”.

• Zmiany uchwały nr XLI/320/2006 Rady
Gminy Wyry z dnia 26 czerwca 2006r
w sprawie: najniższego wynagrodzenia za-
sadniczego oraz wartości jednego punktu
dla pracowników placówek oświatowych
nie będących nauczycielami, dla pracowni-
ków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz dla pracowników Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Wyrach. Uchwała została
przyjęta 15 głosami „za”.

• Stwierdzenia nabycia prawa do dodat-
kowego wynagrodzenia rocznego za rok
2007 przez Wójta Gminy Wyry. Uchwała zo-
stała przyjęta 15 głosami „za”.

• Zmian w Budżecie Gminy Wyry na
2008 rok. Uchwała została przyjęta 15 gło-
sami „za”.

• Wyrażenia zgody na wydzierżawia-
nie nieruchomości w trybie bezprzetargo-
wym. Uchwała została przyjęta 15 głosa-
mi „za”.

• Wyrażenia zgody na wydzierżawianie
nieruchomości na czas oznaczony dłuższy
niż 3 lata lub czas nieoznaczony. Uchwała
została przyjęta 15 głosami „za”.

• Nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
Uchwała została przyjęta 15 głosami „za”.

• Sprzedaży działki. Uchwała została
przyjęta 15 głosami „za”.

W kolejnym punkcie przewodniczący Ko-
misji stałych Rady przedstawili sprawozda-
nia z prac w okresie międzysesyjnym. Spra-
wozdanie przedstawiła także wójt Barbara
Prasoł.

Radni przez aklamacje podjęli decyzję
o nie zamieszczaniu dwóch listów w marco-
wym wydaniu gazety „Wicie”. Jeden z nich,
jak można było wywnioskować z treści, do-
tyczył raczej nieporozumienia między sąsia-
dami, drugi był skargą na działalność wójta
i jego adresatem była Rada, a nie redakcja.

W interpelacjach Henryk Serafin wnio-
skował o interwencję w sprawie przyspie-
szenia rozpoczęcia robót na ulicy Pszczyń-
skiej bocznej.

W punkcie zapytania radnych Jerzy Cia-
łoń zapytał czy oprawy oświetleniowe
w wymienianych lampach na ulicy Zjedno-
czenia zostaną zwrócone do Urzędu. Radny
zapytał również na co zostaną przeznaczone
ewentualne oszczędności z „Akcji Zima”.

- Jeżeli pieniądze zostaną, bo nie wiado-
mo czy zima nie wróci, to prawdopodobnie
przeznaczone będą na utrzymanie dróg,
chyba że Rada zaproponuje zmiany w bu-
dżecie – odpowiedziała wójt.

Bożena Złotecka poruszyła temat fatalne-
go stanu dachu budynku przy ulicy Bojdoła.
Radna wnioskowała o rozpatrzenie możli-
wości obniżenia czynszu, do czasu wyre-
montowania dachu i poprawy jego stanu,
tym lokatorom, których problem bezpośred-
nio dotyczy.

W wolnych wnioskach przewodniczący
Rady poinformował o pismach, które wpły-
nęły do Rady. Kolejna sesja odbędzie
w kwietniu.

Na podstawie protokołu
I. Spychała-Długosz
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Kalendarium czyli co się u nas się wydarzy?Kalendarium czyli co się u nas się wydarzy?
W marcu w Gminnych Przedszkolach

w Wyrach oraz Gostyni trwa rekruta-
cja dzieci do przedszkola na rok szkolny
2008/2009. „Karty zgłoszenia” można ode-
brać w kancelarii lub ze strony www.wy-
ry.pl, gdzie także można zapoznać się z re-
gulaminem rekrutacji.

PRZEDSZKOLE W WYRACH
• W marcu powitamy Pierwszy Dzień

Wiosny. Będą wiersze, piosenki oraz konkur-
sy, a także barwny korowód ulicami gminy
w poszukiwaniu zwiastunów wiosny.

• 17 kwietnia dzieci z przedszkola uda-
dzą się do Biblioteki w Wyrach i obejrzą po-
kaz czerpania papieru. Dziękujemy Paniom
z Biblioteki za zaproszenie i umożliwienie
obejrzenia pokazu.

PRZEDSZKOLE W GOSTYNI
• Tradycyjnie w okresie przedświątecz-

nym w grupach odbędą się uroczyste „śnia-
dania wielkanocne” oraz szukanie „Zającz-
ka” w ogrodzie przedszkolnym.

• 14 marca o godz. 10.00 odbędzie się
w przedszkolu miła uroczystość, podczas któ-
rej dzieci podziękują za zmodernizowanie
placu zabaw darczyńcy – S.C. „CHEMIN-
STAL”.

• Serdecznie zapraszamy „nowych”
przedszkolaków na spotkania adaptacyjne.
28 marca w godz. 12.30-16.00 odbędzie
się „Popołudnie w przedszkolu”. 25 czerw-
ca w godz. 9.30-13.00 odbędzie się „Dzień
nowego przedszkolaka”. W tych dniach bę-
dzie okazja zwiedzić przedszkole i bliżej się
poznać. 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOSTYNI
• W dniach 10-12 marca młodzież

uczestniczy w rekolekcjach wielkopostnych.
• 12 marca Anna Pifko weźmie udział

w finale wojewódzkim konkursu przedmio-
towego z chemii.

• 13 marca o godz. 17.00 odbędzie się
szkolenie rodziców uczniów klas trzecich
gimnazjalnych, którego tematem będzie re-
krutacji do szkół ponadgimnazjalnych

• Do 15 marca ZS złoży wniosek
o dofinansowanie projektu w progra-
mie „Przemiany w Regionie – RITA
2007”.

• 19 marca Dawid Just weźmie udział
w finale wojewódzkim konkursu przed-
miotowego z historii.

• 26 marca odbędzie się gminny Tur-
niej Wiedzo o Bezpieczeństwie w Ruchu
Drogowym

ZESPÓŁ SZKÓŁ W WYRACH
• 19 marca uczniowie z klas II SP wy-

jeżdżają do Teatru Rozrywki w Chorzowie
na spektakl „W 80 dni dookoła świata”.

• 19 marca pożegnamy zimę i będzie-
my topili Marzannę. 

• 27 marca nasi uczniowie wezmą
udział w Międzynarodowym Konkursie –
Kangur Matematyczny.

• 2 kwietnia będziemy organizatorem
Gminnego Konkursu Recytatorskiego.

• 8 kwietnia odbędzie się sprawdzian
dla uczniów po klasie VI.



5marca wójt Barbara Prasoł
gościła w Urzędzie Gminy
uczniów, którzy otrzymali

stypendia za wybitne osiągnięcia
w nauce, odnieśli sukcesy
w konkursach na wyższych, niż
gminne szczeblach, brali udział
w olimpiadach przedmiotowych
oraz zmaganiach sportowych.

Tym razem faworytem okazał
się Zespół Szkół w Wyrach.
W uroczystym wręczeniu nagród
udział wzięli Przewodniczący Ra-
dy Gminy Andrzej Wyroba,
przedstawicielki Komisji Stypen-
dialnej – radne Halina Puchała
i Danuta Marekwia, sekretarz
Ewa Placha, inspektor Ilona
Sigmundzik, rodzice wyróżnio-
nych uczniów oraz dyrektor ZS
w Wyrach Renata Dąbrowska.

Stypendia otrzymali:
Ewa Szostok – uczennica kl.

6 a Szkoły Podstawowej – za

wyniki w nauce – średnia 5,65.
Ewa jest także finalistką konkur-
su interdyscyplinarnego.

Małgorzata Kurcjusz –
uczennica kl. 4 a SP – za wyniki
w nauce – średnia 5,50,

Sebastian Musiał – uczeń kl.
II Gimnazjum – za zdobycie II
miejsca w synchron kata w Mię-
dzynarodowych Zawodach
Sztuk Walki – XI Grand Prix
o Puchar Burmistrza Miasta Bie-
ruń,

Piotr Buczek – uczeń kl. 5 SP
za zdobycie II miejsca w kata
z bronią, III miejsca w kata
w Międzynarodowych Zawo-
dach Sztuk Walki – XI Grand Prix
o Puchar Burmistrza Miasta Bie-
ruń,

Karolina Myszor – uczennica
kl. II Gimnazjum – za zajęcie III
miejsca w walkach semi kontakt
do 50 kg w Międzynarodowych

Zawodach Sztuk Walki – XI
Grand Prix o Puchar Burmistrza
Miasta Bieruń,

Hanna Ćmiel – uczennica kl.
II Gimnazjum – za zdobycie
I miejsca kata z bronią, II miejsca
w kata oraz zdobycie Pucharu
najwszechstronniejszej zawod-
niczki Juniorów do lat 15 w Mię-
dzynarodowych Zawodach
Sztuk Walki – XI Grand Prix
o Puchar Burmistrza Miasta Bie-
rul

Kamil Niewiadomski –
uczeń kl. II Gimnazjum – za zaję-
cie I miejsca w walkach semi
kontakt, II miejsca w kata, II
miejsca w synchron kata oraz
uzyskania tytułu najlepszego
Technika w walkach semi kon-
takt w Międzynarodowych Za-
wodach Sztuk Walki – XI Grand
Prix o Puchar Burmistrza Miasta
Bieruń.

Wójt gratulowała uczniom nie
tylko wybitnych osiągnięć, ale
dalszych sukcesów, wytrwałości
i cierpliwości w dążeniu do celu.
Rodzice nie kryli dumy ze swoich

pociech, chętnie dzielili się spo-
strzeżeniami, wrażeniami z przy-
gotowania do zawodów. Jak za-
obserwowaliśmy uczniowie wo-
leli raczej milczeć, dalej solidnie
pracować i dążyć do osiągnięcia
jeszcze lepszych wyników. Nie
uczą się przecież dla korzyści
materialnych, a jeśli takie uda
się zdobyć, to satysfakcja jest
podwójna. Skromność wyróż-
nionych może być przykładem
dla innych.

Swoich stypendystów po-
chwaliła także dyrektor
wyrskiego ZS, która potwierdzi-
ła, że osiągnięcie tak wysokich
średni ocen w nauce przez dwie
uczennice, jest bardzo trudne,
wymaga sporego wysiłku, wie-
dzy, pracowitości i sumienno-
ści.

- Jak się chce, to można dużo
zrobić – dodał dyrektor Dąbrow-
ska.

Wójt Barbara Prasoł podzię-
kowała także rodzicom za mobi-
lizację swoich pociech, pomoc
i zaangażowanie.
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W Zespole Szkół w Wyrach
5 marca odbył się kon-

kurs mitologiczny, w którym
udział wzięli chętni uczniowie
z pierwszych klas gimnazjum.
Konkurs przygotowały i prze-
prowadziły panie Barbara Po-
lok, Danuta Swadźba i Boże-
na Szałowska. Do rywalizacji
przystąpiło 13 uczestników,
wszyscy byli bardzo dobrze
przygotowani i swoją wiedzą
zaskoczyli opiekunów. I miejsce
zdobyły dziewczyny z klasy
I a Paulina Maniak i Anna
Gwóźdź, II miejsce Joanna Ku-
bal kl. I b i III miejsce zajął
Adam Kołodziej kl I a. Pytania
zadawane przez komisję obej-

mowały różny stopień trudno-
ści, najtrudniejsze okazały się te
z historii Grecji. Uczniowie mie-
li również propozycję wzięcia
udziału w konkursie towarzy-
szącym tzn,. przebraniu się za
mitologiczną postać, z czego nie
skorzystali zapewne z powodu
zawstydzenia i nieśmiałości.
Próby rywalizacji, polegającej
na wykazaniu się konkretną
wiedzą, pomiędzy poszczegól-
nymi klasami i uczniami, cieszą
się dużą popularnością, jednak-
że dostęp do książek i informacji
bywa ograniczony ich ilością,
toteż tylko ci wytrwali i napraw-
dę zaangażowani zwyciężają.

Bożena Szałowska

Wytrwali zwyciężyli

Zwycięzcy.

Skromność dobrym przykładem

2kwietnia w Miejskim Do-
mu Kultury w Mikołowie
odbędzie się doroczna

Giełda Edukacyjna, adresowa-
na do tegorocznych absolwen-
tów gimnazjów, ale nie tylko.
Z ofert szkół ponadgimnazjal-
nych mogą skorzystać wszyscy
zainteresowani. Celem giełdy
jest ułatwienie młodym lu-
dziom wyboru placówki,
w której chcieliby kontynu-
ować kształcenie. Giełda bę-
dzie trwała od 10.00 do
16.00.

Swoje stanowiska będą
miały wszystkie szkoły ponad-
gimnazjalne działające w po-

wiecie mikołowskim, które za-
prezentują szeroką ofertę
edukacyjną począwszy od
ulotek, broszur, folderów
przedstawiających poszcze-
gólne kierunki nauczania do
gotowych produktów i efek-
tów pracy ucznia. Słowem,
szkoły pokażą to, co mają naj-
lepszego. Giełda może pomóc
szczególnie tym uczniom, któ-
rzy nie są jeszcze zdecydowa-
ni jaką szkołę wybrać lub nie
wiedzą jaką ofertę przygoto-
wały poszczególne placówki.
Gimnazjaliści, którzy odwie-
dzą giełdę na pewno się nie
zawiodą.

GIEŁDA EDUKACYJNA GIEŁDA EDUKACYJNA 



22lutego w Domu Kultury w Łaziskach
Górnych odbyło się przesłuchanie 32

zespołów z 5 gmin powiatu mikołowskiego,
biorących udział w X Powiatowym Festiwa-
lu Piosenki i Poezji propagującej zdrowy styl
życia „KROKUS – Łaziska Górne 2008”. Gmi-
na Wyry reprezentowana była przez trzy ze-
społy z Gostyni, które otrzymały następujące
nagrody:II miejsce i Srebrnego „Krokusa”
w kategorii muzycznej otrzymał zespół „Gra-
cja” z Dom Kultury w Gostyni. Nagrodę spe-
cjalną Starosty Mikołowskiego otrzymała
Anna Świetlik z Zespół Szkół w Gostyni,
wyróżnienie otrzymał zespół „Nona” z Ze-
społu Szkół w Gostyni. 9 marca 2008
o godz. 16.00 w Miejskim Domu Kultury
w Łaziskach Górnych odbył się koncert galo-
wy laureatów i rozdanie nagród.
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Około 5,5 tys. uczniów z całej Polski,

w tym młodzież Gimnazjum w Zespole
Szkół w Wyrach, rozwiązywało zadania
z wiedzy matematyczno-przyrodniczej na
próbnym egzaminie gimnazjalnym, który
był przeprowadzany po raz pierwszy
w nowej formie. Uczniowie uzyskiwali do-
stęp do zadań za pomocą internetu i roz-
wiązywali je on-line. Patronat nad przed-
sięwzięciem objęły: Ministerstwo Edukacji
Narodowej i Centralna Komisja Egzamina-
cyjna.

Udział w przedsięwzięciu wzięło 400
szkół; uczniowie, którzy przystąpili do
próbnego egzaminu byli wyłonieni drogą
losowania. Mieli do rozwiązania w ciągu
dwóch godzin 39 zadań z matematyki, fi-
zyki, chemii, geografii i biologii. 25 z nich

to były zadania zamknięte (trzeba było
wskazać poprawną z podanych odpowie-
dzi), pozostałe otwarte (uczeń sam musiał
udzielić odpowiedzi). Uczniowie mogli
dokonywać pomocniczych obliczeń na
kartkach.

Utrudnieniem był brak możliwości po-
wrotu do zadań już rozwiązanych po to,
by dokonać w nich poprawek. Uczniowie
nie mogli też wrócić do zadań, które z róż-
nych względów pominęli.

Do egzaminu gimnazjalnego on – line
przystąpili: Aleksandra Chlebek, Izabe-
la Gwóźdź, Aleksandra Kiecka, Kata-
rzyna Kozak, Karolina Radaśkiewicz,
Anna Wierzbińska, Anna Kruczek, Ka-
mil Liszka, Jacek Markiel, Paulina Mec-
ner i Paulina Musiał.

Próbny egzamin on-line

29 lutego w Urzędzie Gminy Wyry
z wójtem Barbarą Prasoł spotka-
li się przedstawiciele organizacji

i instytucji realizujących na terenie gminy za-
dania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Reprezentowali Zespoły Szkół, klub sportowy
„Fortuna”, sekcję skata „Kontiwent” Wyry,
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych,
Straż Pożarną, był obecny także Przewodni-
czący Rady Andrzej Wyroba oraz radni. Spo-
tkanie miało na celu zapoznanie obecnych
z ideą powołania Rady Sportu, które to zada-
nie, zgodnie z ustawą, spoczywa obecnie na
samorządzie.

Rada Sportu ma być ciałem doradczo-opi-
niodawczym czyli ma opiniować strategię
rozwoju w zakresie kultury fizycznej i sportu,
projekt budżetu oraz projekty uchwał w czę-
ści dotyczącej tego właśnie tematu, opraco-
wać program bazy sportowej na terenie gmi-
ny, przygotować plan imprez sportowych
i rekreacyjnych organizowanych przez różne
organizacje na terenie gminy, dofinansowy-
wanych przez gminę oraz współorganizować
gminne imprezy. Jej zadaniem będzie także
opiniowanie przyznawania stypendiów, na-
gród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe.

Obecni na spotkaniu wyrazili chęć powoła-
nia rady sportu.

- Przede wszystkim musimy „postawić”
na upowszechnienie sportu masowego, ro-
dzinnego, słowem sportu dla wszystkich
niezależnie od wieku – dodał Piotr Chrzęsz-
czyk, z którym zgodziła się wójt.

Pozostali członkowie spotkania przyznali,
że na terenie gminy organizowanych jest
szereg imprez sportowych jak: bieg przeła-
jowy, rajd rowerowy organizowany przez
mikołowski PTTK, festyn gminny, pikniki
w przedszkolach, turniej piłki plażowej,
sportowe obchody Dnia Dziecka oraz Dni
Sportu w szkołach.

- Najlepiej gdybyśmy opracowali harmo-
nogram czy kalendarium imprez sporto-
wych, tak aby imprezy uzupełniały się, a nie
rywalizowały między sobą. W każdym mie-
siącu na pewno byłaby jedna impreza – do-
dał radna, nauczycielka w ZS w Wyrach,
a zarazem przewodnicząca Komisji Edukacji,
Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
Rady Gminy – Barbara Polok.

Kolejne spotkanie odbędzie się 4 kwiet-
nia, wtedy zostanie powołany skład rady
sportu oraz ustalony zostanie regulamin jej
działania.

Jak wynika z ustawy członkowie rad
sportu wykonują swoje funkcje społecznie,
nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.

„Postawić” na 
upowszechnienie
sportu

Nauczyciele Zespołu Szkół w Wyrach kolej-
ny raz mają okazję doskonalenia swoich

umiejętności wychowawczych w ramach
Gordonowskiej Grupy Dla Wychowaw-
ców, opartej na koncepcjach T. Gordona i A.
Faber, E. Mazlish zawartych w książkach:
„Wychowanie bez porażek”’ oraz „Jak mó-
wić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, że-
by dzieci do nas mówiły”.

30 godzinne warsztaty prowadzone przez
psychologa mgr Donatę Delugę i pedagoga
szkolnego mgr Aleksandrę Kopiec, skupiają
się wokół tematyki lepszego porozumiewania
się z dziećmi, zachęcania ich do współpracy,
wspierania ich samodzielności, radzenia sobie
z trudnymi uczuciami, umiejętności rozwiązy-
wania konfliktów, stosowania konsekwencji
zamiast kar, mądrego chwalenia i nagradza-
nia dzieci. Udział w zajęciach jest też doskona-
łą okazją do podzielenia się swoimi doświad-
czeniami oraz refleksjami na temat wychowa-
nia, zwłaszcza, że staż pracy nauczycieli
uczestniczących w nich mieści się w przedzia-
le od kilku miesięcy do dwudziestu kilku lat.
Umiejętność budowania satysfakcjonujących
relacji z dziećmi – zarówno przez nauczycieli
jak i rodziców – to pierwszy krok do porozu-
mienia. Krok niełatwy, wymagający wysiłku
i cierpliwości, często zmiany przyzwyczajeń.
Czy warto go podjąć? Zaangażowanie na-
uczycieli wyrskiej szkoły – poświęcony czas,
przenoszenie zdobytych umiejętności w co-
dzienne życie – nie tylko szkolne – pokazują,
że warto… Być może kolejnym krokiem bę-
dzie zaproszenie chętnych rodziców naszych
uczniów do udziału w tego typu zajęciach.

Trzy zespoły
– trzy nagrody

Niełatwy 
krok
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Tegoroczne, pierwsze spotkanie wójta
Barbary Prasoł oraz radnych z miesz-
kańcami gminy, odbyło się 4 marca

w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Wy-
rach oraz 7 marca w Domu Kultury w Go-
styni

Na spotkaniach zostały omówione m.in.
sprawozdania z wykonania budżetu, spra-
wy komunikacji oraz bieżąca działalność
niektórych referatów Urzędu Gminy. Dodat-
kowo w Gostyni przedstawione zostały
prace związane z projektowaniem kanaliza-
cji sanitarnej.

NIE MA SKARGI, NIE MA SPRAWY
Na początku głos zabrali przedstawiciele

Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychy,
który obsługuje trzy linie autobusowena te-
renie Gminy Wyry – 69, 157 i 294.

Dyrektor MZK Tychy Grzegorz Jędrasik
i kierownik działu kontroli i komunikacji Ta-
deusz Olędzki omówili działalność MZK,
który został powołany w szczególności do:
planowania rozwoju transportu zbiorowe-
go; badaniu natężenia ruchu pasażerów;
projektowania linii komunikacyjnych; opra-
cowywania rozkładów jazdy; informowania
pasażerów o rozkładach jazdy i ich zmia-
nach; kontroli prawidłowości wnoszenia
opłat przewozowych przez pasażerów czyli
popularnej kontroli biletów.

- Dbamy o to, by autobusy nie odjeżdża-
ły z przystanku za wcześnie, by się nie
spóźniały. Szczególnie zwracamy uwagę na
bezpieczeństwo i komfort podróżnych oraz
na estetykę pojazdów i obsługi.

Mieszkańcy pytali o możliwość ponow-
nego wprowadzenia wspólnego biletu na
trasach autobusowych obsługiwanych
przez MZK i KZK GOP.

– Przez 3 lata funkcjonował taki ekspe-
ryment, który nawet bardzo dobrze się
przyjął, ale od kiedy nie przystąpiliśmy do
KZK GOP umarł śmiercią naturalną. W tej
chwili trwają rozmowy w tej sprawie. Ba-
rierą wprowadzenia wspólnego bilet jest
brak właściwego oprzyrządowania w auto-
busach do tzw. liczenia pasażerów.

- Nasz gmina ma zapotrzebowanie na
205 tysięcy wozokilometrów. W 2007 roku
dopłaciliśmy do komunikacji 415 tys. zł,
w tegorocznym budżecie zaplanowaliśmy
na ten cel 445 tys. zł. Gmina dopłaca 57
procent, a pasażer kupując bilet pokrywa
pozostałe 43% – uzupełniła wójt.

- Czy prowadzone są badania, które po-
kazują ilu pasażerów płaci za bilety? – do-
pytali mieszkańcy.

- Nie przeprowadzamy takich badań,
wiemy tylko, że zwiększa się sprzedaż bile-
tów, ale spada liczba pasażerów, którzy
przesiadają się do swoich samochodów.

Oczywiście zwiększamy liczbę kontrolerów,
którzy sprawdzają, czy pasażer nie jedzie
„na gapę”. Tylko w Tychach kontrolerzy
wypisują około 70 – 80 mandatów dzien-
nie. Wprowadzamy także szereg nowych
form kontroli, o których z wiadomych po-
wodów nie mogę powiedzieć. Dodam tyl-
ko, że niektóre kontrole prowadzone są
wspólnie z policjantem. Oczywiście pasaże-
rowie odwołują się od mandatów, uspra-
wiedliwiają się mówiąc najczęściej „Jecha-
łem bez biletu... ale”. Anulujemy mandaty
tylko wtedy, kiedy pasażer udowodni że to
nasze służby nie dopełniły swoich obowiąz-
ków. Przy okazji prowadzonych kontroli bi-
letów znajdujemy osoby poszukiwane li-
stem gończym lub posługujące się fałszy-
wym dowodem osobistym – dodał Dyrek-
tor MZK.

Wójt zaapelowała również, aby miesz-
kańcy informowali o spóźnieniach autobu-
sów, o „wypadnięciu” kursu, o nieprawi-
dłowościach w funkcjonowaniu komunika-
cji na terenie gminy. – Kiedy otrzymujemy
taki sygnał, zgodnie z umową zawartą
z MZK, nie płacimy za przewóz niezrealizo-
wany. Gdy nie ma skargi, nie ma sprawy
i nie możemy jej zgłosić – dodała.

Mieszkańcy Wyr sygnalizowali także, aby
wprowadzony został dodatkowy kurs auto-
busu o północy, a także pytali o możliwość
rozwinięcia komunikacji kolejowej. – Kie-
dyś pociągi pasażerskie jeździły przez Wyry
i tutaj się zatrzymywały, co było dla nas du-
żym ułatwieniem w dojeździe do Tychów –
przypomniała, pamiętająca te czasy, miesz-
kanka. – Pociągiem jedzie się szybciej,
a autobusem dłużej.

- Rozkład jazdy linii 69, 157 i 294 jest
kompromisem osiągniętym pomiędzy
4 gminami obsługiwanym przez MZK Ty-
chy. Staraliśmy się go dostosować do po-
trzeb mieszkańców, tak aby każda „prze-
siadka” nie wiązała się z długim oczekiwa-
niem na następny kurs. Wprowadzenie kur-
su o północy wiązałoby się z przygotowa-
niem nowego rozkładu jazdy, co w tej
chwili jest niemożliwe. Co roku nowy roz-
kład jazdy jest wprowadzany od paździer-
nika, a wszystkie wnioski i uwagi przyjmo-
wane są do lipca – odpowiedzieli przed-
stawiciele MZK, zachęcając do składania
uwag zarówno poprzez Urząd Gminy jak
i bezpośrednio do MZK.

Następnie skarbnik gminy Grażyna Sło-
wik przedstawiła sprawozdanie z realizacji
budżetu za 2007 rok.

KREDYTY NA INWESTYCJE
Mieszkaniec zapytał ile wynosi zadłuże-

nie gminy i w jaki sposób zostanie spłaco-
ne. – Uważam, że gospodarowanie finan-

sami publicznymi czyli gminnymi jest nie-
właściwe. Nie mamy pieniędzy, a je wyda-
jemy. Za bezsensowne uważam organizo-
wanie bitwy wyrskiej, festiwalu piosenki
„Krokus”, zatrudnienie strażnika miejskie-
go, kiedy trzeba łatać dziury na ulicy – wy-
raził swoją opinię mieszkaniec.

- Zadłużenie gminy wynosi 6 mln 900
tys. zł. i jak oceniła Regionalna Izba Obra-
chunkowa nie stanowi zagrożenia dla fi-
nansów gminy. Przede wszystkim zaciąga-
my kredyt na cele inwestycyjne: na rozbu-
dowę oczyszczalni w Wyrach czy budowę
oczyszczalni w Gostyni. Na ten cel pożyczy-
liśmy pieniądze np. z WFOŚ, który po spła-
cie 50 %, umorzy nam pozostałe 50 %. Jak
nie skorzystać z takiej szansy? – wyjaśniła
wójt Barbara Prasoł. – Pożyczka nie jest za-
ciągania na wydatki bieżące, ale na wydat-
ki inwestycyjne. Mamy też stałe dochody,
więc nie będzie problemu ze spłatą kredy-
tu. Planujemy także sprzedaż gminnych
nieruchomości, około 8 hektarów ziemi,
a wiemy, że ceny gruntów rosną. W 2007
roku wydaliśmy 150 pozwoleń na budowę
domów, czyli nabywcy, a zarazem przyszli
mieszkańcy naszej miejscowości, są poten-
cjalnymi podatnikami. Wątpliwości i za-
strzeżenia prosimy składać przed uchwale-
niem budżetu, a nie wtedy kiedy został już
przyjęty przez Radę Gminy.

Kilka słów uzupełnienia dodał także me-
cenas Tomasz Banasik – Nie możemy naj-
pierw zaoszczędzić, a potem wydawać, bo
niczego byśmy nie zrobili. Szanujemy każdy
pogląd, ale przypomnę, że budżet jest
kompromisem wielu dyskusji, wątpliwości,
posiedzeń poszczególnych komisji Rady. Bi-
twa wyrska, festiwal piosenki czy etat
strażnika miejskiego, to pomysły, które
podobają się innym mieszkańcom, a mamy
ich w gminie 6400. Etat strażnika miejskie-
go oraz dodatkowy, drugi etat dzielnicowe-
go, które zamierzamy wprowadzić, pozwo-
lą na całodobowe „monitorowanie” gminy
i poprawę porządku publicznego. Miesz-
kańcy chcą żyć nie tylko lepiej, ale przede
wszystkim chcą mieć poczucie bezpieczeń-
stwa.

- Możemy uchwalać budżet z deficytem,
ale musimy podać źródła jego finansowa-
nia. Nie znam gminy, która nie korzystała-
by z kredytu – uzupełniła wójt. – Oczywi-
ście jednym bitwa wyrska się podoba, in-
nym nie. Żeby nie obciążać budżetu gminy
szukamy sponsorów, zwróciliśmy się o do-
tację do Ministra Kultur. W tej chwili czeka-
my na decyzję.

- Czy nowy budynek przychodni zdrowia,
którego budowa jest finansowana przez
gminę, będzie świadczył usługi jako pod-
miot niezależny czyli NZOZ? Jeśli tak, to po-

Nie znam gminy, która
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winien sam finansować budowę, która
w przyszłości przyniesie mu profity – padło
pytanie z sali.

- Przychodnię zdrowia buduje gmina,
żeby pomieścić 2 przychodnie: lekarza ro-
dzinnego i stomatologa, które zostaną
przeniesione z ul. Puszkina 19. Gmina za-
pewni lokal, ale jego wyposażenie jest
w gestii NZOZ, który będzie także płacił za
wynajęcie pomieszczeń, tak jak czyni to do
tej pory. Poza tym lekarze, którzy będą tam
pracować, partycypują w kosztach budowy
nowej siedziby – wyjaśniła wątpliwości
wójt.

PROCEDURA WYMAGA CZASU
Mieszkańcy pytali także kiedy rozpocznie

się modernizacja Zespołu Szkół w Wyrach,
apelowali o naprawę ławek na wyrskim
cmentarzu, pytali co dalej z drogą prowa-
dzącą na Wierzysko?

- Będziemy składali wnioski o środki fi-
nansowe z Unii Europejskiej na moderniza-
cję szkoły i budowę przedszkola w Wyrach.
Niestety procedura na którą nie mamy żad-
nego wpływu, wymaga czasu, a zarazem
cierpliwości z naszej strony – dodała wójt.

- Jeżeli chodzi o drogę na Wierzysko, to
nastąpiła zmiana własności ziemi. Agencja
Rolna Skarbu Państwa, przekazała majątek
6 parafiom. Obecnie z kolei jest on własno-
ścią Kurii Archidiecezji w Katowicach, z któ-
rą prowadzimy rozmowy. Chcemy, aby dro-
ga była ogólnodostępna, bo mają tam po-
wstać ścieżki rowerowe – wyjaśniła wójt.

Temat Centrum kształcenia na odległość
na wsiach omówiła dyrektor Domu Kultury
w Gostyni Jolanta Rynkiewicz-Kotwasiń-
ska.

Temat, który także interesował miesz-
kańców czyli gospodarkę odpadami przy-
bliżył po raz kolejny kierownik Referatu Go-
spodarki Komunalnej i Lokalowej Janusz
Liszowski.

- W lutym przeprowadziliśmy kontrolę
u właścicieli nieruchomości, o których nie
mieliśmy danych od przedsiębiorców wy-
wożących nieczystości na terenie gminy.
Wysłaliśmy pisma do 204 właścicieli pose-
sji, aby okazali nam umowy oraz rachunki
potwierdzające wywóz odpadów komunal-
nych przez przedsiębiorcę posiadającego
stosowne zezwolenie wójta Gminy. Kontro-
la zakończyła się 29 lutego. W Wyrach z 91
posesji objętych kontrolą, 40 z nich ma za-
wartą umowę lub jest w trakcie załatwiania
formalności. W Gostyni z 113 skontrolo-
wanych posesji, 61 ma umowę lub jest
w trakcie jej załatwienia.

Kierownik przypomniał także obowiązki
właścicieli nieruchomości wynikające
z uchwały w sprawie szczegółowych zasad

utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy. O czym niejednokrotnie przypomi-
naliśmy na naszych łamach.

Ustawa mówi m. in. o wyposażeniu nie-
ruchomości w urządzenia służące do zbie-
rania odpadów komunalnych, oraz utrzy-
mywania ich w odpowiednim stanie sani-
tarnym, porządkowym i technicznym. Przy-
pomina o pozbywania się zebranych odpa-
dów komunalnych oraz nieczystości cie-
kłych w sposób zgodny z przepisami usta-
wy i obowiązującymi przepisami. Kto nie
wykonuje obowiązków wymienionych
w ustawie podlega karze grzywny.

Wójt poinformowała o powołaniu nowe-
go zarządu Spółki Wodnej, której przewod-
niczącym został Jan Kopeć.

Mieszkańcy poruszyli także problemy
dziur na ulicach, „zielsk” rosnących na nie-
zamieszkałych działkach, które szpecą
i psują wizerunek gminy. Mówili o narusze-
niu konstrukcji drogi przy ul. Puszkina pod-
czas wymiany przez RPWiK wodociągu.
Sygnalizowali także, aby wydłużona został
praca wyrskiej poczty z godziny 17 w piąt-
ki, do godziny 18, a nawet 19.

W GOSTYNI
7 marca odbyło się natomiast spotkanie

z mieszkańcami Gostyni, którzy pytali, czy
planowane jest uruchomienie bezpośred-
niego połączenia z Katowicam? Poruszyli
problem koordynacji połączeń na liniach
Katowice-Mikołów-Gostyń. Zgłaszali także
uwagi co do jakości świadczonych przez
przewoźników usług. Jak się okazało szcze-
gólną bolączką jest częste wypadanie kur-
sów. Mieszkańcy pytali również o przysta-
nek przy ulicy Łuczników.

- Niestety nie planujemy uruchomienia
bezpośredniego połączenia z Katowicami.
Jedna z przyczyn jest taka, że Katowice nie
partycypują w dopłatach komunikacji na
ich terenie. W tej chwili Tychy muszą do-
płacać do komunikacji na terenie Katowic,
a gmina ma obowiązek wydawania środ-
ków tylko na komunikację lokalną czyli
gminną – odpowiedział dyrektor MZK.

- Jeżeli chodzi o przystanek na ul. Łuczni-
ków, to powstanie, bo otrzymaliśmy środki
na realizację aż 4 przystanków – przy ulicy
Miarowej i przy ul. Łuczników – odpowie-
działa „na gorąco” wójt Barbara Prasoł.

Jedna z mieszkanek pytała, kiedy będzie
przeprowadzany remont ul. Kłosa, gdyż
w kilku miejscach są załamania.

PYTALI O KANALIZACJĘ
Wiodącym tematem podczas spotkania

w Gostyni była projektowana kanalizacja.
Wyjaśnień w tej sprawie udzielał przedsta-
wiciel firmy EKON – Marek Wójcicki, która

projektuje kanalizację ciśnieniową, który
wyjaśnił, że ten typ kanalizacji jest tańszy
o około 30% od systemu grawitacyjnego.

W związku z pytaniami mieszkańców,
w dalszej części spotkania, szeroko omówił
działanie tego systemu.

- Każda działka odprowadza ścieki z do-
mu w sposób grawitacyjny do studzienki,
którą na ogół lokuje się obok obecnych
szamb. W studzience jest zamontowana
pompa zasilana energetycznie z waszych
domów. Koszt roczny wykorzystywanej
energii to około 30,00 zł dla 4 osobowej
rodziny. Do sieci będą mogły być doprowa-
dzane ścieki bytowo – gospodarcze. Eks-
ploatacja całej sieci spoczywa na gminie.
Zadaniem właściciela będzie wpięcie się do
studzienki obojętnie czy zrobi to we wła-
snym zakresie, czy wynajmie i zapłaci fir-
mie. Wiem, że mieszkańcy obawiają się
bardzo częstych wyłączeń prądu i pytają na
ile układ elektryczny wytrzyma te przepię-
cia? Układ jest bardzo prosty i nie ma się
czego obawiać. Pojemność studzienek wy-
starcza na maksimum 3 doby – wyjaśnił
wątpliwości projektant.

- W jakim stopniu inwestycja ta będzie
dofinansowana ze środków europejskich?
Czy gmina będzie zaciągała na ten cel kre-
dyt? – padło pytanie z sali.

- Po uzyskaniu minimalnej punktacji,
chcemy starać się o środki w ramach obsza-
rów wiejskich Maksimum możemy uzyskać
4 miliony złotych. Ogłoszony został już kon-
kurs w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Jednak, aby złożyć wniosek, musi być już
gotowa dokumentacja. Niestety my jej jesz-
cze nie mamy. Wiosną przyszłego roku ma
być ogłoszony kolejny konkurs. Regionalny
Program Operacyjny jest przeznaczony dla
aglomeracji gdzie gęstość zaludnienia jest
powyżej 120 mieszkańców na 1km2. Jak
nam się nie uda, to będziemy korzystać
z innych źródeł finansowania.

Tymczasem planujmy powołanie Spo-
łecznego Komitetu do spraw budowy kana-
lizacji oraz partycypację w kosztach budo-
wy w kwocie około 2 tys. zł. Mieszkańcy
Wyr płacili 1.200 zł – uzupełniła informacje
wójt.

Mieszkańcy wyrazili obawy, że koszt bę-
dzie zbyt wysoki i nikt nie będzie chciał
uczestniczyć w tej inwestycji. Stąd pojawiły
się pytania o koszty ścieku, o kosztorys.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunal-
nej Jerzy Danielczyk wyjaśniał zasady eks-
ploatacji.

– Serwis i utrzymanie sieci będą należały
go eksploatatora. Z każdym właścicielem
będzie podpisywania umowa na czas nie-
określony. Dopóki będzie trwała umowa, to

nie korzysta z kredytu
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po naszej stronie leży utrzymanie sieci,
łącznie z pompami.

- W jaki sposób nastąpi rozliczanie ście-
ków – zapytał mieszkaniec?

- Są trzy metody: licznik zamontowany
bezpośrednio przy studzience. To metoda
nie praktykowana, gdyż jest bardzo droga.
Koszt licznika to wypadek około 10 tys. zł.
Druga metoda najczęściej stosowana – to
wskazanie wodomierza. Trzecia metoda to
ryczałt, również rzadko stosowany. Na
dzień dzisiejszy nie wiadomo ile będzie
kosztował ściek po wybudowaniu kanaliza-
cji, bo taryfy zatwierdza Rada Gminy.

- Nie odpowiem w tej chwili jaki będzie
koszt, ponieważ projekt tego etapu wraz
z kosztorysem, będzie gotowy jesienią –
dodała wójt.

Jak już informowaliśmy projektant na
spotkaniu z mieszkańcami Gostyni przed-
stawił tylko projekt czyli zapoznał obecnych
ze wstępnym przebiegiem sieci kanalizacyj-
nych. W związku z tym wszystkich zaintere-
sowanych zapraszamy do wnoszenia uwag
i wniosków oraz uzgadniania przebiegu
tras kanalizacyjnych. Projekty map znajdują
się w Urzędzie Gminy w Referacie Rozwoju,
Infrastruktury i Zamówień Publicznych
(I piętro).

23 lutego w salce szkoleniowej OSP Go-
styń odbyło się zebranie sprawozdaw-

cze za 2007 rok. Na spotkanie przybyli: wójt
Barbara Prasoł, Prezes Zarządu Powiatowego
ZOSP RP dh Sławomir Bijak, Przewodniczący
Powiatowej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP dh
Benedykt Walczak, zastępca Komendanta
Powiatowego PSP w Mikołowie st. kpt. Da-
riusz Bujała, Dowódca JRG PSP w Mikołowie
mł. kpt. Ryszard Stawowy oraz Przewodni-
czący Rady Gminy Wyry pan Andrzej Wyroba.
Prezes OSP Gostyń przedstawił statystykę za
ubiegły rok, w której odnotowano 52 inter-

wencje, z czego było 13 pożarów, 37 miejsco-
wych zagrożeń oraz 2 alarmy fałszywe.
W ubiegłym roku zakupiono dla straży sprzęt
o ogólnej wartości 22.653 zł. Dyskusję zdomi-
nowała sprawa zakupu i wymiany ciężkiego
samochodu gaśniczego dla gostyńskiej jed-
nostki. Zarząd OSP i zaproszeni goście byli
zgodni, że sprawę zakupu należy sfinansować
w roku bieżącym. Na koniec prezes oraz na-
czelnik OSP Gostyń podziękowali wszystkim
strażakom za ich społeczną i bezinteresowną
służbę.

Fryderyk Fityka

Podsumowali 2007 r.
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ogłosz. płatne

Warunki sprzyjają robotom
19 listopada 2007 roku. Gmina Wyry podpisała umowę na reali-

zację zadania „Budowa Przychodni Zdrowia w Wyrach przy ulicy
Tysiąclecia”. Wykonawcą robót jest firma: „PLATER” Spółka Jawna
Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Sylwester Pławecki, Le-
szek Pławecki, 43-241 Łąka, ul. Jaworowa 4B.

Planowany termin wykonania zadania:
• zgłoszenie o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu

umowy najpóźniej do dnia 30.10.2008r.
• odbiór końcowy przedmiotu umowy – do dnia 30.11.2008r. 
Wartość przedmiotu zamówienia to kwota brutto 1.362.273 zł
A co zostało zrobione do końca lutego? Zgodne z harmonogra-

mem do umowy: wykonano fundamenty, płytę betonową pod po-
sadzkę parteru, roboty ziemne i montażowe przy budowie przyłą-
cza kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Jak dotychczas warunki at-
mosferyczne sprzyjają realizacji robót budowlanych. Mamy nadzie-
ję, że przykre niespodzianki nie pojawią się już na tej budowie.

Gratulujemy najlepszym
Miesięcznik „Wicie” jest sprzedawany w wielu punktach na tere-

nie Gminy. Podsumowując ubiegły rok miło nam poinformować, że
do najlepszych sprzedawców naszej gminnej gazety należą: 

I miejsce sklep pani Anny Czardybon z Gostyni, 
II miejsce zajął sklep „Irena” z Wyr, 
III miejsce punkt pani Beaty Kiecki z Wyr. 
Dziękujemy za dobrą współpracę.

Kto jedzie na festiwal kwitnących azalii?
Klub Podróżnika zaprasza wszystkich mieszkańców (małych i du-

żych) Gminy Wyry na jednodniową wycieczkę na Festiwal kwitnących
azalii i rododendronów w Mosznej (zamek) organizowaną 11 maja
2008 r. W programie zwiedzanie zamku i ogrodów ponadto zwiedza-
nie Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śl. oraz Góry Św. Anny. Infor-
macje na temat wyjazdu i zapisy na wycieczkę prowadzi sekretariat
Domu Kultury w Gostyni. Telefon kontaktowy 032 218 70 00. 

Najpiękniejsza posesja po raz trzeci
Już niebawem rusza III edycja konkursu „Najpiękniejsza posesja w

gminie Wyry”, w którym do udziału serdecznie Państwa zapraszamy.
Termin zgłaszania posesji oraz szczegółowy regulamin konkursu
zostanie opublikowany na stronie www.wyry.pl.

Klub Kobiet Aktywnych
Informujemy, że najbliższe spotkanie Klubu Kobiet Aktywnych

odbędzie się 19 marca o godz. 17.00 w Domu Kultury w Gostyni czyli
w trzecią środa miesiąca. Natomiast w Wyrach odbędzie się 3
kwietnia - w pierwszy czwartek miesiąca o godz. 17.45 w pawilonie
handlowym – I piętro.

Reaktywowana Spółka Wodna
Zarząd reaktywowanej Spółki Wodnej Wyry – Gostyń zaprasza

wszystkich mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się w dniu
18 marca 2008 r. o godz. 16.00 w pawilonie handlowym w Wy-
rach przy ul. Dąbrowszczaków 58.

Zmierz poziom cukru
1 kwietnia w Wyrach w pawilonie handlowym, a 9 kwietnia

w Domu Kultury w Gostyni jak co roku odbędzie się akcja bezpłat-
nego badania przesiewowego na poziom cukru we krwi. Akcję
prowadzi Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków w Mikołowie.
Szczegóły, dotyczące godzin przeprowadzenia akcji, będą umiesz-
czone na plakatach. 

25 lutego w Miejskim Domu
Kultury w Mikołowie odbyło się
spotkanie wójtów, burmistrzów,
prezydentów oraz starostów repre-
zentujących subregion centralny
województwa śląskiego. Jego ce-
lem było podpisanie umowy
o współpracy i realizacji Programu
Rozwoju Subregionu Centralnego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2007-2013. Podsta-
wowym elementem Programu jest
uzgodniona lista projektów, tzw.
podstawowa, na której znalazły się
przedsięwzięcia uznane za szcze-
gólnie istotne dla rozwoju subre-

gionu centralnego. Gmina Wyry
wraz z innymi Gminami Powiatu
Mikołowskiego jest wpisana do
Projektu „Budowa Zintegrowane-
go Systemu Zarządzania Gmina-
mi i Powiatem”, „Silesianet Budo-
wa Społeczeństwa Informacyjne-
go w Subregionie Centralnym
Województwa Śląskiego” – bu-
dowa sieci szkieletowej oraz „Sieć
tras rowerowych na terenie Po-
wiatu Mikołowskiego”.

Subregion Centralny, w którym
znalazło się 81 jednostek samo-
rządu terytorialnego (w tym gmi-
na Wyry) otrzymał 101,41 mln eu-
ro.

Ile za wstęp?
Już niebawem, bo w drugiej połowie marca, ma zostać otwarta

w Mikołowie na ul. Konstytucji 3 Maja 22, kryta pływalnia admini-
strowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie:

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa, podjętą na sesji 29
stycznia 2008 roku, zostały wprowadzone następujące wysokości
opłat wstępu na krytą pływalnię 

• bilet wstępu – normalny o wartości 7 zł za godz.(od osoby),
• bilet wstępu – ulgowy o wartości 4 zł za godz. (od osoby do

19 lat),
• wolny wstęp – dzieci do lat 3. 
Basen będzie ogólnodostępny od godz. 6.00 do 8.00, potem zo-

stanie udostępniony uczniom, po południu pływalnia ponownie
będzie czynna dla wszystkich chętnych.

Wielki Tydzień z Zespołem „Śląsk”
16.03.2008 r. (niedziela palmowa)
w kościele NSPJ w Wyrach
godz.16.30
odbędzie się koncert zespołu „Śląsk”
pt. „WIELKI TYDZIEŃ”
Wójt Gminy Wyry oraz Dyrektor Domu Kultury w Gostyni
serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców.

Umowa o współpracy

I Międzypowiatowy Przegląd Teatralny
Od 31 marca do 1 kwietnia w gminie Wyry odbędzie się I

Międzypowiatowy Przegląd Teatralny. Organizatorem jest Dom
Kultury Gostyń.
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Rozwiązaniem krzyżówki nr 35 jest
hasło „O losie człowieka decyduje
człowiek.” Nagrodę w postaci pre-

numeraty gazety „Wicie” od marca do
grudnia 2008, za podanie prawidłowego
rozwiązania, otrzymuje Henryk Bilgoń
z Wyr ul. Zwycięstwa 32.

Rozwiązaniem krzyżówki nr 36 będzie
hasło zamieszczone w kratkach od 1do
34. Prosimy dostarczyć prawidłową odpo-
wiedź na kartce pocztowej (z naklejonym
kuponem!!) do 7 kwietnia 2008 do Domu
Kultury w Gostyni lub przesłać na adres
Domu Kultury Gostyń ul. Pszczyńska 366.

Za nadesłanie prawidłowego rozwiąza-
nia wraz z naklejonym kuponem wy-

losujemy nagrodę.
Redakcja

�

KRZYŻÓWKA NR 36

KUPON

Pani Salomea Rzepczak z Wyr niedawno
przeglądała albumy i trafiła w nich na zdjęcie
z czasów szkolnych. Przedstawia jej klasę VII
w 1946 roku. Wtedy kierownikiem Szkoły Po-
wszechnej w Wyrach był pan Stanisław Ko-
walik, a wychowawcą Paweł Czech.

- Pan Czech uczył nas języka francuskie-
go, przywiązywał do tego bardzo dużą wa-
gę, bo już wtedy wiedział, że znajomość ję-
zyków obcych jest bardzo ważna. Języka
niemieckiego uczyliśmy się od 1940 do
1945 roku, każdy musiał umieć mówić i pi-
sać po niemiecku.

Pani Salomea urodziła się 13 sierpnia
1932 roku i niestety nie miała tego szczę-
ścia, aby pójść do pierwszej klasy w mun-
durku z białym kołnierzykiem.

- Wojna zburzyła naszą dziecięcą radość
z pójścia do szkoły, zmieniła nasze dzieciń-
stwo. Do dzisiaj mam przed oczami obraz
zniszczeń, zbombardowanych budynków.
Dopiero w klasie szóstej uczyłam się alfabe-
tu, liczenia, czytania. Najszybciej złapałam
język francuski, bo bardzo lubię języki obce.
Moim marzeniem jest nauczyć się jeszcze
angielskiego. Dostałam nawet od wnuczki
słownik do nauki, więc wieczorami lub gdy
nie mogę spać, uczę się słówek.

Na dowód tego pani Salomea z uśmie-
chem przytacza kilka zdań po niemiecku,
francusku i słówka po angielsku.

W szkole do ulubionych przedmiotów na-
szej rozmówczyni należała plastyka, geo-
grafia i przyroda. 

- Moja szkoła nauczyła mnie dyscypli-
ny, szacunku dla nauczycieli, dobrych

wartości. Słowo nauczyciela było najważ-
niejsze.

Wspominając koleżanki i kolegów pani
Salomea mówi – Dzisiaj wielu kolegów wi-
docznych na zdjęciu już nie żyje, zmarło tak-
że kilka koleżanek. Z Dorotą Pająk – kole-
żanką z klasy – przyjaźnię się do dzisiaj. Ja
siedziałam w drugiej ławce, ona w trzeciej.
Dorota umiała pięknie malować, była praw-
dziwą artystką. Koleżeństwo się utrzymało,
bo to bardzo dobra i sympatyczna osoba,
o wszystkim sobie pogadamy. Sprawdziła
się w życiu jako fajna koleżanka. Klasę ósmą
skończyłam w 1947 roku, potem uczyłam

się w Śląskich Zakładach Naukowych w Ka-
towicach.

- Teraz szkoły są inne, młodzież także się
zmieniła. Bardzo duży postęp sprawił, że kom-
putery i internet są na co dzień, młodzież ma
telefony komórkowe, sama muszę się jeszcze
nauczyć wysyłać sms. Chciałabym też nauczyć
się obsługiwać komputer, monitor już mam.
Trudno nam nadążyć za młodymi, ale trzeba
dalej iść naprzód – dodaje z uśmiechem.

Wspomnień pani Salomea ma wiele,
nadawałyby się na napisanie pamiętnika,
do czego nawet wnuczka zachęca babcię.

Iwon

Nasza klasa – rok 1946

Pani Salomea Rzepczak siedzi trzecia od prawej.


