Zaduma nad wydarzeniami sprzed lat
- Spotykamy siê na uroczystoci patriotycznej, aby uczciæ pamiêæ tragicznych wydarzeñ, które na terenie Gostyni i Wyr mia³y miejsce 68 lat temu. To w³anie w tym
miejscu, w pierwszych dniach wrzenia
1939 roku toczy³y siê krwawe walki Wojny
Obronnej. Zgromadzilimy siê pod pomnikiem ¯o³nierzy Wrzenia, który zosta³
wzniesiony czynem spo³ecznym mieszkañców Gostyni. Inicjatorem jego budowy by³
mieszkaniec Gostyni pan Hubert Kubica,
który przez d³ugie lata siê nim opiekowa³.
9 wrzenia 1945 roku pomnik zosta³ ods³oniêty. To pomnik, który do dzisiaj skupia
kombatantów i mieszkañców na historycznym miejscu stoczonej bitwy  tymi s³owami wójt Barbara Praso³ powita³a wszystkich przyby³ych na patriotyczne spotkanie,
które odby³o siê 3 wrzenia w Gostyni.
Jak co roku jego organizatorami s¹: wójt
Gminy Wyry oraz Zarz¹d Okrêgowy
Zwi¹zku Kombatantów Rzeczpospolitej
Polskiej i By³ych Wiêniów Politycznych
w Katowicach.
- Zbiorowe mogi³y ¿o³nierzy polskich,
którzy oddali swe ¿ycie w obronie ojczyzny
znajduj¹ siê na cmentarzach parafialnych
w Gostyni i w Wyrach. Mam nadziejê, ¿e
uroczystoæ ta po raz kolejny pozwoli na
oddanie czci poleg³ym i zadumê nad wydarzeniami sprzed lat, które na sta³e zapisa³y
siê w naszej historii  doda³a wójt.
W uroczystoci wziêli udzia³ m.in. radca generalny, przedstawicielka Wojewody
l¹skiego Krystyna Wrochna, pose³ Eugeniusz Wycis³o, Szef Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego w Katowicach p³k
Zbigniew Pi¹tek, reprezentant Komendanta Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ
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w Tychach mjr Zenon Æwiek, Prezes Zarz¹du Okrêgowe Zwi¹zku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych Wiêniów Politycznych w Katowicach Mieczys³aw Wilczyñski, Komendant Powiatowy
Policji w Miko³owie nadkomisarz Jacek
Firla, przedstawiciele w³adz rz¹dowych
i samorz¹dowych: prezydenci, starostowie, burmistrzowie, i wójtowie, przedstawiciele wojska, s³u¿b mundurowych,
przedstawiciel Zwi¹zku Kombatantów,
poczty sztandarowe, mieszkañcy Gminy
Wyry, mieszkañcy gmin ociennych, dzieci i m³odzie¿.
Mszê wiêt¹ ku czci ¿o³nierzy poleg³ych
na polu bitwy koncelebrowali: delegat Biskupa Polowego ks. Komandor dr pra³at
Marian Próchniak, ks. Dziekan Dekanatu
£aziskiego Janusz Lasok, ks. pp³k Piotr
Kowalczyk kapelan I Brygady Obrony Powietrznej w Bytomiu, pastor pp³k Zbigniew Kowalczyk  Dziekan Wojsk L¹dowych, ksiê¿a proboszczowie: Jan Podsiad³o, który wyg³osi³ homiliê, Rafa³ Padzierniok, Aleksander Wojtala.
Uroczystoæ prowadzi³ kpt. Leszek Klag
z WKU Tychy. Warty honorowe pe³ni³y
Kompania Honorowa VI Batalionu Desantowo  Szturmowego z Gliwic oraz I Brygada Si³ Powietrznych Bytom.
Przyby³a tak¿e Orkiestra Dom ¯o³nierza z Bielska-Bia³ej oraz chór Paxetbonum
dzia³aj¹cy przy parafii w. Franciszka i Klary w Tychach
Jak zwykle najwiêcej emocji i wspomnieñ wywo³a³o wyst¹pienie uczestnika
bitwy pod Wyrami  kpt Jana Strzeleckiego, który opowiedzia³ o minionych wydarzeniach. Rys historyczny przybli¿y³ szef
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Grupy Rekonstrukcji Historycznej Grupa
Operacyjna l¹sk  Piotr Skupieñ.
Nominacje na wy¿sze stopnie wojskowe
oraz dekoracje odznaczeniami kombatanckimi by³y kolejnym punktem uroczystoci.
Odznaczenia Za Zas³ugi dla Zwi¹zku
Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej
i By³ych Wiêniów Politycznych otrzymali:
Ewa Placha  sekretarz Gminy Wyry, Ilona
Sigmundzik  inspektor ds. Edukacji,
Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Urzêdu Gminy Wyry, Jadwiga Pasierbek Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Gostyni, Karol Noga  Prezes Zarz¹du Agencji Ochrony Huty w Bukownie.
Mianowania na wy¿sze stopnie wojskowe odebrali z r¹k p³k. Zbigniewa Pi¹tka na
kapitana pilot Antoni Tomiczek (90-latek)
oraz porucznik Wac³aw Piwoñski.
 Stajemy dzi do Apelu, by w 68 rocznicê wybuchu II wojny wiatowej przywo³aæ
pamiêæ wszystkich Tych, którzy ofiar¹ w³asnego ¿ycia w walce z hitlerowskim i sowieckim najedc¹ zawiadczyli, ¿e Jeszcze Polska nie zginê³a. Pochylmy g³owy
w zadumie i skupieniu przed bohaterami
tamtych dni i wspólnie z uczestnikami zmagañ o woln¹ Ojczyznê  wspomnijmy dni
chwa³y, trudu, krwi i powiêcenia  to fragment Apelu Poleg³ych, po którym zosta³a
oddana salwa honorowa.
Po salwie honorowej werblici grali tremolo, a delegacje z³o¿y³y wieñce pod pomnikiem.
Uroczystoæ zakoñczy³a siê odegraniem
Roty.
IWONA SPYCHA£A-D£UGOSZ
Fot. A. Miko³ajec

Wszystkiego co najlepsze,
co dobre i mi³e,
co budzi umiech na twarzy,
co kryje siê w maleñkim s³owie - szczêcie
- oraz tradycyjnych stu lat

¿ycz¹ wójt Barbara Praso³ oraz Redakcja
We wrześniu 2007 roku urodziny obchodzą:
80 lat
81 lat
82 lata
83 lata
84 lata
85 lat
86 lat
88 lat
89 lat
92 lata

Hubert Kukla, Brunon Pinocy
Maria Brożek, Maria Twardzik
Maria Bąk, Stefania Botor, Dorota Jastrzębska,
Karol Mrowiec
Maria Różowsza, Elżbieta Sebrala, Helena Kłos,
Józef Duda, Bronisław Rosa, Stefan Pająk
Emil Myszor
Helena Wróbel, Rozalia Kłos
Anna Lichecka, Teodor Danielczyk
Jadwiga Marekwia, Stefan Kukla
Łucja Myszor
Franciszek Kret

Nasi milusiñscy

W okresie od 23 lipca do 29 sierpnia 2007
(stan na dzieñ 5 wrzesieñ br.) na wiat przysz³o
11 ma³ych mieszkañców Gminy  7 w Gostyni
i 4 w Wyrach.

26 lipca Sebastian Myszor syn Patrycji i £ukasza z Gostyni
28 lipca Adrian Nieszporek syn Magdaleny i Adama z Wyr
30 lipca Natalia Bogocz córka Aleksandry i Dariusza z Wyr
1 sierpnia Adrian Hadasik syn Anny i Wojciecha z Wyr
8 sierpnia Natalia Pietrzak córka Ireny i £ukasza z Gostyni
9 sierpnia Dominik Nowrot syn Sabiny i Grzegorza z Gostyni
11 sierpnia Oliwia Slosarczyk córka Alicji i Mariusza z Gostyni
14 sierpnia Amelia Czauderna córka Renaty i Adama z Wyr
23 sierpnia Karolina Warzecha córka Ewy i Adama z Gostyni
25 sierpnia Wiktoria Ga³uszka córka Joanny i Adriana z Gostyni
29 sierpnia Bartosz Pasieka syn Ilony i Wies³awa z Gostyni
W wakacyjnym wydaniu gazety Wicie b³êdnie podalimy imiê mamy
Piotrusia Czembora - Dominiki. Za pomy³kê przepraszamy. Redakcja
Wszystkich rodziców i dziadków zachêcamy do przesy³ania nam
zdjêæ swoich nowonarodzonych pociech. Z przyjemnoci¹ zamiecimy je na naszych ³amach.

K¥CIK ARCHIWUM PRASOWEGO

Przynie i zostaw
W

Bibliotece w Wyrach
oraz Gostyni, a tak¿e
w Domu Kultury zostanie
otwarty nowy, archiwalny k¹cik
 gazet przeczytanych. Ka¿dy
kto ma w domu przeczytan¹ gazetê, szczególnie tê kolorow¹,
a nie chce jej wyrzuciæ, mo¿e j¹
przynieæ i po³o¿yæ na specjal-

nie do tego celu przygotowanym stoliczku. Kto bêdzie mia³
ochotê mo¿e j¹ bezp³atnie wypo¿yczyæ, zabraæ, przynieæ
w zamian inn¹.
Bêdzie to k¹cik wyj¹tkowy,
przeznaczony dla wszystkich. Zamiast wyrzuciæ przeczytan¹ gazetê mo¿emy j¹ komu oddaæ.

Dy¿ury radnych
- cz³onków Komisji ds. Rozwoju Miejscowoci Wyry odbywaj¹
siê w drugi i czwarty poniedzia³ek
miesi¹ca w sali narad Urzêdu
Gminy Wyry od 15.00 do 16.00.
10 wrzenia dy¿urowa³a Barbara Polok
24 wrzenia Miros³aw Sikora
8 padziernika Bo¿ena Z³otecka

22 padziernika Danuta Marekwia
Z kolei cz³onkowie Komisji ds.
Rozwoju Miejscowoci Gostyñ
bêd¹ pe³nili dy¿ury w Domu Kultury w Gostyni od 16.00 do
17.00 w nastêpuj¹cych dniach:
20 wrzenia Andrzej Wyroba
25 padziernika Henryk Cyba
Serdecznie zapraszamy!

Rozwi¹zanie spó³ki wodnej

Z

apraszamy Zarz¹d Spó³ki
Wodnej Wyry-Gostyñ oraz
jej cz³onków na walne zebranie,
które odbêdzie siê 18 wrzenia
2007 r. o godzinie 17.00 w pawi-

lonie w Wyrach. Tematem spotkania bêdzie rozwi¹zanie spó³ki
wodnej.
Przewodnicz¹cy
Maciej Czak

Wygra³ wycieczkê
Z

wyciêzc¹ konkursu og³oszonego przez Dom Kultury
w Gostyni Otwórz oczy
patrz...gdzie to jest? zosta³ Benedykt Jaworski Gostyni, który

wygra³ 3-dniow¹ wycieczkê
w Pieniny. Pozostali uczestnicy
otrzymali nagrody pocieszenia 
ksi¹¿ki i albumy itp. Gratulujemy!

Moje hobby

W bibliotece Gminnej w Gostyni otwarta jest wystawa pt.
Moje hobby. Swoje prace rze-

biarskie prezentuje pan Bogdan
Marny. Zapraszamy do obejrzenia wystawy.

ZAPOMNIANA HISTORIA

Co kryj¹ stare kufry?
N

a probê Czytelników chcielibymy wprowadziæ now¹ rubrykê  Zapomniana historia
w której bêdziemy prezentowaæ
stare zdjêcia, interesuj¹ce dokumenty z dalekiej przesz³oci,
wszelkiego rodzaju bibeloty.
Swoj¹ niecodzienn¹ historiê
mo¿e mieæ stary nó¿ do otwierania
listów, szkatu³ka, fili¿anka, papieronica, kielich, karafka, broszka,
tabakiera, ka³amarz, puderniczka,

laska, pieczêæ i wiele innych.
Kto bêdzie robi³ przedwi¹teczne porz¹dki w kufrach, na strychu,
w piwnicy, a przy okazji znajdzie
wiekow¹ pami¹tkê, prosimy
o kontakt z redakcj¹.
Na naszych ³amach chcielibymy utrwaliæ to co przemija, a mo¿e wyjaniæ tajemnicê przesz³oci?
Chêtnie wys³uchamy wszystkich
opowieci.
Redakcja

Powiatowy Zespó³ Doradztwa Rolniczego w Miko³owie
og³asza nabór na kurs przygotowuj¹cy do egzaminu na tytu³

wykwalifikowany robotnik w zawodzie rolnik.
Planowany termin spotkania organizacyjnego to
25 wrzesieñ godz. 10.00, Miko³ów ul. Gliwicka 85,
sala wyk³adowa w hotelu ODR.
Telefony kontaktowe 032 3250 151; 515 275 940;
515 275 939; 515 275 941; 515 275 938
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XII SESJA RADY GMINY

Akty wandalizmu szczególnie w weekendy
13

sierpnia odby³o siê XII posiedzenie Rady Gminy Wyry,
które otworzy³ Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Wyry Andrzej Wyroba.
Nastêpnie radni przyst¹pili do
przyjêcia proponowanego porz¹dku obrad. Wójt Barbara Praso³ poinformowa³a o autopoprawkach,
które zosta³y wprowadzone do
projektu uchwa³y w sprawie przyjêcia planu projektów planowanych do realizacji w ramach programów operacyjnych UE w latach
2008-2010 oraz w projekcie
uchwa³y dotycz¹cym udzielenia
pomocy finansowej dla Gminy poszkodowanej w wyniku ¿ywio³u.
Porz¹dek obrad oraz protokó³
z ostatniej sesji zosta³y przyjête jednog³onie czyli 13 g³osami za.
Nastêpnie radni przyst¹pili do
podejmowania uchwa³ w sprawach:
 sprzeda¿y dzia³ek przy ul.
Motyla.
- W chwili obecnej trwa jeszcze
podzia³ w/w dzia³ek i z tego powodu nie okrelono w projekcie
uchwa³y ich numerów  wyjani³a
wójt.
Uchwa³a zosta³a przyjêta 13 g³osami za.
 Sprzeda¿y dzia³ki przy ul. Pszczyñskiej w Wyrach.
- Jest to teren bo by³ym Kó³ku
Rolniczym. Na dzia³ce znajduj¹ siê
dwa budynki, które równie¿ planujemy przeznaczyæ na sprzeda¿, ale
w tej chwili trwa wycena
Uchwa³a zosta³a przyjêta 13 g³osami za.
 Nadania nazwy ulicy Orzechowa odcinkowi ulicy Pszczyñskiej w Wyrach.
- Przeprowadzone zosta³y konsultacje z mieszkañcami i zdecydowana wiêkszoæ z nich opowiedzia³a siê za nazw¹ Orzechowa  wyjani³a wójt.
Uchwa³a zosta³a przyjêta 13 g³osami za.

 Udzielenia pomocy finansowej dla Gminy poszkodowanej
w dniu 20 lipca 2007 r.
- Z uwagi na otrzymane wskazówki ze l¹skiego Zwi¹zku Gmin
i Powiatów, projekt tej uchwa³y bêdzie dotyczy³ udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Przyrów poszkodowanej w wyniku gradobicia
20 lipca 2007 r. W gminie tej
uszkodzonych zosta³o wiele budynków mieszkalnych, dachy i elewacje. Z uwagi na to, ¿e wiêkszoæ budynków pokryta by³a eternitem, nie
mo¿na ich remontowaæ, a nale¿y je
wymieniæ na nowe, co ogromnie
zwiêksza koszty  wyjani³a skarbnik gminy Gra¿yna S³owik.
Uchwa³a zosta³a przyjêta 14 g³osami za.
 Przyjêcia planu projektów
planowanych do realizacji w ramach programów operacyjnych
UE w latach 2008-2010.
Temat omówi³a wójt Barbara
Praso³. Uchwa³a zosta³a przyjêta
14 g³osami za.
 Przyjêcia zmian do bud¿etu
Gminy Wyry na 2007 rok.
Uchwa³a zosta³a przyjêta 14 g³osami za.
 Przyjêcia projektu uchwa³y
w sprawie poparcia inicjatywy Marsza³ka Województwa l¹skiego.
Wójt poinformowa³a, ¿e Marsza³ek Województwa l¹skiego Janusz Moszyñski zwróci³ siê do
Wójta Gminy Wyry o poparcie inicjatywy organizacji Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej w 2012 roku
na terenie Województwa l¹skiego
i przygotowanie stosownego projektu uchwa³y celem przyjêcia
przez Radê Gminy Wyry.
Uchwa³a zosta³a przyjêta 13 g³osami za i 1 g³osem wstrzymuj¹cym siê.
W dalszej czêci obrad przewodnicz¹cy Komisji sta³ych Rady
Gminy Wyry oraz wójt przedstawili sprawozdania z prac w okresie
miêdzysesyjnym.

W punkcie interpelacje radna
Danuta Marekwia wnioskowa³a
o postawienie znaku drogowego 
zakaz postoju na ulicy Puszkina na
zakrêcie (przy obelisku).
Henryk Cyba poinformowa³
o pimie jednego z mieszkañców
w sprawie postawienia garbów na
ulicy Miarowej.
W punkcie zapytania radnych
Bo¿ena Z³otecka zapyta³a kto powinien usun¹æ nad³amane po
ostatniej wichurze drzewa przy ulicy Pszczyñskiej. Radna zapyta³a
tak¿e o powód wykopania ogromnej dziury przy budynku dró¿nika
na przejedzie kolejowym na ul.
Pszczyñskiej.  Nie zabezpieczony
wykop o rednicy oko³o 3 metrów
stwarza ogromne niebezpieczeñstwo  doda³a radna.
- Pierwsza sprawa zostanie zg³oszona zarz¹dcy drogi, druga zostanie skierowana do PKP odpowiedzia³a wójt.
Zygmunt Srokosz zapyta³ na jakim etapie jest przejmowanie ulicy
Zbo¿owej  bocznej i Kopaniny 
bocznej. Radny zawnioskowa³
o zaproszenie na posiedzenie Komisji Komunalnej Komendanta
Stra¿y Miejskiej w £aziskach Górnych.
Zygmunt Srokosz wnioskowa³
tak¿e o wyst¹pienie do dzier¿awców gruntów z propozycj¹ zakupu
dzier¿awionych prze nich gruntów.
Adam Klêczek zg³osi³ problem
przelewania siê po opadach deszczu wody z rowów, które maj¹ za

ma³¹ rednicê.  Szczególnie ostatnio mia³o to miejsce na ulicy Puszkina  doda³.
Herbert Popiech zapyta³ czy
na terenie Gminy s¹ patrole policji
w weekendy, poniewa¿ w ostatni
weekend znowu da³o siê zauwa¿yæ
oznaki wandalizmu.
Henryk Cyba zg³osi³ fakt zarastania wysokimi trawami poboczy
ulicy Pszczyñskiej wzd³u¿ chodnika.
Przewodnicz¹cy Rady wnioskowa³, aby w powy¿szej sprawie rozeznaæ mo¿liwoæ zastosowania
rodków chemicznych.
Alicja Ostrowska zg³osi³a fakt
rzadkiego wycinania traw wzd³u¿
torów oraz braku sygnalizacji
dwiêkowej informuj¹cej o nadje¿d¿aj¹cym poci¹gu.  Trawy zas³aniaj¹ widocznoæ kierowcom,
szczególnie na niestrze¿onych przejazdach kolejowych..
W wolnych wnioskach Przewodnicz¹cy Rady zg³osi³ ponownie
fakt pochylonego s³upa telekomunikacyjnego na ul. Motyla, na zakrêcie poni¿ej Gostyñca.
Zygmunt Srokosz z³o¿y³ wniosek
formalny o przygotowanie na nastêpn¹ sesjê projektu uchwa³y
w sprawie wyst¹pienia ze Stowarzyszenia Wspierania Samorz¹dnoci.
Przewodnicz¹cy Rady poinformowa³ o korespondencji, która
wp³ynê³a do Rady.
Na podstawie protoko³u
I. Spycha³a-D³ugosz

Powiatowy Zespó³ Doradztwa Rolniczego
w Miko³owie organizuje

wyjazd seminaryjny

na Wystawê Rolnicz¹ Agro Show 2007 Bednary w dniach
22-23 wrzesieñ 2007 r. Zainteresowani mog¹ zg³aszaæ siê
do siedziby PZDR ul. Gliwicka 85 lub kontaktowaæ siê telefonicznie 032 3250 151; 515 275 941 lub z Urzêdem
Gminy Wyry 032 325 68 21
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212 posesji nie posiada umów
W

³aciciele nieruchomoci maj¹ obowi¹zek stosowaæ siê do przepisów ustawy
o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach
z dnia 13 wrzenia 1996r. (z. U. Nr 132, poz.
622 z póniejszymi zmianami) oraz Uchwa³y
Nr XXXIX/301/2006 Rady Gminy Wyry z dnia
26 kwietnia 2006r. w sprawie szczegó³owych
zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Wyry (Dz. Urz. Woj. l. Nr 70
poz. 1988 z dnia 13 czerwca 2006r.) w szczególnoci:
 wyposa¿yæ nieruchomoæ w urz¹dzenia
do zbierania odpadów,
 utrzymywaæ je w nale¿ytym stanie,
 gromadziæ odpady w przeznaczonych
do tego pojemnikach.
Na ¿¹danie gminy, w³aciciele nieruchomoci maj¹ obowi¹zek przedstawiæ umowê zawart¹ z zak³adem gminnym lub przedsiêbiorstwem zajmuj¹cym siê odbieraniem odpadów
komunalnych.
Do obowi¹zku gminy nale¿y równie¿ prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od w³acicieli nieruchomoci, co umo¿liwia kontrolê
przestrzegania przepisów. Ewidencja sporz¹dzana jest na podstawie wykazów otrzymywanych co miesi¹c od przedsiêbiorców
wiadcz¹cych us³ugi komunalne na terenie
gminy Wyry, którzy wykazuj¹ w³acicieli nieruchomoci z którymi w poprzednim miesi¹cu zosta³y zawarte umowy lub uleg³y rozwi¹zaniu.
Z przykroci¹ musimy poinformowaæ, ¿e
obecnie a¿ 212 posesji nie posiada umów na
odbieranie odpadów komunalnych (nie dotyczy to organizowanej co miesi¹c zbiórki odpadów segregowanych).
W stosunku do tych osób, które nie zawar³y umów Wójt zosta³ zobowi¹zany do wydawania z urzêdu decyzji ustalaj¹cej wysokoæ
op³at (wyliczonych z zastosowaniem stawek
okrelonych przez Radê Gminy), terminy ich
uiszczania oraz sposób i terminy udostêpniania urz¹dzeñ.
Dla naszej gminy zgodnie z uchwa³¹ nr
XLIII/325/2006 Rady Gminy Wyry z dnia 20

wrzenia 2006r. górne stawki op³at ponoszonych przez w³acicieli nieruchomoci za odbieranie odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³ych na terenie Gminy Wyry wynoszz
a) za odbiór odpadów komunalnych w wysokoci 145,00 z³ brutto za 1 m³ (135,51 z³
netto + 9,49 z³ VAT)
b) za odbiór nieczystoci ciek³ych w wysokoci 28,00 z³ brutto za 1 m³ (26,17 z³ netto
+ 1,83 z³ VAT);
c) za odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny w wysokoci
8,00 z³ brutto za 1 m³ (7,48 z³ netto + 0,52 z³
VAT).
Ju¿ teraz zwracamy siê do tych z Pañstwa
którzy nie posiadaj¹ stosownych umów o ich
zawarcie, poniewa¿ w padzierniku i listopadzie zostanie przeprowadzona kontrola
w tym zakresie.
Poni¿ej podajemy wykaz przedsiêbiorców
którzy na dzieñ 06.09.2007r. posiadaj¹ stosowne zezwolenie Wójta Gminy Wyry na
wiadczenie us³ug komunalnych:
1. PRZEDSIÊBIORSTWO US£UG KOMUNALNYCH
ul. Kokotek 33 41  700 Ruda l¹ska,
tel. 032 248 20 31
wywóz odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³ych
2. PRZEDSIÊBIORSTWO TECHNIKI SANITARNEJ ALBA Sp. z o.o.
ul. Zwierzyniecka 6 43  100 Tychy,
tel. 032 396 92 99
wywóz odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³ych
3. ALBA EKOSERWIS Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 5 41  922 Radzionków,
tel. 032 324 69 44
wywóz odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³ych
4. MIÊDZYGMINNE PRZEDSIÊBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI MASTER Sp. z o.o.

Zwrot akcyzy
Od

1 wrzenia do 30 wrzenia br.
w Urzêdzie Gminy Wyry rozpoczê³o siê przyjmowanie wniosków o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Producent rolny w w/w terminie winien
z³o¿yæ wniosek wraz z fakturami VAT potwierdzaj¹cymi zakup oleju napêdowego do
produkcji rolnej za okres od 1 marca 2007r.
do 31 sierpnia 2007r., do wójta w³aciwego

ze wzglêdu na miejsce po³o¿enia gruntów
bêd¹cych w posiadaniu lub wspó³posiadaniu
tego producenta rolnego (w tym dzier¿awcy).
Kwotê zwrotu podatku akcyzowego ustala
siê jako iloczyn iloci oleju napêdowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikaj¹cej
z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra (w
2007r.  0,55 z³/litr) z tym, ¿e kwota zwrotu
podatku nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ kwota sta-
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ul. Grota Roweckiego 44 43  100 Tychy,
tel. 032 219 84 27 / 327 69 50
wywóz odpadów komunalnych
5. PRZEDSIÊBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
ul. Energetyków 5 43  170 £aziska Górne, tel. 032 224 14 52 / 224 10 88 / 224 15
50
wywóz nieczystoci ciek³ych
6. REMONDIS GLIWICE Sp. z o.o.
ul. Kaszubska 2 44  100 Gliwice,
tel. 032 231 08 58
wywóz odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³e
7. EKOLOGICZNE SYSTEMY TRANSPORTU AGLOMERACJI <ESTA> Sp. z o.o.
ul. Piotra Skargi 87 41  706 Ruda l¹ska,
tel. 032 242 21 10, 032 242 63 89
wywóz odpadów komunalnych
8. ZAK£AD OCZYSZCZANIA EKO-ZAG
Sp. J.
ul. D³uga 200 43  100 Tychy,
tel. 032 216 95 29, 032 216 21 09
wywóz odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³e
9. TRANSTAR GRZEGORZ WONIAK
ul. Wyzwolenia 7c 43  180 Orzesze,
tel. 032 221 38 65
wywóz nieczystoci ciek³ych
10. REMONDIS Sp z o.o. Oddzia³ w Sosnowcu
ul. Baczyñskiego 11 41  203 Sosnowiec,
tel. 032 293 80 62; 63
wywóz odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³ych
11. US£UGI TRANSPORTOWE ARTEX
Artur Kie³kowski
ul. Staropodleska 31 43  190 Miko³ów,
tel. 06964451165
wywóz nieczystoci ciek³ych
nowi¹ca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju
napêdowego, liczby 86 oraz powierzchni
u¿ytków rolnych bêd¹cych w posiadaniu lub
wspó³posiadaniu producenta rolnego okrelonej w ewidencji gruntów i budynków, wed³ug stanu na dzieñ 1 kwietnia 2007r.
Pieni¹dze wyp³acane bêd¹ w terminie 1 
30 listopada 2007r. gotówk¹ w kasie Urzêdu
lub na rachunek bankowy podany we wniosku.
Wnioski s¹ dostêpne na stronie internetowej Urzêdu oraz w Urzêdzie Gminy, a informacje w powy¿szym temacie mo¿na zasiêgn¹æ pod nr tel. 032 325 68 21.
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BITWA WY

Szturm na sch
1

wrzenia na terenach wokó³
schronu bojowego Sowiniec
w Gostyni przy ulicy Têczowej
po raz trzeci odby³a siê w impreza kulturalno-owiatowa Bitwa
Wyrska 2007  Szturm na
schron, po³¹czona z piknikiem
fortecznym.
Jej organizatorami podobnie
jak w latach ubieg³ych by³ Urz¹d
Gminy Wyry i Stowarzyszenie Na
Rzecz Zabytków Fortyfikacji Pro
Fortalicium, a tak¿e po raz
pierwszy Dom Kultury, który by³
organizatorem pikniku fortecznego.
Tym razem w ramach imprezy
odby³a siê rekonstrukcja szturmu
wojsk niemieckich na polski
schron bojowy Sowiniec,
w którym bra³y udzia³ grupy re-

konstrukcji historycznej l¹sk,
Cytadela, Patria. W sumie 80
cz³onków.
Ponadto atrakcj¹ by³a prezentacja barwy i broni grup rekonstrukcji historycznych reprezentuj¹cych zarówno stronê polsk¹
jak i niemieck¹.
Zainteresowani zbierali siê ju¿
od wczesnych godzin popo³udniowych. Jedni przyje¿d¿ali samochodami, motocyklami, inni
na rowerach lub pieszo. Pasjonatów militariów nie brakowa³o.
Tu¿ przed bitw¹, pole wokó³
schronu zape³ni³o siê widzami.
Ka¿dy chcia³ zobaczyæ fragment
walki, rannego ¿o³nierza lub
czo³g w akcji.
Wojtek z Miko³owa ma 5,5 roku i wspólnie z dziadkiem Stanis³awem Czardybonem przyjecha³ do Gostyni aby zobaczyæ
niecodzienne widowisko Bitwê
Wyrsk¹ 2007. Panowie zabrali
lornetkê, picie i prowiant.
 Jestemy tutaj po raz pierwszy, wnuk jest zachwycony. Postanowi³em spêdziæ z nim dzieñ
w trochê inny sposób ni¿ zwykle.
Dzisiaj opowiadam mu o sprzêcie wojskowym, o ¿o³nierzach.

Sponsorzy imprezy: ADW, Zak³ad Przetwórstwa Miêsnego
Kodrin Henryka Serafina z Gostyni, Fundacja Pro-Eko,
Browary Tyskie, MPGO Master, Bank Spó³dzielczy
w Tychach.
Patronat medialny objêli: Polskie Radio Katowice,
Tygodnik Echo oraz Wicie.
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Wojtu tak¿e zadaje pytania,
wszystko dotyka. Obowi¹zkowo
musia³em mu kupiæ he³m i saperkê.
- Dziadek obieca³, ¿e kupi mi
jeszcze czapkê  chwali siê Wojtek.
- Fura¿erkê  poprawia dziadek, który wie, ¿e wnuczek bêdzie wszystko to co widzia³,
opowiada³ mamie i babci.
Wra¿eñ nie brakuje.
12-letni Maciek z Tychów przyjecha³ na rowerze z tat¹ Adamem.
- Syn czeka³ ju¿ na dzisiejszy
dzieñ. Marzy³ o tym, aby potrzymaæ karabin maszynowy, zobaczyæ Hummera  wielozadaniowy samochód terenowy. Najwa¿-

niejsze ¿eby nie pada³ deszcz, bo
wtedy zabawa nie bêdzie ju¿ taka fajna  dodaje Maciek wspinaj¹c siê na przenon¹ wyrzutniê rakietow¹.
Wyposa¿enie zaprezentowane
przez ¿o³nierzy z 18 Bielskiego
Batalionu Desantowo-Szturmowego podziwia³y tak¿e panie.
Krystyna i Jolanta Krawiecprzyjecha³y z Mys³owic.
- By³ymy na wojnie rok temu, dzisiaj jestemy trochê zawiedzione, bo bitwa by³a bardzo
krótka. Oczekiwa³ymy na efekty
specjalne, ale by³o ich niewiele.
W ubieg³ym roku bitwa by³a zrobiona z wiêkszym rozmachem.
Wiemy, ¿e to trudne zadanie or-

Wszystkim, którzy przyczynili siê do zorganizowania Bitwy Wyrskiej
2007  Szturm na schron sk³adam serdeczne podziêkowania.
Dziêkujê sponsorom, w³acicielom nieruchomoci, którzy udostêpnili teren na imprezê, p³k mgr in¿. Zbigniewowi Pi¹tkowi za pomoc
w przygotowaniach, Stowarzyszeniu na Rzecz Zabytków Fortyfikacji
Pro Fortalicium za zorganizowanie inscenizacji, grupom rekonstrukcji
historycznych za udzia³ w niej, orkiestrze wojskowej Wojsk Si³ Powietrznych, orkiestrze KWK Boles³aw mia³y.
Hufcowi Ziemi Miko³owskiej za udostêpnienie i wypo¿yczenie namiotów, Zak³adowi Gospodarki Komunalnej w Wyrach za pomoc
w przygotowaniu terenu, patronom medialnym za obecnoæ, OSP Wyry i OSP Gostyñ za utrzymanie porz¹dku i bezpieczeñstwa podczas imprezy, wszystkim tym, którzy pomagali w zorganizowaniu trzeciego wydania Bitwy wyrskiej 2007.
Wójt Gminy
BARBARA PRASO£
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hron

ganizacyjne, ale warto w ten sposób promowaæ gminê.
- Ziêæ opowiada³ nam o bitwie,
dlatego postanowilimy przyjechaæ  mówi¹ Teresa i Andrzej
Sinka z Rudy l¹skiej. Pani Teresa d³u¿ej zatrzyma³a siê przy stoisku z wojskowymi akcesoriami,
pan Andrzej wypytywa³ ¿o³nierzy
o szczegó³y umundurowania, inscenizacjê i grupy rekonstrukcji

historycznej. Ma³¿onkowie
wspólnie odczekali w kolejce,
aby zwiedziæ schron Sowiniec.
W trakcie imprezy mo¿na by³o
zakupiæ elementy wyposa¿enia
wojskowego, ksi¹¿ki, okolicznociowe wydawnictwa oraz wykonaæ pami¹tkowe zdjêcia.
W tak zwanym miêdzy czasie
widzowie podziwiali wystêp orkiestry wojskowej Wojsk Si³ Po-

wietrznych oraz orkiestry KWK
Boles³aw mia³y.
W godzinach popo³udniowych
odby³ siê piknik forteczny wraz
z wystêpem Kapeli Lwowskiej,
podczas którego wójt Barbara
Praso³ wrêczy³a nagrody w ramach konkursu Najpiêkniejsza
posesja w Gminie Wyry. Zabawa taneczna zakoñczy³a festyn.
IWONA SPYCHA£A-D£UGOSZ

Schron Sowiniec, w którym urz¹dzilimy izbê muzealn¹ stanowi najbardziej na po³udnie wysuniêty obiekt
fortyfikacji sta³ych punktu oporu Wyry i jednoczenie Odcinka Miko³ów. Sowiñcem nazwany zosta³ najprawdopodobniej przez miejscow¹ ludnoæ.
Zgodnie z jej relacjami obiekt rozpoczêto budowaæ w po³owie sierpnia 1939 roku. W dniu 1 wrzenia 1939
roku obiekt nie by³ gotowy do walki. Sta³ w szalunku, który ci¹gniêto dopiero w listopadzie 1939 roku. Wyposa¿ony by³ jednak we wszystkie elementy stalowe takie jak np. drzwi pancerne wejciowe, pancerne
drzwiczki wy³azu, czy te¿ drzwi gazoszczelne pomiêdzy izbami. Do dnia rozpoczêcia remontu ¿aden z tych
elementów na obiekcie siê nie zachowa³.
Schron wybudowano w typie odpornoci C (mia³ byæ odporny na liczne trafienia pociskami kalibru 155
mm), wiêkszoæ obiektów na odcinku wybudowana jest w typie odpornoci D (schron odporny, na wielokrotne trafienia pociskami kalibru 220 mm) nie licz¹c ¿elbetowych stanowisk broni maszynowej budowanych na
pozycjach polowych, które maj¹ ni¿sza klasê odpornoci (zazwyczaj B), charakterystyczn¹ dla tego typu obiektów.
Schron uzbrojony by³ w dwa 7,92 mm ckm wz. 30 Browning, (posiada dwie strzelnice dla tego typu broni)
i 7,92 mm rkm wz. 28 Browning (posiada jedn¹ strzelnice obrony wejcia dla rkm-u). W jednej z izb bojowych
znajduje siê wyjcie ewakuacyjne dla za³ogi pe³ni¹ce rolê strzelnicy broni rêcznej. Jest tak¿e wyposa¿ony
w dwie wyrzutnie ³adunków owietlaj¹cych i zrzutnie granatów. We wnêtrzu znajduje siê szeæ izb, z czego
dwie to izby bojowe. Schron by³ w czêci socjalnej gazoszczelny i posiada³ instalacje filtrowentylacyjn¹ napêdzan¹ rêcznie. W rejonie schronu walczy³a kilkuosobowa za³oga z 2 kompanii specjalnej ckm (dowódca mjr
Stanis³aw Amon) wchodz¹ca w sk³ad samodzielnego batalionu fortecznego Miko³ów i to ona jako jednostka
wyspecjalizowana najprawdopodobniej mia³a obsadziæ schron po jego ukoñczeniu.
PIOTR ADAMCZYK
Pro Fortalicium
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Pokonali w³asne s³aboci
W

rodê 5 wrzenia o godz.
17.45 w Zespole Szkó³
w Wyrach odby³o siê pierwsze
powakacyjne spotkanie uczniów
Szko³y Sztuk Walki Kung-Fu DJU-SU prowadzonej od 16 lat przez
Tomasza Kamiñskiego. Wszyscy
przybyli w bardzo dobrych nastrojach poniewa¿ odnieli kolejny, wielki sukces.
1 wrzenia w Budapeszcie odby³y siê Miêdzynarodowe Mistrzostwa Wêgier Federacji IBF
dalekowschodniej sztuki walki
kung-fu. Grupa zdoby³a ³¹cznie
15 medali w tym 5 z³otych,
7 srebrnych i 3 br¹zowe.
Z sekcji wyrskiej jecha³o 8 zawodników: Anna Rostek, Weronika Ho³yk, Hanna Æmiel, Piotr
Buczek, Sergiusz Waluda, Martin mi³owski, Kamil Niewiadomski, Sebastian Musia³ oraz
trener, znajomi i rodzice uczestników.
Oto Medalici:
Hanna Æmiel
- II miejsce w kata z broni¹ (juniorzy zaawansowani do lat 16)
- III miejsce w kata (juniorzy
zaawansowani do lat 16)
Anna Rostek
- III miejsce w walkach semi-contact
Sebastian Musia³
- I miejsce w walkach semi-contact (juniorzy do 40 kg)
- II miejsce i puchar w syn-

chron kata  juniorzy (wraz z Kamilem Niewiadomskim i Martinem mi³owskim).
Kamil Niewiadomski
- I miejsce w walkach semi-contact
- I miejsce w kata z broni¹ (juniorzy zaawansowani do lat 16)
- II miejsce i puchar w synchron kata  juniorzy (wraz z Sebastianem Musia³em i Martinem
mi³owskim).
- III miejsce w kata (juniorzy
zaawansowani do lat 16)
Martin mi³owski
- I miejsce w walkach semi-contact (juniorzy zaawansowani do
lat 16)
- II miejsce i puchar w synchron kata  juniorzy (wraz z Sebastianem Musia³em i Kamilem
Niewiadomskim)
- II miejsce w kata z broni¹ (juniorzy zaawansowani do lat 16)
Piotr Buczek
- I miejsce w kata z broni¹
(m³odsi zaawansowani do lat 10)
- II miejsce w kata (m³odsi zaawansowani do lat 10)
- II miejsce w walkach semi-contact
- Fantastycznie wspominamy
ten wyjazd nie tylko ze wzglêdu
na odniesione sukcesy, ale wspania³e przyjêcie przez Wêgrów, wyj¹tkow¹ atmosferê podczas Mistrzostw  mówi trener, który nie
kryje dumy i zadowolenia ze

swoich zawodników.  S¹ ambitni, systematyczni, sumienni. Sport
jest dla nich tak samo wa¿ny jak
nauka w szkole. M³odzie¿ jest
zdolna i chêtna do uprawiania
sportu, trzeba tylko powiêciæ jej
czas i uwagê aby wydobyæ to co
najlepsze. Podczas zajêæ bardzo
du¿y nacisk k³adê na æwiczenia
ogólnorozwojowe, dynamikê, gibkoæ, zwinnoæ. G³ówn¹ zasad¹
naszej szko³y nie jest umiejêtnoæ
bicia, lecz dog³êbne poznanie samego siebie. Kung-Fu jest niczym
innym jak pokonywaniem w³asnych s³aboci, kszta³towaniem
silnej woli, charakteru i postawy
godnej adepta sztuk walki  t³umaczy trener Kamiñski.
Tego wszystkiego uczyli siê
tak¿e zawodnicy podczas obozu
sportowego na Pogorii, który

odby³ siê w tym roku w dniach
16  26 lipca.
 Codziennie mielimy 5 godzin treningów, w ramach zajêæ
gralimy w ping-ponga, skakalimy salta na trampolinie. Uczestnicy musieli wiêc wykazaæ siê du¿¹ odpornoci¹ fizyczn¹, a tak¿e
psychiczn¹. By³y tak¿e wyk³ady,
pogadanki o u¿ywkach, zagro¿eniach dzisiejszego wiata. Grupa
bardzo siê z¿y³a, wróci³a pe³na
entuzjazmu i zapa³u  przyznaje
trener.
Dla wszystkich zainteresowanych zapisaniem siê na zajêcia
podajemy adres internetowy 
www.kung-fu-tychy-wyry.pl,
gdzie zamieszczone s¹ wszystkie
informacje na ten temat.
Tekst i fot.
Iwona Spycha³a-D³ugosz

Rywalizuj¹ z najlepszymi
4

wrzenia w zajedzie Pod
Kasztanami w Wyrach zosta³ rozegrany turniej skata
o Puchar Wójta Gminy Wyry.
I miejsce zaj¹³ Piotr Bartas, II
Piotr Kania, III Bogdan Chlebek, IV Teodor Ciwis, V Zygfryd Rzepka, VI Ernest Waloszyñski.
W skatowej ekstraklasie Kontiwent Wyry, który zrzeszony jest
w Polskim Zwi¹zku Skata, plasuje
siê obecnie na pierwszym miejscu, to za spraw¹ rozgrywek ligowych, które rozegra³y siê 9 wrzenia w ¯orach.
W ogólnopolskiej klasyfikacji
Grand Prix Polskiego Zwi¹zku
Skata liderem jest Teodor Ciwis,

8

który ma na swoim koncie 730
punktów.
Natomiast druga dru¿yna Kontiwent Wyry II jest w III lidze.
W tym roku sekcja skatowa
z Wyr pozyska³a sponsora i zmieni³a nazwê na Kontiwent. W tej
chwili ma mo¿liwoæ wyjazdu na
prawie wszystkie turnieje rozgrywane w Polsce, a tak¿e poza granicami kraju. Prezes firmy
Krzysztof Polak z Gostyni tak¿e
gra w skata, wiêc najlepiej rozumie problemy zawodników.
- Dziêki pomocy finansowej jestemy spokojni o przysz³oæ naszej sekcji, skupiamy siê na grze
i poprawianiu wyników  doda³
Teodor Ciwis.

Przypomnijmy, ¿e sekcja skatowa powsta³a w 1989 r i od pocz¹tku organizuje Mistrzostwa
Gminy Wyry. Kolejna edycja
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walki o tytu³ Mistrza Gminy
Wyry rozpocznie siê ju¿ 25
wrzenia.
I. Spycha³a-D³ugosz

XV WYRSKA, PIESZA PIELGRZYMKA NA JASN¥ GÓRÊ

Je¿eli Ciê boli  znaczy, ¿e ¿yjesz
J

eszcze nie tak dawno, bo 21
sierpnia, grupa parafian z Wyr
i okolicznych miejscowoci licz¹ca 95 osób, podjê³a trzydniowy
trud drogi, aby prze¿yæ byæ mo¿e
jedno z najpiêkniejszych wydarzeñ w ich ¿yciu  spotkanie
z Królow¹ Ludzkich Serc  Matk¹
Bosk¹ Czêstochowsk¹. Jednak zanim dost¹pilimy tego ogromnego zaszczytu staniêcia dos³ownie
twarz¹ w twarz przed Pani¹ Jasnogórsk¹, czeka³ nas nie lada
wyczyn: 100 km do pokonania
i napotykaj¹ce nas w czasie drogi, ekstremalne przygody...
Dzieñ pierwszy  21 sierpnia
o godz. 8:00 ze piewem na
ustach i radoci¹ w sercu powoli
udalimy siê do naszego pierwszego postoju znajduj¹cego siê
w Rudzie l¹skiej  Koch³owicach. W czasie drogi nie mog³o
zabrakn¹æ szczególnej modlitwy,
jak¹ jest ró¿aniec. Rozwa¿aj¹c jego tajemnice za wstawiennictwem Naszej Matki, zanosilimy
nasze pielgrzymkowe intencje do
Boga. Oczywicie nie mogê nie
wspomnieæ o piewie, który towarzyszy³ nam przez ca³y czas
pielgrzymki. Ania i Adam jako
animatorzy muzyczni zagrzewali

wreszcie o godz. 17.00 dotarlimy
do Piekar l¹skich. Gdy doszlimy
na miejsce, w podziêkowaniu za
nieustann¹ Opiekê Matki Bo¿ej
podczas wêdrówki oddalimy pok³on Matce Piekarskiej, a nastêpnie udalimy siê do salek, aby tam
rozpakowaæ nasze baga¿e i przygotowaæ miejsce do spania.
Dzieñ drugi  22 sierpieñ.
Msza wiêta  przepiêkna zarówno w treci jak i przekazie i ruszamy w drogê! Misj¹ dnia by³o pokonanie 30 km i dojcie do Szko³y Podstawowej w Wonikach.
Jak to czasami na szlaku bywa,
dziej¹ siê ró¿ne rzeczy, a raczej
ludzie odnosz¹ kontuzje i tak by³o tym razem. Jednak nasz niezast¹piony prezes niczym Superman pojawia³ siê szybko, zabiera³ kontuzjowanych pielgrzymów
i czeka³ z nimi na postoju. A my
dreptalimy z nadziej¹ dotrwania
do nastêpnego postoju. Ks. Krystian swoim ogromnym darem
przekonywania potrafi³ niejednego postawiæ do pionu mówi¹c
Je¿eli Ciê boli to znaczy, ¿e ¿yjesz. Jak to mówi¹ w kupie si³a
i rzeczywicie by³a, bo ka¿dy kto
gorzej siê czu³ móg³ liczyæ na s¹siada obok, móg³ siê wy¿aliæ albo

Znamy dobrze powiedzenie trening i ciê¿ka praca
czyni mistrza. Powiedzenie to mo¿emy odnieæ do XV
Jubileuszowej Pielgrzymki na Jasn¹ Górê. Czas ten by³
wspania³y. Sz³am ju¿ po raz trzeci, tym razem po
d³ugiej przerwie, dlatego podoba³a mi siê wszystko co
z tym zwi¹zane. Najwa¿niejsze jednak jest to, ¿e uda³o
nam siê od pocz¹tku stworzyæ prawdziw¹ wspólnotê
(bez wzglêdu na wiek i miejsce zamieszkania).
Wspólnotê ludzi, któr¹ prowadzi³ Bóg, czuwa³ nad ni¹
Duch w. i ochrania³ Anio³ Stró¿.
Uczestniczka
nas do piewu i nie pozwolili,
abymy podczas drogi choæ przez
chwilê siê nudzili. Kiedy dotarlimy do upragnionego postoju
wiele osób odetchnê³o z ulg¹. Na
miejscu czekali na nas pan Stanis³aw i prezes z ekip¹, którzy przygotowali dla nas gor¹c¹ herbatê
i kawê, abymy mogli pokrzepiæ
cia³a do dalszego wêdrowania.
Czas ruszaæ dalej...Po drodze czeka³y na nas kolejne postoje i kolejne kilometry do przebycia, a¿

porozmawiaæ... i takie rozmowy
sprawia³y, ¿e stawalimy siê sobie
bli¿si, a to wszystko za spraw¹
dzia³ania Pana Jezusa, bo to On
prawdziwie jednoczy ludzi, sprawia, ¿e czasem rozumiej¹ siê bez
s³ów. Wreszcie dotarlimy do Kocio³a w Wonikach, niektórzy
z umiechem na twarzy, inni ze
³zami w oczach, a jeszcze inni
z grymasem wywo³anym zapewne wszechstronnym bólem. Podziêkowalimy Jezusowi za

Jubileuszowa XV piesza pielgrzymka na Jasna Górê to
moja pierwsza wyprawa. Na pocz¹tku myla³am o
tym, by siê wycofaæ, ale pomog³a mi Msza wiêta w
dniu wyruszenia z Wyr. Przez ca³e trzy dni droga by³a
d³uga i ciê¿ka. By³am zmêczona, ale dotrwa³am do
ostatniego mo¿na powiedzieæ, ¿e najwa¿niejszego dnia.
Gdy wchodzilimy do Czêstochowy, poczu³am jak ca³y
ból i zmêczenie znika. Nastêpnie rozmowa z ukochan¹
Mam¹ i powierzenie Jej naszych intencji, by mog³a je
zanieæ do Boga. By³o to niesamowite, p³aka³am ze
szczêcia. Mylê, ¿e moim utwierdzeniem w tej
pielgrzymce by³a moja intencja, z któr¹ zmierza³am
przed oblicze Matki.
Ula
szczêliwe dotarcie do kolejnego
celu i prosilimy o nieskoñczone
pok³ady si³ na nastêpny dzieñ 
dzieñ szczególny spotkania
z Matk¹ na Jasnej Górze.
Dzieñ trzeci  23 sierpieñ 
ostatnie kilka godzin wêdrówki...
Poranna Msza by³a piêkna  na
kazaniu ksi¹dz Krystian mówi³
o przywdzianiu szat weselnych
podczas spotkania z Maryj¹. Ka¿dy z nas zadawa³ sobie pytanie:
Czy jestem godny przywdziania
owych szat? Czy zas³ugujê na
uczestnictwo w takiej Uczcie?
Tylko 30 i a¿ 30 kilometrów dzieli³o nas od Naszej Ukochanej
Matki. Jednak Wyry tak ³atwo siê
nie poddaj¹ i walcz¹ z kilometrami, z niemi³osiernym upa³em,
który nie da³ o sobie zapomnieæ.
Równie¿ tego dnia otrzymalimy
¿ó³to  niebieskie koszulki, które
zosta³y specjalnie zrobione na tê
okazjê. A na nich piêkne logo
i nasz oficjalny hymn pielgrzymki,
który nieustannie towarzyszy³
nam tego dnia w wêdrowaniu.
S³u¿ba porz¹dkowa zawsze
w pogotowiu, czuwa³a nad naszym bezpieczeñstwem i z uwag¹
ledzi³a ruch drogowy na trasie
wjazdowej do Czêstochowy.
Nadszed³ d³ugo wyczekiwany
przez wszystkich moment: dotarlimy do jasnogórskiego parku od
strony, którego wszystkie pielgrzymki uroczycie przekraczaj¹
próg Domu Matki Bo¿ej. Podczas
tego mylê, ¿e dla wszystkich niezapomnianego momentu towarzyszy³ nam nasz wyrski hymn
oraz niewypowiedziana radoæ
w sercach, której naprawdê nie
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da siê opisaæ s³owami... Przekroczylimy mury Sanktuarium i sta³o siê  Matka Bo¿a czeka³a na
nas z otwartymi ramionami...
Dzieñ czwarty  24 sierpieñ
rozpoczêlimy wspólnotowym
spotkaniem na Wa³ach z parafianami z Wyr, którzy przyjechali
z naszej rodzinnej miejscowoci,
aby wspólnie z nami z³¹czyæ siê
w modlitwie, rozwa¿aj¹c stacje
Drogi Krzy¿owej. Nastêpnie czeka³a na nas uroczysta Msza w.
w Kaplicy Cudownego Obrazu,
kilka godzin wytchnienia, a póniej nabo¿eñstwo ró¿añcowe
w Kaplicy Matki Bo¿ej Ró¿añcowej, które zwieñczy³o nasz pobyt
na Jasnej Górze. Ok. 17.00 wyjechalimy z Czêstochowy i udalimy siê do Wyr...
Czas trwania pielgrzymki osi¹gn¹³ swój kres z chwil¹ wypiewania uroczystego Te deum Laudamus, ale zanim to nast¹pi³o,
mia³y miejsce serdeczne podziêkowania dla wszystkich, którzy
w jakikolwiek sposób w³¹czyli siê
w organizacjê i prawid³owy przebieg pielgrzymki.
Kolejna pielgrzymka ju¿ za rok,
mam nadziejê, ¿e z Bo¿¹ pomoc¹ bêdzie ona owocnym czasem,
obfitym w deszcz Bo¿ych ³ask,
a chêtnych do wspólnego wêdrowania z roku na rok bêdzie tylko
przybywaæ!!!
ANNA DANIELCZYK

Wiêcej o pielgrzymce na stronach:
www.nspj-wyry.katowice.opoka.org.pl
www.wyry.archidiecezja.katowice.pl
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Do¿ynki z dawnych lat
- Moje ¿ycie przez ca³y czas by³o zwi¹zane z rolnictwem. Dzi
kiedy ju¿ zwolni³o swój bieg,
chcia³abym trochê powspominaæ
do¿ynki z dawnych lat 1958-59,
a tak¿e póniejsze, bo zawsze
chêtnie pomaga³am w przygotowaniach do tej uroczystoci  takie s³owa skierowa³a do nas
mieszkanka Wyr, która postanowi³a podzieliæ siê z nami swoimi
refleksjami na temat do¿ynek.
- Mam nawet zdjêcia, które pokazuj¹ moj¹ m³odoæ, a tak¿e innych mieszkañców Wyr, którzy
w tym czasie brali udzia³ w do¿ynkach. Pierwsze zdjêcia pochodz¹
z 1958 roku, kiedy sama uczestniczy³am w korowodzie do¿ynkowym. Kolejne pokazuj¹ lata, kiedy
nasze dzieci bra³y w nich udzia³,
potem jeszcze nasze wnuki. Dawniej wygl¹da³o to tak, ¿e wybiera³o siê jedno gospodarstwo, przygotowywa³o siê koronê ¿niwn¹,

gospodarze piekli ko³ocz. Rano
by³a msza wiêta, a po uroczystociach kocielnych wracalimy razem z orkiestr¹ do gospodarstw,
gdzie gospodarze ustawiali sto³y
na podwórku czêstowali nas ko³oczem. Tam te¿ trwa³a zabawa. Do¿ynki organizowa³o Kó³ko Rolnicze, wraz Ko³em Gospodyñ Wiejskich. W tych rolniczych rodzinach by³ jaki pêd by siê spotkaæ
i zrobiæ co, by pozosta³o jakie
wspomnienie, po tych ludziach,
których ju¿ dzisiaj nie ma wród
nas. Mile wspomnienia pozosta³y
gdy prezesem Kó³ka Rolniczego
by³ nie¿yj¹cy ju¿ Józef Cia³oñ. Pan
Danielczyk z Zawodzia ju¿ nie¿yj¹cy. Bardzo anga¿owali siê pan
¯oga³a, potem pan Kontny, tak¿e
nie ma ich ju¿ wród nas. S³ynne
te¿ by³y zabawy do¿ynkowe w gospodzie U ¯yda, gdzie zje¿d¿ali
siê rolnicy z okolicznych wsi i bawili siê wymienicie. Tak zlecia³o

Do¿ynki dzi...
prawie 50 lat, ale zwyczaje przetrwa³y do dzisiaj. Mo¿e odbywa
siê to mniej okazale, wszyscy bowiem cierpi¹ na brak czasu. Tak¿e
m³ode pokolenie pochodzenia rolniczego jest ju¿ mniej liczne, nie
chce uczestniczyæ w okaza³ych,
l¹skich strojach, co daje uroczystociom do¿ynkowym szczególn¹

oprawê. Jak tak dalej pójdzie to
nastêpne pokolenia bêd¹ ju¿ ogl¹da³y do¿ynki tylko na zdjêciach.
Tyle by by³o wspomnieñ z tamtych, gdy starsze pokolenie nadawa³o ton tym uroczystociom.
Rolniczka w z Wyr
(Nazwisko i adres do wiadomoci
Redakcji)

...i dawniej

Propozycje dla wszystkich
Z

apraszamy na powakacyjne
zajêcia w Domu Kultury w Gostyni. Proponujemy ró¿norodne
formy spêdzenia wolnego czasu,
zajêcia, które rozwijaj¹ i rozbudzaj¹ zainteresowania, przygotowuj¹
do egzaminów do szkó³ rednich
i wy¿szych. Dzieci zapisujemy na
podstawie karty zg³oszenia i uiszczenia op³aty w wysokoci 10
z³/rok. P³atna jest tylko nauka gry
na instrumentach (8 z³ za lekcjê 
p³atne z góry za ca³y miesi¹c).
Osoby doros³e zapisujemy wg zasad obowi¹zuj¹cych w zespo³ach.
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 Zespo³y taneczne 
wszystkie grupy wiekowe (od 5latków) spotkanie organizacyjne
3 wrzenia (czwartek) godz.
15.00.
 Aerobic  od 18 wrzenia
we wtorki godz.18.00
 Gimnastyka  od 20 wrzenia w czwartki godz.19.00
 Plastyka  od 11 wrzenia 
wtorki i czwartki 12.00-16.30
(zapisy wg grup wiekowych)
 Nauka gry na gitarze i organach  spotkanie organizacyjne
19 wrzenia godz.17.30

 Tik-Tak zajêcia interdyscyplinarne dla maluszków od 3 roku ¿ycia (czwartki 12.00-13.00) po utworzeniu siê grupy min.10 osobowej
 Chór  czwartki od 17.0019.00 (pawilon w Wyrach)
 Zespo³y folklorystyczne 
poniedzia³ki 17.00
 Animacje komputerowe
i multimedia  wtorki, rody od
13.00-16.00 (po zapisaniu siê
min.10 osób)
 Zajêcia przygotowuj¹ce do
szkó³ rednich i wy¿szych  rody 17.00-19.00
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Uwaga mieszkañcy Wyr!
Od 1 padziernika 2007
otwieramy w Wyrach PRACOWNIÊ TWÓRCZOCI WSZELAKIEJ (plastyka, grafika, multimedia, zajêcia przygotowuj¹ce do
egzaminów wstêpnych do liceów
i uczelni o profilu plastycznym
(dla uczniów szko³y podstawowej, gimnazjum, szkó³ rednich
oraz 5 i 6-latków.). Zapraszamy
na zajêcia do pawilonu, I piêtro,
rody 12.30-18.00. Dodatkowe
informacje mo¿na uzyskaæ pod
numerem tel. 032 218 70 00.

ROK SZKOLNY 2007/2008

Pierwszy dzwonek
3

wrzenia w Zespole Szkó³
w Wyrach oraz Zespole Szkó³
w Gostyni odby³o siê uroczyste
rozpoczêcie roku szkolnego.
W wyrskiej szkole najpierw na
apelu spotkali siê uczniowie starsi,
o godz. 10.30 w mury szkole po
raz pierwszy wkroczyli pierwszoklasicie ze swoimi rodzicami.
W przededniu uroczystoci
pierwszakom podobno by³o trudno zasn¹æ. Denerwowa³y siê
pierwsz¹ wizyt¹ w szkole, musia³y
pamiêtaæ, aby nie zapomnieæ za-

Zespó³ Szkó³ w Wyrach
Klasa I a liczy 17 uczniów
(12 ch³opców 5 dziewcz¹t)
wychowawczyni¹ jest pani
Ewa Mazur.
Klasa I b liczy 18 uczniów
(12 ch³opców i 6 dziewczynek) wychowawczyni¹ jest
pani Barbara Nowak-Wróblewska.

braæ ze sob¹ wype³nionej po brzegi s³odyczami tyty czyli tekturowego, kolorowego rogu obfitoci.
Podobno ide¹ tego prezentu od
rodziców jest os³odzenie maluchom perspektywy wieloletniej
edukacji.
Nie mniej zdenerwowani i podekscytowani byli rodzice. Im równie¿ udzieli³ siê uroczysty nastrój
oraz emocje, zwi¹zane z wkraczaniem dzieci w szkolny wiat i nowymi obowi¹zkami. W Gostyni

Zespó³ Szkó³ w Gostyni
Klasa I a liczy 17 uczniów,
wychowawczyni¹ jest pani
Maja Serafin.
Klasa I b liczy tak¿e 17
uczniów, wychowawczyni¹
jest pani Zofia Pucher.
W tej szkole tak¿e przewa¿aj¹ ch³opcy. W sumie w klasach pierwszych jest 19
ch³opców i 15 dziewczynek.

Pierwszaki z Zespo³u Szkó³ w Wyrach...

... i z Zespo³u Szkó³ w Gostyni.
rozpoczêcie roku szkolnego odby³o siê o godz. 9.15 z udzia³em
wszystkich uczniów.
Dyrektorki szkó³ ¿yczy³y
uczniom nie tylko dobrych ocen,
pomylnoci ale tak¿e zwraca³y
uwagê na dobre zachowanie.
Po czêci oficjalnej uczniowie
w towarzystwie wychowawczyñ

oraz rodziców udali siê na zwiedzanie szko³y, zagl¹dnêli do swoich klas i innych zakamarków
szko³y.
Za kilka tygodni w obu szko³ach
pierwszoklasici bêd¹ pasowani
wielkim o³ówkiem na pe³noprawnych uczniów Zespo³u Szko³.
IWONA SPYCHA£A-D£UGOSZ

Sponsor
krzy¿ówki nr 32
Rozwi¹zaniem krzy¿ówki nr 32
by³o has³o Szczêcie to sposób patrzenia na wiat. Za nades³anie

prawid³owego rozwi¹zania wraz
z naklejonym kuponem nagrodê
ufundowan¹ przez sklep Art Gecco
z Miko³owa otrzymuje pan Adrian
Jastrzêbski ul. Tyska 12a Gostyñ.
Gratulujemy!
Nagroda jest do odebrania
tylko i wy³¹cznie w Domu Kultury w Gostyni do koñca miesi¹ca. Po up³ywie tego terminu nagrody przechodz¹ do dyspozycji Redakcji.
Tym razem nie zamieszczamy
krzy¿ówki nr 33 poniewa¿
otrzymalimy bardzo du¿o materia³ów, które postanowilimy
zamieciæ w tym wydaniu gazety. Za zmianê przepraszamy

ogłosz. płatne
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NAJPIÊKNIEJSZA POSESJA W GMINIE WYRY

W cieniu cesarskiego drzewka
W

tym roku zosta³a og³oszona II edycja
konkursu Najpiêkniejsza posesja
w Gminie Wyry. Komisja konkursowa
w sk³adzie: przewodnicz¹ca  wójt Barbara
Praso³, zastêpca przewodnicz¹cej Jolanta
Rynkiewicz-Kotwasiñska, cz³onkowie: Alicja
Kud³a, Janusz Liszowski, Ewa Taut,
w dniach 23  24 lipca dokona³a
przegl¹du 9 posesji zg³oszonych
do konkursu.
Za pomys³owe i estetyczne zagospodarowanie Grajdo³ka
z wykorzystaniem naturalnego
ukszta³towania terenu, niekonwencjonalne zastosowanie materia³ów przyrodniczych, posiadanie unikatowych okazów rolinnych oraz du¿y wk³ad pracy
w³asnej w zaprojektowaniu, wykonaniu i utrzymaniu terenu wokó³ posesji, I miejsca zaj¹³ Bogumi³ Fuchs z Wyr, który otrzyma³
nagrodê 800 z³ w formie talonu
do zrealizowania w Hurtowni
Ogrodniczej oraz dyplom.
II miejsc exequo zajêli: Piotr Profaska
z Gostyni za pomys³owe i estetyczne zagospodarowanie k¹cika rekreacyjno-wypoczynkowego, oryginalne kompozycje rolin skalnych oraz du¿y wk³ad pracy w³asnej oraz
Krystian Rajs z Wyr za stworzenie oryginalnie wymodelowanej kompozycji ¿ywop³otów, uwzglêdniaj¹cych funkcjonalne urz¹dzenie posesji, estetyczne wkomponowanie
rzeb w aran¿acjê ogrodu oraz du¿y wk³ad
pracy. Panowie otrzymali w nagrodê 600 z³
w formie talonu do zrealizowania w Hurtowni Ogrodniczej oraz dyplom.
Wyró¿nienia, równie¿ w formie talonu, na
kwotê 150 z³, ksi¹¿kê oraz dyplom otrzymali: Irena Hupka z Wyr, El¿bieta Kycia z Wyr,
Krzysztof Jod³owiec z Gostyni, Stefania
Stencel z Gostyni, Gra¿yna wierkot z Gostyni, Irena Walczuch z Wyr.
Laureaci I i II miejsca oprócz nagród i dyplomów otrzymali tak¿e specjalnie z tej okazji przygotowane logo konkursu, które bêdzie
wyró¿nia³o nagrodzone posesje sporód innych. Trzeba go tylko zawiesiæ w widocznym
miejscu na p³ocie.
Uroczyste wrêczenie nagród odby³o siê
1 wrzenia podczas pikniku fortecznego Bitwa Wyrska 2007.
Laureatem tegorocznego konkursu okaza³
siê pan Bogumi³ Fuchs z Wyr, który przyzna³,
¿e sam nigdy by siê nie zg³osi³ do udzia³u
w konkursie. Zrobi³y to córki  Agnieszka
i Renata, widz¹c ile wysi³ku tato wk³ada w to,
aby ich ogród by³ najpiêkniejszy.
Pan Bogumi³ oprócz pracy w³asnych r¹k
i pomys³om, wykorzysta³ tak¿e naturalne
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ukszta³towanie terenu, a w³aciwie dziurê
powsta³¹ po szkodach górniczych. Dzisiaj to
miejsce nazywa siê Grajdo³ek.
- Zagospodarowanie ogródka zaczynalimy
z ¿on¹ prowadziæ stopniowo, ale prze³om nast¹pi³ w 2000 roku, kiedy na naszej posesji
zosta³y zakoñczone prace remontowe zwi¹za-

ne ze szkodami górniczymi. Wtedy mog³em
daæ upust wyobrani  wspomina laureat 
majsterkowicz.
U pañstwa Fuchs trudno znaleæ k¹cik,
który nie mia³by swojego uroku i klimatu.
Kiedy by³ to owocowy ogród, który dzi
zmieni³ siê diametralnie. Przede wszystkim
jest bardzo zielono i kolorowo, na dodatek
jest ma³e oczko wodne z rybkami, fontanna
zrobiona z konara drzewa, k³adka, ogrodowa
hutawka, w starym akordeonie rosn¹ kwiaty,
a na rowerowej ramie wisz¹ kwitn¹ce ozdoby.
Konar ze starego orzecha pos³u¿y³ jako
kwietnik, a pieñ sta³ siê krzese³kiem. Nawet
z taczki zrobiony jest stolik, a z nierdzewnej

Wrzesieñ 2007

blachy grill. Na ³aweczce w cieniu paulowni 
cesarskiego drzewka, przywiezionego 15  lat
temu z Wêgier, najchêtniej wypoczywa pani Lidia. Oboje chêtnie spêdzaj¹ czas w Grajdo³ku.
Nazwê wymyli³a pani Lidia.  M¹¿ gra³ na
flecie w orkiestrze KWK Boles³aw mia³y i tak
sobie skojarzy³am.
- ¯ona dba o kwiaty, a ja o ca³¹
resztê  dodaje z umiechem pan
Bogus³aw, który podziwia naturê,
obserwuje j¹ i stara siê ¿yæ z ni¹
w zgodzie.  Nie przeszkadzam jej,
a ona mnie.
- Prawie wszystkie iglaki, które
mam w ogródku wyhodowa³em
w swojej szkó³ce  dumne przyznaje zwyciêzca, który na pewno
ma wiele cierpliwoci. Teraz w³asnorêcznie robi pergolê z winoroli.
- Na staroæ bêdê siedzia³ w jej
cieniu i pi³ winko lub le¿a³ w jej
cieniu i czyta³ ksi¹¿kê. A mo¿e bawi³ siê z wnukiem? miej siê.
- Od ma³ego wychowywa³em siê wród
kwiatów i zwierz¹t. Nie wyobra¿am sobie,
aby dzisiaj mog³o byæ inaczej. Kocham przyrodê, uwielbiam jej piêkno. Bardzo lubiê czytaæ
ksi¹¿ki opisuj¹ce piêkno krajobrazów, gór i jezior. Chcia³bym mieæ jeszcze w moim buszu
sarenkê. Oczywicie drewnian¹, ale ¿eby
przypomina³a tê prawdziw¹  dodaje pan Bogumi³, który przyzna³, ¿e za wygran¹ kupi
no¿yce do ciêcia i odkurzacz do lici.
Ju¿ dzisiaj przyjêlimy zaproszenie pana
Bogumi³a do odwiedzenia ogrodu za rok. Podobno bêdzie jeszcze piêkniejszy i oryginalniejszy.
Tekst i fot. IWONA SPYCHA£A-D£UGOSZ

