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URZĄD INFORMUJE

Nasi milusińscy
Po 18 kwietnia na świat przyszło ośmioro małych mieszkańców naszej gminy:
Piotr syn Aleksandry i Marka
Zofia córka Ireny i Michała
Wojciech syn Ireny i Michała
Liwia córka Aleksandry i Jarosława

Dawid syn Agnieszki i Macieja
Mira córka Dominiki i Tomasza
Oliwia córka Anety i Michała
Julia córka Justyny i Sławomira

Odeszli do wieczności
Po 9 kwietnia zmarło czterech mieszkańców naszej gminy:
29 kwietnia Henryka Staehr z Wyr
14 maja Tadeusz Piszczek z Wyr

Ważne telefony
Urząd Gminy Wyry, ul. Główna 133, 43-175 Wyry
Tel. (32) 325 68 00, Fax. (32) 325 68 09
Pogotowie ratunkowe
(32) 226 21 00, (32) 226 26 65 lub 999
ul. Wyzwolenia 5, 43-190 Mikołów
Straż pożarna
(32) 326 23 10, (32) 326 23 11 lub 998
ul. Prusa 7, 43-190 Mikołów
Policja
(32) 737 72 00, (32) 737 72 55 lub 997
ul. Józefa Rymera 1, 43-190 Mikołów
Dzielnicowy – mł. asp. Dariusz Cuber,
tel. 32 737 72 69 lub 723 65 65 29.
Pogotowie gazowe
(32) 227 31 24 lub 992
ul. Barbary 25, 43-100 Tychy
Pogotowie energetyczne
(32) 303 09 91 lub 991
Pogotowie wodne
(32) 325 70 00
Zarządzanie kryzysowe
(32) 326 04 30
ul. Prusa 7, 43-190 Mikołów
Urząd Gminy
(32) 325 68 00,
ul. Główna 133, 43-175 Wyry
Dom Kultury
(32) 218 70 00
ul. Pszczyńska 366, 43-176 Gostyń
Biblioteka Gostyń
(32) 218 75 23
ul. Pszczyńska 372, 43-176 Gostyń
Biblioteka Wyry
(32) 218 72 73,
ul. Główna 58, 43-175 Wyry
Zespół Szkół w Wyrach
(32) 218 72 44, (32) 323 01 52
ul. Puszkina 10, 43-175 Wyry
Zespół Szkół w Gostyni
(32) 218 76 00, (32) 323 06 33
ul. Rybnicka 141, 43-176 Gostyń
Przedszkole w Wyrach
(32) 778 24 40
ul. Puszkina 10a, 43-175 Wyry

Przedszkole w Gostyni
(32) 218 76 55
ul. Pszczyńska 366a, 43-176 Gostyń
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
(32) 323 02 38,
ul. Główna 107, 43-175 Wyry
Zakład Gospodarki Komunalnej
(32) 218 72 42
ul. Wagonowa 35, 43-175 Wyry
NZOZ Wyrmed
(32) 218 72 00
ul. Tysiąclecia 5, 43-175 Wyry
NZOZ Gosmed
(32) 218 70 77
ul. Rybnicka 2, 43-176 Gostyń
OSP Gostyń
(32) 218 76 66
ul. Pszczyńska 296, 43-176 Gostyń
OSP Wyry
(32) 218 71 94
ul. Pszczyńska 76, 43-175 Wyry
Urząd Pocztowy
(32) 218 71 66,
ul. Główna 58, 43-175 Wyry
Apteka Gostyń
(32) 218 76 22
ul. Pszczyńska 368, 43-176 Gostyń
Apteka Wyry
(32) 218 72 46
ul. Tysiąclecia 3, 43-175 Wyry
Powiatowy Urząd Pracy
(32) 224 11 39, (32) 224 10 92
ul. Chopina 8, 43-170 Łaziska Górne
Gabinet nocnej i świątecznej opieki
medycznej
dla pacjentów poniżej 18 roku życia:
Centrum Zdrowia w Mikołowie
Sp. z o.o. (Szpital Powiatowy)
tel. 32 325 76 00
ul. Waryńskiego 2, 43-190 Mikołów
dla pacjentów powyżej 18 roku życia:
Szpital św. Józefa Sp. z o.o.
32 322 40 63
ul. Okrzei 27, 43-190 Mikołów
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17 maja Rufin Szymaszek z Gostyni
20 maja Florian Mazur z Wyr

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko…”
ks. J. Twardowski

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
Rodzinie i Najbliższym Zmarłego

śp.
Zygmunta Szydłowskiego
składają
Redakcja i Rada Programowa miesięcznika samorządowego „Wicie”

„Nie mów z rozpaczą, że już ich nie ma,
lecz z wdzięcznością mów, że byli…”

Panu
Tomaszowi Fityka
Radnemu Gminy Wyry
oraz
Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci

śp.
Ojca
składają
Wójt Gminy Wyry, Przewodnicząca Rady Gminy Wyry,
Radni Gminy Wyry i pracownicy Urzędu Gminy

Dyżury radnych
Dyżury radnych w Wyrach – sala narad Urzędu Gminy Wyry, ul. Główna 133
od godz. 15.00 do 16.00:
11.06 – Mirosław Sikora

Dyżury radnych w Gostyni – Dom
Kultury w Gostyni, ul. Pszczyńska 366 od
godz. 17.00 do 18.00:
11.06 – Joanna Pasierbek-Konieczny

Nowi dyrektorzy
Znamy już nowych dyrektorów trzech
gminny placówek. Od września przez
najbliższe 5 lat funkcję dyrektora Szkoły
Podstawowej w Wyrach nadal będzie pełniła Ilona Sobieraj. Zmiany nastąpią natomiast w obu gminnych przedszkolach.
Anna Wesoły będzie kierowała Gminnym
Przedszkolem w Gostyni, zaś Karolina
Mudyn obejmie stanowisko dyrektora
w Gminnym Przedszkolu w Wyrach. Obie

panie są związane ze swoimi placówkami
od wielu lat, obie również aktualnie pełnią
funkcje wicedyrektorów.
Konkursy zostały przeprowadzone
23 kwietnia, natomiast Wójt Gminy
Wyry zatwierdziła ich wyniki zarządzeniem trzy dni później. Barbara Prasoł
wręczy nominacje nowym dyrektorom
na początku czerwca.
Karolina Kopacz

INWESTYCJE

Gminne drogi w remoncie

Ul. Na Wierzysko

Ulice Słoneczna, Główna boczna, Leszczynowa, Dwór, Dębowa czy Rybnicka boczna,
to tylko niektóre z gminnych dróg, których przebudowa zaplanowana została na
2018 rok. Planowany termin zakończenia remontów to 30 listopada
Ul. Słoneczna

Ul. Leszczynowa
Inwestycja zakłada wykonanie korytowania drogi, poszerzenie jej w rejonie
skrzyżowania, niwelację nasypu i skarp,
wykonanie utwardzenia drogi tłuczniem
poprzez wykonanie podbudowy dolnej
oraz górnej na długości ok.100 mb.
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Inwestycja zakłada wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, wykonanie
utwardzenia poboczy tłuczniem, zagospodarowanie wód opadowych poprzez
zastosowanie studni chłonnych. Długość
odcinka drogi to ok. 220 m. Ponadto do
nr 245B przewiduje się wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem, ułożenie
warstwy asfaltu na odcinku długości ok.
85 m, do nr 215 – wyrównanie istniejącej
nawierzchni tłuczniem oraz ułożenie warstwy asfaltu na odcinku ok. 220 m, a do nr
253 – wyrównanie istniejącej nawierzchni
tłuczniem oraz ułożenie warstwy asfaltu
na odcinku ok. 150 m.
Ul. Kłosa

Ul. Dębowa
Trwa remont ul. Słonecznej w Wyrach.
Planowany termin zakończenia robót został przesunięty na 30 lipca w związku
z wystąpieniem licznych niekorzystnych
warunków zarówno pogodowych, jak
i geologicznych (napotkanie skały w rejonie
sąsiadującym z cmentarzem).
Ul. Główna boczna

15 maja ogłoszono przetarg na remont
ul. Głównej bocznej. W ramach inwestycji
zostanie położona nawierzchnia asfaltowa.
Wykonane zostaną też zjazdy do posesji,
a także kanalizacja deszczowa.
Ul. Tyska, Tęczowa, Wagonowa

Tegoroczny remont obejmie przebudowę
fragmentu nawierzchni tej ulicy. Wykonane
zostanie korytowanie drogi, poszerzenie jej
w rejonie skrzyżowania, niwelacje nasypu
i skarp, utwardzenie drogi tłuczniem oraz
wykonanie nawierzchni asfaltowej, na długości ok. 90 mb.
Ul. Dwór

Inwestycja zakłada wykonanie nowej
nawierzchni asfaltowej i utwardzenie poboczy tłuczniem, wykonanie powierzchniowego odwodnienia w postaci prefabrykowanych betonowych koryt trójkątnych
(w przypadku technicznej możliwości) na
odcinku od skrzyżowania z ul. Zjednoczenia do budynków nr 1B i 1C (odcinek
o długości ok. 380 m).
Ul. Zawodzie, Dworcowa

Celem inwestycji jest opracowanie projektu przebudowy ul. Tyskiej i Tęczowej
w Gostyni oraz ul. Wagonowej w Wyrach
(na wybranych odcinkach) tak, aby przebudowa ta uwzględniała m.in. ciągi pieszo-rowerowe lub piesze, miejsca parkingowe
(także dla rowerów), spowalniacze ruchu
drogowego na odcinkach, gdzie są one konieczne oraz zjazdy do posesji.

W tym roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy tych ulic. Materiały do ogłoszenia
przetargu są już przygotowane. Celem
inwestycji będzie ujednolicenie szerokości jezdni, budowa jednostronnego
chodnika, dwustronne utwardzenie poboczy, całkowita wymiana istniejącej
konstrukcji nawierzchni, z dostosowaniem do aktualnych wytycznych co do
nośności i kategorii obciążenia ruchem
dla dróg gminnych.

Remont obejmie dwa fragmenty drogi.
Na pierwszym z nich wykonane zostanie
korytowanie drogi (ewentualnie ściągnięcie humusu i podniesienie niwelety drogi
do góry), wykonanie utwardzenia drogi
tłuczniem poprzez wykonanie podbudowy dolnej oraz górnej. Długość remontowanego odcinka drogi to ok. 270 m. Natomiast w przypadku drugiego fragmentu
zakłada się utwardzenie nawierzchni
drogi w istniejącym śladzie, uzupełnienie podbudowy, wykonanie nawierzchni
z frezu. Długość odcinka to ok. 260 m.
Ul. Rybnicka – trzy drogi boczne

Projekt zakłada wykonanie na długości
około 100 m frezowania, następnie wykonanie warstwy wyrównującej z asfaltu oraz
warstwy ścieralnej z masy asfaltowej.
Ul. Pszczela

Zostanie wykonane frezowanie, uzupełnienie podbudowy oraz wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku ok. 185 m.
Ul. Rybnicka boczna

Na drodze dojazdowej do cmentarza zakłada się wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, utwardzenie poboczy tłuczniem,
zagospodarowanie wód opadowych przez
zastosowanie studni chłonnych. Remont
obejmie ok. 220 m drogi.
O wszystkich bieżących, jak i planowanych inwestycjach przeczytacie w kolejnych
numerach „Wici”.
Referat Gospodarki Komunalnej
i Inwestycji Urzędu Gminy Wyry
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Taryfa dla zbiorowego
odprowadzania ścieków

Karta ŚKUP zamiast
biletów okresowych

Na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 30 maja weszła w życie nowa taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wyry. Nowa taryfa została ustanowiona na okres 3 lat. Poniżej
przedstawiamy wysokość taryf obowiązujących w pierwszym roku.
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla osób korzystających z urządzeń
wodociągowych na terenie Gminy Wyry:
Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wyry na okres od
30 maja 2018 r. do 29 maja 2019 r.
Oznaczenie grupy taryfowej
S1 – Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzający ścieki do sieci
grawitacyjno-pompowej, rozliczani na podstawie
wskazań wodomierza głównego
S2 – Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzający ścieki do sieci
grawitacyjno-pompowej, rozliczani na podstawie
przeciętnych norm zużycia wody
S3 – Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzający ścieki do sieci ciśnieniowej, rozliczani na podstawie wskazań
wodomierza głównego
S4 – Odbiorcy usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków, odprowadzający ścieki do sieci
ciśnieniowej, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody

Cena
netto
[zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej [zł/odbiorcę/
okres rozliczeniowy]

8,30

6,52

8,30

3,00

8.30

6,52

8,30

3,00

Rada Gminy Wyry w czerwcu będzie podejmowała uchwały w sprawie zróżnicowania wysokości dopłaty (dotacji) do oczyszczania 1m3 ścieków w zależności od rodzaju
sieci kanalizacyjnej znajdującej się na terenie Gminy Wyry.
W okresie od 30.05.2018 r. do 29.05.2019 r. cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza wynosi:
Lp.

Taryfowa
grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena
netto

Cena z VAT

Jednostka
miary

1

Gospodarstwa
domowe

Cena za 1 m³
dostarczonej wody

7,94

8,58

zł / m³

2

Pozostali
odbiorcy

Cena za 1 m³
dostarczonej wody

7,94

8,58

zł / m³

W okresie od 30.05.2018 r. do 29.05.2019 r. stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę wynosi:
Stawka Stawka
opłaty opłaty
netto
z VAT

Lp.

Wyszczególnienie

1

W rozliczeniach w oparciu o wskazania
9,36
wodomierza głównego – faktura papierowa

10,11

2

W rozliczeniach w oparciu o wskazania
5,67
wodomierza głównego – e-faktura

6,12

3

W rozliczeniach w oparciu o wskazania
wodomierza głównego z odczytem elek- 7,14
tronicznym – faktura papierowa

7,71

4

W rozliczeniach w oparciu o wskazania
wodomierza głównego z odczytem elek- 3,45
tronicznym – e-faktura

3,73

Jednostka
miary

zł / odbiorcę
usług za okres
rozliczeniowy

Wyczerpujące informacje zawierające dane o taryfach obowiązujących w kolejnych
okresach tj. do 29 maja 2021 r. znajdą Państwo na stronach Gminy Wyry www.wyry.pl
w zakładce „Dla Mieszkańców” oraz http://bip.ugwyry.rekord.pl w zakładce „Zbiorowe zapatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków”.
Do tematu taryf wrócimy w lipcowym wydaniu „Wici”.
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Wyry
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Już od 1 czerwca bilety okresowe 30- i 90-dniowe zastąpi karta ŚKUP. Jeszcze jej nie
masz? Możesz wyrobić ją bezpłatnie m.in. w tyskich Punktach Obsługi Klienta
Jeżeli do tej pory korzystałeś z biletów
okresowych w formie papierowej, pamiętaj o konieczności wyrobienia karty ŚKUP.
Papierowe bilety okresowe 30-dniowe
znikną z kiosków już 31 maja. Jeśli nie
posiadasz jeszcze spersonalizowanej karty ŚKUP, możesz wyrobić ją bezpłatnie
w dwóch Punktach Obsługi Klienta w Tychach przy ul. Konfederatów Barskich 19
oraz ul. Dąbrowskiego 87. Punkty czynne

są w dni robocze od 8:00 do 18:00 oraz
w soboty od 9:00 do 15:00. Jeśli kupiłeś
bilet okresowy z datą rozpoczęcia do 31
maja, będzie on ważny jeszcze przez 30 dni.
Bilety okresowe można zarejestrować na
karcie ŚKUP m.in. w Kolekturze Biletowej
MZK Tychy przy ul. Bocheńskiego 4, a także w innych punktach zlokalizowanych
m.in. w Tychach, Mikołowie, Łaziskach,
Orzeszu, czy Ornontowicach.
Karolina Kopacz

Bądź ostrożny w wakacje
Już wkrótce zakończy się rok szkolny i rozpocznie się czas odpoczynku i zabaw. Dzieci
i młodzież zajęci w roku szkolnym nauką i obowiązkami, mogą oddać się zasłużonemu lenistwu. Pamiętajmy jednak, że okres letniej beztroski niesie ze sobą także różne zagrożenia. Nasze pociechy mogą łatwo popełniać błędy. Jak ich uniknąć?
W miarę możliwości zapewniajmy naszym dzieciom maksimum uwagi i zainteresowania z naszej strony. Nuda sprzyja
niemądrym pomysłom. Ustalajmy miejsca,
gdzie nasza pociecha spędza swój wolny
czas i sprawdzajmy je. Wyznaczmy godzinę
powrotu do domu. Warto również wiedzieć
z kim nasze dziecko spędza czas i mieć
z nim stały kontakt.
Każde dziecko powinno znać numery
alarmowe, przede wszystkim numer 112.
Uczulajmy nasze małe pociechy na kwestie kontaktu z obcymi osobami. Omówmy z nimi zasady bezpieczeństwa podczas
pobytu dziecka samego w domu – ustalmy,
kiedy może otworzyć drzwi komuś obcemu i jak ma się wtedy zachować. Zwróćmy
dziecku uwagę, aby drzwi do domu zawsze
były zamknięte na klucz. Często słyszymy
o przypadkach kradzieży pieniędzy z domów, nawet podczas pobytu w nim domowników. Coraz popularniejsza staje się
„metoda na klamkę”. Złodziej szuka niezamkniętych domów czy mieszkań i gdy takie
znajdzie, kradnie wszystko co znajduje się
w zasięgu jego ręki.
Wakacje sprzyjają spotkaniom w gronie
znajomych, które mogą stać się świetnym
pretekstem do pierwszego spróbowania al-

koholu, papierosów, dopalaczy czy innych
środków psychoaktywnych. Pamiętajmy
więc o czujności i zwracaniu uwagi na nietypowe zachowanie naszych dzieci. Badania
pokazują, że prawie połowa nastolatków po
raz pierwszy alkohol spróbowała z kolegami, najczęściej pod przysłowiową chmurką.
Zazwyczaj alkohol młodym ludziom dostarczają ich pełnoletni znajomi czy koledzy. Sprawdzajmy zatem z kim, gdzie i jak
nasze dziecko spędza swój wolny czas.
Odrębnym zagadnieniem jest kwestia
dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych. Ciekawość, presja środowiska rówieśników czy też przeświadczenie, że „po
jednym razie nic się nie stanie” sprawiają,
że młodzi ludzie sięgają po takie substancje.
Badania ankietowe przeprowadzone wśród
polskich uczniów wykazały, że wiek kiedy
młodzież po raz pierwszy sięga po dopalacze to zaledwie 13-14 lat, a statystycznie
codziennie jedna osoba w Polsce trafia do
szpitala z powodu ich zażycia!
Warto więc wziąć sobie do serca przestrzeganie tych kilku podstawowych zasad,
co pozwoli czerpać radość z wakacyjnego
wypoczynku, czego życzą wszystkim szczęściarzom strażnicy!
Straż Miejska w Łaziskach Górnych

W CIE

WIEŚCI Z SESJI

XLII absolutoryjna sesja Rady
Gminy Wyry

––

23 maja odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Wyry. W sali narad urzędu nradni jednogłośnie udzielili wójt gminy absolutorium za 2017 rok.
Obrady tradycyjnie otwarła przewodnicząca Elżbieta Słomka, która po przywitaniu zebranych osób, przedstawiła porządek obrad, do którego wprowadzono
niewielkie zmiany.
W pierwszej kolejności odbyło się głosowanie nad dwoma uchwałami. Jedna
z nich dotyczyła rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Wyry za 2017 rok. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za”
(dwóch radnych było nieobecnych).
Kolejna z uchwał, jak podkreśliła przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Słomka, być może najważniejsza w tym roku,
dotyczyła udzielenia absolutorium Wójt
Gminy Wyry za 2017 rok. Uchwała została przyjęta jednogłośnie 14 głosami
„za” (jeden radny był nieobecny).
Jest to najważniejsze głosowanie dla
wójta, ponieważ przekonuje się on wtedy,
czy jego działania są akceptowane przez
radnych – przedstawicieli mieszkańców –
czy nie. Wójt Barbara Prasoł zabrała głos,
dziękując za zaufanie i podkreślając zasługi wszystkich pracowników Urzędu Gminy. Absolutorium jest potwierdzeniem
przez radę, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy, mówiąc inaczej – wydał publiczne pieniądze w sposób zgodny z prawem. Jest to forma kontroli rady
w zakresie wykonania budżetu przez wójta
i stanowi ocenę całej jego działalności.
W dalszej kolejności głos zabrały zaproszone na sesję rady: Magdalena Kocima,
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrach, oraz Jolanta Rynkiewicz-Kotwasińska, dyrektor Domu Kultury
w Gostyni, które przedstawiły sprawozdanie z działalności swoich placówek w 2017
roku. Następnie Emilia Jegła z Referatu
Pozyskiwania Funduszy i Promocji Gminy zaprezentowała program Lokalnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Wyry.
Po zakończeniu prezentacji, radni jednogłośnie przyjęli protokół z XLI sesji
Rady Gminy Wyry. Następnie przewodniczący poszczególnych komisji stałych Rady
Gminy (kolejno komisji edukacji, wyrskiej,
budżetowej, komunalnej i gostyńskiej)
przedstawili sprawozdania ze swoich prac
w okresie międzysesyjnym. Szczegóły znaleźć można w protokołach znajdujących się
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wyry.
W dalszej kolejności sprawozdanie ze
swojej pracy w okresie międzysesyjnym
przedstawiła wójt Barbara Prasoł. Informacje dotyczyły:

–– Remontu gminnego przedszkola
w Gostyni. Aktualnie trwają prace
związane z remontem sali zajęć dla
dzieci i przyległą do niej łazienką,
znajdujących się na pierwszym piętrze
przedszkola. Trwają też roboty związane z kompletną przebudową części
północnej przedszkola obejmującej
swoim zakresem kuchnię wraz z wyposażeniem oraz pozostałe pomieszczenia w jej obrębie. Został również
wykonany wykop pod fundamenty dla
szybu projektowanej windy.
–– Przebudowy ul. Słonecznej w Wyrach. W dalszym ciągu trwają prace
związane z podbudową drogi pod
nawierzchnię asfaltową. Wykonawca
zwrócił się do Wójt Gminy Wyry o wydłużenie terminu realizacji zadania do
30 lipca w związku z wystąpieniem
licznych niekorzystnych warunków
zarówno pogodowych, jak i geologicznych (napotkanie skały w rejonie sąsiadującym z cmentarzem). Jego prośba
została pozytywnie rozpatrzona.
–– Budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni. Do 22 maja
wykonawca robót zrealizował 1530 mb
sieci wodociągowej, oraz 3700 mb sieci
kanalizacji sanitarnej oraz zabudował
66 szt. przydomowych pompowni ścieków. Wykonawca obecnie wykonuje
próby szczelności na sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, ponadto
dokonuje przełączenia nieruchomości
do sieci wodociągowej oraz wykonuje
naprawę dróg w nawierzchni tłuczniowej, natomiast w drogach o nawierzchni asfaltowej trwają roboty związane
z przygotowaniem podbudowy.
–– Dostarczenia do urzędu dokumentacji projektowej dotyczącej utworzenia i wyposażenia Klubu Senior
+ w Domu Kultury w Wyrach przy
ul. Głównej 99. Trwa sprawdzanie
dokumentacji pod kątem zgodności
z opisem zamówienia. Zgodnie z umowami do 29 czerwca obie firmy powinny dostarczyć pozwolenia na budowę.
–– Oferty złożonej w ramach ogłoszonego przetargu dotyczącego realizacji
zadania pn.: „Rozwój turystyki rowerowej poprzez przebudowę dróg
w Gminie Wyry – ul. Tyska, ul. Tęczowa w Gostyni oraz ul. Wagonowa
w Wyrach – opracowanie dokumentacji projektowej – Etap I”. Ofertę
złożyła tylko firma Collect Consulting
S.A. z Katowic na kwotę 244 647 zł
brutto. Zamawiający przeznaczył na
realizację tego zadania 491 000 zł,
stąd też firma ta została wezwana do
złożenia wyjaśnień odnośnie rażąco
niskiej ceny. W udzielonej odpowiedzi wskazano, że nie uwzględniono
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wszystkich elementów składających
się na całość zamówienia i firma nie
podpisze umowy na kwotę wskazaną
w ofercie. Przetarg będzie unieważniony i ponownie ogłoszony.
Przetargu na przebudowę ul. Głównej – bocznej w Wyrach w zakresie
nawierzchni drogowej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Przetarg
ogłoszono 15 maja. Oferty można
było składać do 30 maja.
Przetargów czekających na ogłoszenie. Dotyczą one: opracowania dokumentacji projektowej przebudowy
ul. Zawodzie i ul. Dworcowej w Wyrach. Celem tych zadań jest opracowanie projektu przebudowy dróg tak,
aby uwzględniała ona m.in. ujednolicenie szerokości jezdni, budowę jednostronnego chodnika, dwustronne
utwardzenie poboczy, przebudowę
(całkowitą wymianę) istniejącej konstrukcji nawierzchni, z dostosowaniem do aktualnych wytycznych co
do nośności i kategorii obciążenia ruchem dla dróg gminnych.
Wykonania dokumentacji projektu zmian organizacji ruchu na
ul. Rybnickiej bocznej w Gostyni –
dojazd do cmentarza oraz zmiany organizacji ruchu na parkingu przy
szkole i przedszkolu w Wyrach, co
zostało już zrealizowane.
Umowy z Firmą Usługi Budowlane
Murik na wykonanie umocnienia
rowu na ul. Tysiąclecia w Wyrach
oraz na udrożnienie przepustu pod
ul. Motyla w Gostyni. Zostanie to
zrealizowane do 30 października.
Umowy z firmą Cyklinowanie Tomasz Ficek na wykonanie remontu
wiat rowerowych przy ul. Puszkina, ul. Leśniczówka, ul. Pszczyńska
w Wyrach. Zostanie to zrealizowane
do 30 października.
Wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyry przeznaczonych na sprzedaż:
• 329/32 o pow. 1363 m2, Wyry
ul. Główna
• 330/32 o pow. 327 m2, Wyry
ul. Główna
• 4309/85 o pow. 1304 m2, Gostyń
ul. Dębowa
• 4301/81 o pow. 1054 m2, Gostyń
ul. Motyla
• 4302/81o pow. 1054 m2, Gostyń
ul. Motyla
Wyłonienia wykonawcy operatów
szacunkowych w związku z planowanym rozpoczęciem procedury
naliczenia opłaty adiacenckiej dla
58 działek w Gostyni. W wyniku
zapytania ofertowego została nim
rzeczoznawca majątkowy Wiesława
Szandrowska z siedzibą w Bojszowach. Termin wykonania operatów
przewiduje się do 31 lipca.
Prośby o wydłużenie terminu budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni (ulica Pszczyńska,
Miarowa, Rybnicka, Leśna i Akacjowa) wraz z przebudową sieci wodociągowej na ulicy Miarowej. Prośba
została wysłana do Urzędu Marszał-
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kowskiego 27 kwietnia. W piśmie
wystosowano również prośbę o rozszerzenie rzeczowej realizacji projektu o nowe przyłącza kanalizacyjne
przy ul. Rybnickiej, Miarowej, Pszczyńskiej i Akacjowej.
Rekrutacji do projektu „e-Mocni:
cyfrowe umiejętności, realne korzyści”, w ramach którego można
nauczyć się np. jak złożyć PIT przez
internet, robić zakupy przez Allegro,
zapisać dziecko do szkoły, znaleźć
najlepszą ofertę pracy czy wybrać lokatę bankową.
Konkursów na stanowiska dyrektorów gminnych placówek oświatowych. Szczegóły na stronie 2 „Wici”.
Konkursu na wybór niepublicznego przedszkola celem zabezpieczenia miejsc dla 57 dzieci zrekrutowanych, a nieprzyjętych do przedszkola
w Gostyni. Złożona została 1 oferta,
z którą zostanie podpisana umowa na
rok szkolny 2018-2019.
Desygnacji mecenasa Tomasza Banasika do Rady Nadzorczej Spółki
Master.
Kontroli z Urzędu Skarbowego
w związku ze złożonym wnioskiem
o zwrot VAT-u za 2015 rok.

Wójt Barbara Prasoł zaprosiła radnych
również na V Bieg Wyrski, który rozpocznie się 17 czerwca o godz. 9.00 przy
Szkole Podstawowej w Wyrach. Szczegóły na stronie 13 „Wici”.
Następnym punktem obrad rady było
zapoznanie z korespondencją, która do
niej wpłynęła w okresie międzysesyjnym.
Radni nie zgłosili interpelacji, zapytań
i wolnych wniosków.
Ostatni punkt obrad stanowiło głosowanie w sprawie następujących uchwał:
–– Przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wyry.
–– Zmiany Uchwały nr XLI/392/2018
Rady Gminy Wyry z dnia 19 kwietnia
2018 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Wyry na 2018 rok.
–– Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wyry na lata 2018-2032.
–– Określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli na stanowiskach kierowniczych
oraz tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze
godzin zatrudnionych w jednostkach
oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Wyry.
Wszystkie uchwały przyjęte zostały
jednogłośnie 12 głosami „za” (trzech radnych było nieobecnych). Następnie przewodnicząca zakończyła obrady. Kolejna
sesja Rady Gminy zaplanowana została na
28 czerwca.
Karolina Kopacz
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Nasza gmina to nasi
mieszkańcy
O zrealizowanych inwestycjach, zmianach w kodeksie wyborczym i planach na najbliższą kadencję opowiedziała wójt gminy, Barbara Prasoł

Kim chciała Pani zostać w dzieciństwie?
Pamiętam, że w szkole podstawowej
moja polonistka twierdziła, że powinnam
zostać nauczycielką. Nie wiem dlaczego,
ale kompletnie nie umiałam wyobrazić
sobie siebie w tym zawodzie. Może dlatego, że zawsze lubiłam matematykę? Nigdy
nie sprawiała mi ona trudności. Dowodem
na to był wybór liceum ekonomicznego,
a w konsekwencji Akademii Ekonomicznej. Okazało się, że sprawdziłam się w zawodzie finansisty. W swojej karierze byłam
najpierw główną księgową, a potem przez
15 lat skarbnikiem naszej gminy. W sumie
jestem z nią już związana 27 lat!
Co się najbardziej zmieniło w tym
okresie?
Patrząc z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że kiedyś była zdecydowanie
większa stabilność źródeł finansowania.

W tej chwili oczekiwania mieszkańców
są coraz większe, natomiast dla nas barierą
są przede wszystkim
środki finansowe, którymi
dysponujemy.
Dlatego zawsze staramy się wykorzystać
dofinansowanie z zewnątrz, tam gdzie jest
to możliwe. Wydaje mi
się, że z dobrym skutkiem. W taki sposób
realizujemy np. budowę kanalizacji, fotowoltaikę czy place zabaw ze strefami fitness.
Nic nie jest jednak za
darmo. Za każdym razem jakąś część musimy dopłacić z budżetu
gminy, takie są zasady
finansowania.
Z jakimi problemami przychodzą do
Pani najczęściej mieszkańcy?
W ostatnich latach najważniejszą kwestią był temat kanalizacji. W tej chwili
już po części jest on opanowany, ale nie
można zapomnieć, że mamy jeszcze do
skanalizowania dużą część Gostyni w obszarze ul. Rybnickiej, a także ul. Spokojną
w Wyrach. Kolejnym ważnym tematem są
drogi. W tegorocznym budżecie został na
nie przyznany naprawdę ogrom środków.
Jest jeszcze bardzo wiele dróg gruntowych wymagających położenia asfaltu...
Doświadczenie, które mamy uczy nas,
aby inwestycje drogowe realizować w sposób szczególnie przemyślany. Czasem
mieszkańcy przychodzą i mówią, ale przecież wystarczy położyć asfalt i gotowe, problem rozwiązany. Tylko bardzo często powoduje to dopiero początek problemów.

Bo co wtedy z kwestią np. odprowadzania
wody? Jednak, aby to zrealizować, potrzebna jest nam szczegółowa dokumentacja
techniczna. To ona pozwala nam również
starać się o środki zewnętrzne na inwestycje drogowe. Jedyne, o co mogę prosić, to
o cierpliwość mieszkańców. Wszystkie pisma, które do nas trafiają chcemy zrealizować. Trzeba jednak mieć świadomość, że
przygotowanie dokumentacji projektowej
jest bardzo czasochłonne.
Nie zawsze mieszkańcy są cierpliwi.
Czy to najtrudniejsze w Pani pracy?
Najtrudniejsza jest dla mnie bezsilność w momencie, kiedy wiem, że coś
należy zrobić, ale nie mamy takiej możliwości. Albo przepisy prawne na to nie
pozwalają, albo brak nam środków na
realizację. Urząd Gminy bardzo ograniczają też mury budynku. Mam w zwyczaju powtarzać, że wykorzystujemy 120 %
jego powierzchni. Potrzeba nam pracowników, ale nie ma niestety dla nich miejsca. Mamy nadzieję, że uda nam się wygospodarować część pomieszczeń Domu
Kultury w Wyrach i przenieść tam m.in.
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. Myślę, że będzie to jedno z wyzwań nowej kadencji.
Zamierza Pani kandydować?
Tak, bardzo bym chciała podczas jeszcze tej jednej kadencji pozamykać pewne
kwestie i inwestycje przeze mnie rozpoczęte. Nasze haslo: „Gmina Wyry – dobre
miejsce do zamieszkania” chcemy ciągle
realizować.
A jak ocenia Pani ostatnie zmiany
w kodeksie wyborczym?
Bardzo trudno mi w tym momencie
powiedzieć, czy jest to zmiana na lepsze, czy na gorsze. Wydłużenie kadencji
wójta do 5 lat na pewno pozwoli mu zrealizować program, który był zaplanowany. Jednak nie do końca dobre jest to, że
pewna grupa ludzi nie będzie zainteresowana staraniem się o fotel wójta, ponieważ cały swój czas i energię poświęcą na
coś, co bardzo szybko dobiegnie końca
mimo ich doskonałej pracy i społecznego poparcia. Jednak same wybory bezpośrednie są dla mieszkańców najlepszym
sposobem oceny pracy włodarza swojej
miejscowości.

Jakie momenty swojej kadencji wspomina Pani najlepiej?
Cieszą mnie nawet najmniejsze rzeczy,
na przykład, że uda się załatwić problem,
który dla mieszkańca wydawał się nie do
rozwiązania. Takie momenty sprawiają,
że czuję, jak wielki sens ma moja praca.
A patrząc tylko na ostatnią kadencję...
udało nam się wyremontować budynek
zaplecza klubu Fortuna Wyry. W najbliższej przyszłości chcemy stworzyć tam takie warunki, aby faktycznie teren Obiektu
Sportowego im. Braci Góralczyków był
enklawą rekreacji i sportu w naszej gminie.
Z czego jeszcze jest Pani szczególnie
zadowolona?
Udało nam się również odnowić budynek Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wyrach. Obecnie trwa przebudowa
przedszkola w Gostyni, co mam nadzieję wpłynie nie tylko na odbiór wizualny
tego obiektu, ale przede wszystkim na
powiększenie liczby wolnych miejsc dla
dzieci, co jest jedną z ważniejszych kwestii dla Gminy Wyry. Mamy nadzieję, że
uda się pozyskać dofinansowanie na budowę nowej sali przy Szkole Podstawowej
w Wyrach, ponieważ jest duże zapotrzebowanie na miejsca do uprawiania sportu
w naszej gminie. Wielu mieszkańców lubi
aktywnie spędzać czas, co pokazuje popularność zawodów czy to narciarskich, biegowych, czy wędkarskich.
Czy nasza gmina bardzo zmieniła się
na przestrzeni lat?
Z takimi opiniami spotykam się bardzo
często! Są to najczęściej opinie mieszkańców pobliskiego Mikołowa. Przyjeżdżając
do nas na Bitwę Wyrską czy na rowerową
przejażdżkę są zaskoczeni, że Wyry i Gostyń w tej chwili tak dobrze wyglądają!
Czy lubi Pani swoją pracę?
Lubię! Daje mi ona pełną satysfakcję.
Moja praca to przede wszystkim kontakt
z ludźmi, naszymi mieszkańcami. Z jednej strony służymy mieszkańcom, ale
z drugiej też sobie, bo przecież również do
niej należymy! Razem tworzymy gminę.
Dla mnie to nie tylko instytucja, to naprawdę żywa wspólnota!
Dziękuję za rozmowę.
Karolina Kopacz

Zmiany na parkingu przy
wyrskiej szkole
W ostatnim czasie zmieniono organizację ruchu na parkingu przy szkole i przedszkolu
w Wyrach. Zwróćmy uwagę na zmiany i zachowajmy ostrożność!
Częste łamanie przepisów, parkowanie „gdzie popadnie”, jazda niezgodnie
z pierwszeństwem – te najczęstsze problemy związane z parkingiem wkrótce
znikną. Teren szkolnego parkingu został niedawno uporządkowany znakami drogowymi organizującymi ruch na
jego terenie. Pamiętajmy, że droga w tym
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miejscu jest jednokierunkowa, o czym
informują znaki nakazu ustawione przy
wjeździe. Warto też dodać, że z parkingu
przy wyrskich placówkach mogą korzystać wyłącznie ich pracownicy i osoby
dowożące dzieci do szkoły oraz przedszkola.
Karolina Kopacz

Pamiętajmy, że parking jest jednokierunkowy i przeznaczony wyłącznie dla pracowników oraz rodziców
dowożących dzieci do gminnych placówek
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Niezapomniane zwycięstwo
Polskie zwycięstwo w bitwie stoczonej w Wyrach i Gostyni w pierwszych dniach września 1939 roku już po raz XIV uczczono rekonstrukcją historyczną, która 19 maja odbyła się na gostyńskich polach
Bitwa pod Wyrami i Gostynią to jedno
z nielicznych zwycięstw polskiego wojska
w obronie przed niemieckim najeźdźcą.
Pamięć o tej jednej z wielu potyczek kampanii wrześniowej, podczas której 73. pułk
piechoty dwukrotnie zmusił hitlerowców
do odwrotu, jest obecna w pamięci naszych mieszkańców oraz pasjonatów historii, którzy kolejny już raz przyszli obejrzeć inscenizację zorganizowaną przez
Gminę Wyry wraz ze Stowarzyszeniem
Na Rzecz Fortyfikacji „Pro Fortalicium”.
W tym roku zarówno frekwencja, jak i pogoda naprawdę nam dopisały! Bardzo się
z tego cieszę, choć dla nas – organizatorów – przede wszystkim najważniejsze jest
bezpieczeństwo uczestników i rekonstruktorów i o to zawsze najbardziej się martwimy. Mam nadzieję, że tegoroczną Bitwę
Wyrską wszyscy będą wspominali bardzo
dobrze. Pamięć o tamtych wydarzeniach,
które w tym roku doskonale komentował
dla nas Paweł Lekki, jest ogromnie ważna.
To żywa lekcja historii – podsumowała
wójt Barbara Prasoł.

Bitwa Wyrska to nie tylko rekonstrukcja historyczna. W trakcie wydarzenia
można m.in. zwiedzić schron bojowy Sowiniec, zobaczyć jak wyglądał szpital polowy, niemieckie obozowisko czy zdalnie

Rekonstruktorzy na granicy lasu

sterowane czołgi grupy RC TANK. W tym
roku niecodzienną gratkę mieli wszyscy miłośnicy współczesnych militariów,
ponieważ na imprezę przyjechał m.in:
Rosomak, czołg Leopard oraz wyrzutnia
Langusta. Ważnym momentem podczas
tegorocznej edycji Bitwy Wyrskiej było
nadanie Niepublicznemu Technikum Kolejowemu Szkoły Kolejowej w Tychach
imienia kpt. Jana Rybczyńskiego i załogi
pociągu „Groźny”.
Inscenizacja jak zwykle przyciągnęła tłumy widzów

Koncert zespołu „Oberschlesien”

Polskie wojsko w natarciu

Otwarcie bitwy przez wójt Barbarę Prasoł

Występ zespołu „Krystynki”
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BITWA WYRSKA

7
Wójt Gminy Wyry serdecznie dziękuje
za pomoc i wsparcie przy organizacji

„Bitwy Wyrskiej – Boju o Gostyń 2018”:
WSPÓŁORGANIZATOROM:
Stowarzyszeniu Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „PRO FORTALICIUM”
oraz grupom rekonstrukcji historycznej z całej Polski –
za przedstawienie „lekcji żywej historii” z września 1939 roku
WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPEŁNIEŃ W TYCHACH:
za wystawienie profesjonalnego stanowiska promującego akcję informacyjną
o naborze do Jednostek Wojskowych Sił Zbrojnych RP,
ze szczególnym akcentowaniem idei Wojsk Obrony Terytorialnej

Na bitwie pojawił się czołg Leopard

Prowadzący Paweł Lekki

PATRONOM HONOROWYM:
Marszałkowi Województwa Śląskiego,
Wojewodzie Śląskiemu,
oraz
Staroście Powiatu Mikołowskiego –
za nadanie wysokiej rangi imprezie
Podczas tegorocznego Pikniku Fortecznego, który tradycyjnie towarzyszy
imprezie, w pokazie sztuk walki zaprezentowali się członkowie klubu „Wojownik”, z piosenkami „na żołnierską nutę”
wystąpił zespół „Krystynki” oraz „Optima”, natomiast gwiazdą wieczoru był zespół „Oberschlesien”, który zagrał swoim
ciężkim metalowym brzmieniem, ale
poruszył śląskie serca, wspominając niedawne tragiczne wydarzenia w kopalni
„Zofiówka”.
Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji
z inscenizacji oraz Pikniku Fortecznego.
Karolina Kopacz

SPONSOROM I DARCZYŃCOM:
Gmina Łaziska Górne, Starostwo Powiatowe,
MASTER- Odpady i Energia sp. z o.o.,
RPWiK Tychy S.A., Miconet sp. z o.o.,
Rolnik sp. z o.o.
– za wsparcie finansowe i rzeczowe
WŁAŚCICIELOM DZIAŁEK
w Gostyni przy ul. Tęczowej, ul. Tyskiej i ul.Pod Lasem oraz
w Wyrach przy ul. Kopaniny i ul. Wagonowej –
za przychylność i nieodpłatne udostępnienie swoich nieruchomości
PATRONOM MEDIALNYM –
za promocję w lokalnych, śląskich oraz ogólnopolskich mediach
WSPÓŁPRACUJĄCYM INSTYTUCJOM I FIRMOM –
za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku, a w szczególności:
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyrach i Gostyni,
Straży Miejskiej w Łaziskach Górnych,
Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie,
Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wyrach
oraz wszystkim innym, którzy przyczynili się
do zorganizowania i przeprowadzenia imprezy, m.in.:
Orkiestrze Dętej KWK „Bolesław Śmiały”
Sławkowi Rybczyńskiemu – redaktorowi radia Express FM
Pawłowi Lekkiemu – redaktorowi Polskiego Radia
a zwłaszcza wszystkim UCZESTNIKOM WIDOWISKA –
za czynne zachowywanie w pamięci pokoleń
„Bitwy Wyrskiej 1-3 września 1939 r.”
Barbara Prasoł
Wójt Gminy Wyry

Nieodłączny element inscenizacji

Zrekonstruowany szpital polowy
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Rekonstruktorzy naprawdę wczuli się w rolę
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NASZE SPRAWY

Partnerstwo dla książki
„Mały i duży w książce się durzy” to projekt, który otrzymał nominację w ministerialnym programie „Partnerstwo dla książki 2018”
Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach
złożyła wniosek na zadanie pt.: „Mały i duży
w książce się durzy” w programie Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki 2018”. Celem projektu
jest wzmocnienie funkcji naszych bibliotek
jako instytucji prowadzących działania animujące czytelnictwo. Realizacja projektu
będzie dofinansowana ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Projekt skierowany jest do wszystkich
mieszkańców Gminy Wyry: dzieci przedszkolnych i jeszcze młodszych, nieobjętych
edukacją przedszkolną, dzieci i młodzieży
szkolnej, dorosłych mieszkańców, a szczególnie do seniorów i osób niepracujących.
Zgodnie z harmonogramem planujemy
zorganizować dla dzieci najmłodszych
warsztaty „Poznajemy świat”, a dla dzieci
starszych warsztaty „Podróże po literaturze”. Dla tych grup również odbędą się
spotkania autorskie z pisarzami książek dla
dzieci Zofią Stanecką, Jakubem Skworz,
Wojciechem Widłakiem, Łukaszem Dęb-

skim i Pawłem Beręsewiczem. Młodzież
zaprosimy na warsztaty „Czytam, więc jestem”. Dla dorosłych planujemy spotkania
autorskie z Michałem Rusinkiem, Magdaleną Majcher, Andrzejem Pilipiukiem,
Mariuszem Dmetreckim i Martą Obuch.
W ramach współpracy z Klubem Senior+
w Gostyni planujemy zaprosić seniorów
do wspólnych działań w projekcie, organizując dwukrotnie spotkania międzypokoleniowe. W ich trakcie dzieci i młodzież
będą opowiadały o swoich ulubionych
książkach, a seniorzy o literackich pasjach
swojej młodości. Na zakończenie przygotujemy spotkanie z poezją i prozą śpiewaną oraz podsumowanie projektu w formie
prezentacji multimedialnej. Wszystkie
informacje o planowanych wydarzeniach
pojawią się na plakatach, prasie lokalnej,
na Facebooku oraz stronie internetowej
biblioteki i Urzędu Gminy.
Zapraszamy do
udziału w projekcie!
Dorota Zagórska

Po pierwsze – bezpieczeństwo!

Wyry

Gostyń

miesięcznik
samorządowy

Święto osób
niepełnosprawnych
W kwietniu i maju w naszym powiecie odbyły się dwa ważne wydarzenia na rzecz
osób niepełnosprawnych – w Łaziskach Górnych XXVII Śląski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych, natomiast w Mikołowie Dzień
Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Łaziskie zawody odbyły się 25 kwietnia
na hali Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Wśród uczestników znaleźli
się niepełnosprawni m.in. z Wyr, Rudy
Śląskiej, Katowic, Rybnika, Żor czy Wodzisławia Śląskiego. Wsparciem byli dla
nich wolontariusze z mikołowskich szkół.
Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęli Barbara Prasoł,
wójt Gminy Wyry oraz Aleksander Wyra, burmistrz Łazisk Górnych.
Z kolei 17 maja odbył
się Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością
Intelektualną. W uroczystej mszy św. w Bazylice
św. Wojciecha i przemarszu na mikołowski
rynek, gdzie odbyły
się występy artystycz-

ne instytucji zaprzyjaźnionych z Polskim
Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z Mikołowa,
w sumie wzięło udział niemal 400 uczestników. Byli to nie tylko niepełnosprawni
z rodzinami, ale także mieszkańcy, uczniowie i władze miasta.
Oba wydarzenia odbyły się pod patronatem miesięcznika „Wicie”.
Karolina Kopacz

Wiosenny czas w świetlicy Wesoły Zakątek w Gostyni był bardzo edukacyjny, intensywny i pełen wrażeń, a to za sprawą zaproszonych gości.
27 kwietnia został wystawiony w naszej
placówce spektakl profilaktyczny „Psoty
nie z tej ziemi”. Przedstawienie poświęcone było szeroko pojętej problematyce bezpieczeństwa. Bajkowa konwencja
przedstawienia miała za zadanie pokazanie w alegoryczny sposób wielu niebezpiecznych sytuacji, w których może znaleźć się każde dziecko – niebezpieczeństw
powstających w kontaktach ze światem
przedmiotów i urządzeń oraz miejsc
w rodzaju: ulica, plac zabaw, szkoła oraz
w kontakcie bezpośrednim i przez media
z innym człowiekiem. O bezpieczeństwie
podczas wakacji i nie tylko dzieci będą
mogły porozmawiać także w trakcie zajęć zorganizowanych w naszej świetlicy
z dzielnicowym.

Bezpieczeństwo najważniejsze, ale znalazł się też czas na przyjemności. 30 kwietnia osłodziła nam pani Karolina, która zajmuje się pieczeniem tortów. W tym dniu
przywiozła upieczone przez siebie babeczki, które dzieci same udekorowały i oczywiście spałaszowały. Opowiedziała również
jak wygląda proces powstawania ciast i tortów oraz zaprezentowała swoje arcydzieła.
Wychowankowie naszej świetlicy nie
zapomnieli również o ważnym dniu, jakim był Dzień Flagi. Dzieci przygotowały
własnoręcznie flagi Polski oraz prace plastyczne o tematyce patriotycznej.
Serdecznie dziękujemy GKRPA w Wyrach za sfinansowanie spektaklu profilaktycznego oraz zaproszonym gościom za
poświęcony czas.
Anna Duda

Dzieci z gostyńskiej świetlicy z własnoręcznie zrobionymi polskimi flagami

Dla niepełnosprawnych wielkim wsparciem byli wolontariusze

Pełna miska dla
schroniska
Jak co rok w gostyńskim przedszkolu
organizowana była zbiórka żywności dla
potrzebujących zwierząt. To już czwarty
raz bezinteresownie pomogliśmy porzuconym oraz niechcianym zwierzętom,
zbierając karmę dla psów i kotów, legowiska, kocyki, zabawki i przysmaki. Dzieci,
a także ich rodzice wiedzą, że cenną cechą natury ludzkiej jest życzliwość i niesienie pomocy naszym braciom mniejszym. Dziękujemy za udział w naszej akcji
i przyłączenie się do pomocy dla podopiecznych zabrzańskiego schroniska dla
zwierząt Psitul mnie.
Justyna Ratka

Akcja wsparła schronisko "Psitul mnie" w Zabrzu
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Mistrzowie recytacji
Od wielu lat na terenie naszej gminy odbywa się Gminny Konkurs Recytatorski,
w którym uczniowie ze szkół podstawowych w Wyrach i Gostyni mają okazję zaprezentować swoje umiejętności. W tym roku konkurs odbył się 10 maja w SP w Wyrach.
Hasłem tegorocznej edycji była poezja kobieca. Patronat nad konkursem objęła Wójt
Gminy Wyry Barbara Prasoł
Dlaczego poezja kobieca? Dlatego, że rok
2018 został ogłoszony Rokiem Praw Kobiet
w 100. rocznicę przyznania Polkom praw
wyborczych. Każdy z uczestników prezentował wiersz, którego autorką jest kobieta.
Wśród recytowanych utworów nie zabrakło poezji Wisławy Szymborskiej, Haliny
Poświatowskiej, Wandy Chotomskiej, Danuty Wawiłow czy Marii Konopnickiej.
W konkursie wystartowało 7 uczniów
z SP w Wyrach i 9 z SP w Gostyni, którzy
zostali podzieleni na trzy kategorie wiekowe: klasy I-III SP, IV-VI SP oraz VII SP

i klasy gimnazjalne. Jury konkursu oceniało
znajomość recytowanego tekstu, właściwe
tempo mówienia i głośność wypowiadanego tekstu, interpretację oraz ogólny wyraz
artystyczny. Po długich i burzliwych naradach, jury wyłoniło zwycięzców, którym
nagrody wręczyły wójt Barbara Prasoł oraz
Ilona Sobieraj dyrektor Szkoły Podstawowej
w Wyrach. I miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych zdobyli: klasy I-III SP
Julian Libiszewski ze Szkoły Podstawowej
w Wyrach, klasy IV-VI SP Paulina Potyka
ze Szkoły Podstawowej w Wyrach, klasy
VII SP i klasy gimnazjalne Natalia Kuchta
ze Szkoły Podstawowej w Gostyni. Każdy
z uczestników otrzymał także pamiątkowy
dyplom oraz książkę
za udział w konkursie.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Tegorocznym motywem przewodnim konkursu recytatorskiego była poezja
Anna Kurek
kobieca

Moja Ulubiona Bajka
24 kwietnia w szkole w Gostyni odbył się V Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Moja
Ulubiona Bajka” dla wychowanków świetlic szkolnych powiatu mikołowskiego.
W konkursie uczestniczyło
sześć szkół z naszego powiatu –
SP1 w Łaziskach Górnych, mikołowskie SP5, SP3, SP7 i SP6
oraz gospodarze – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 w Gostyni. Naszą
placówkę reprezentowała Alicja
Pieczarka-Swadźba. Uczestnicy
Uczniowie mieli jedynie godzinę na wykonanie prac
konkursu mieli godzinę zegarową na wykonanie prac pastelami olejny- Rzeźniczek (SP3 Mikołów), wyróżnienie
mi. Jury, w którym zasiadły Agata Jaszke Iga Białowąs (SP6 Mikołów). Wybór trzech
i Łucja Melanowska-Ryszka oceniły prace najlepszych prac był bardzo trudny, ponienastępująco: I miejsce Hanna Grabarczyk waż uczniowie reprezentowali bardzo wy(SP7 Mikołów), II miejsce Anna Kubacz soki poziom. Uczestnicy konkursu otrzy(SP5 Mikołów), III miejsce Dominika mali dyplomy dla swoich świetlic, dyplomy
indywidualne oraz pamiątki z Gminy Wyry.
Składamy
serdeczne
podziękowania wszystkim
sponsorom: Radzie Rodziców za pokrycie kosztów
poczęstunku,
Urzędowi
Gminy Wyry za zakup nagród dla uczestników oraz
za przekazanie pamiątek,
wolontariuszkom Szkolnego Koła Wolontariatu
Dawcy Szczęścia za pomoc
w czasie konkursu.
Najlepszą pracę wykonała Hanna Grabarczyk, drugie miejsce zdobyła
Ewelina Maroszek
Anna Kubacz, a trzecie Dominika Rzeźniczek
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Najlepsi matematycy z IV klas
25 kwietnia w Szkole Podstawowej w Wyrach odbył się I Gminny Turniej Matematyczny, który był realizacją jednego z założeń innowacji pedagogicznej „W krainie sprytu”,
która przeprowadzana jest na terenie wyrskiej placówki. Honorowy patronat nad
konkursem objęła wójt Barbara Prasoł
Po zaciętych eliminacjach na etapach
szkolnych, w konkursie gminnym wystartowało 6 najlepszych drużyn z IV klas.
W skład każdej drużyny wchodziło troje
uczniów. Konkurs przypominał matematyczną grę, w czasie której uczniowie przemieszczali się po torze ułożonym ze stoliczków, jak po polach gry planszowej. Każde
poprawnie wykonane zadanie pozwalało
przesunąć się o jedno miejsce dalej. W czasie konkursu uczestnicy zmagali się z różnymi łamigłówkami m.in. sudoku, kakuro,
magiczne trójkąty, sprawdzili się jako budowniczy figur przestrzennych, rozszyfrowywali zagadki z patyczkami czy rozwią-

zywali podchwytliwe zadania tekstowe. Po
przejściu wszystkich zadań przy stolikach
drużyny otrzymywały tajemniczą kopertę
z ostatnim zadaniem konkursowym – Wizyta w sklepie. Z matematycznymi zmaganiami najszybciej poradziła sobie drużyna
pod nazwą 2+1 z SP w Wyrach, w składzie
Lena Krzyżaniak, Katarzyna Milak i Mateusz Janota.
Po zaciętych rozgrywkach wójt Barbara
Prasoł oraz Ilona Sobieraj dyrektor szkoły
dokonały uroczystego wręczenia nagród
i dyplomów wszystkim uczestnikom konkursu. Zwycięska drużyna otrzymała również pamiątkowy puchar. Wszystkim młodym
matematykom
gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów!
Mamy nadzieję, że
udział w grze był nie
tylko doskonałą zabawą, ale również pokazał, jak wielką satysfakcję może przynieść
matematyczna gimnastyka umysłu.
W skład zwycięskiej drużyny weszli uczniowie SP w Wyrach: Lena Krzyżaniak,
Joanna Kopel,
Katarzyna Milak i Mateusz Janota
Patrycja Fortuna

Mistrz klawiatury
Dawid Usielski, uczeń klasy IIb gostyńskiego gimnazjum, zajął IV miejsce w VII
Mistrzostwach Polski w pracy z tekstem
na komputerze.
Mistrzostwa zostały przeprowadzone
przez Stowarzyszenie Interinfo Polska
12 kwietnia w Tychach. Dawid udowodnił,
że jest prawdziwym mistrzem w bezwzrokowym pisaniu na klawiaturze, osiągając
wynik 298,9 znaków na minutę. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Joanna Kopańska

Jan laureatem
konkursu
Jan Macura, uczeń II klasy gimnazjum
w Gostyni, został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii.
Zaświadczenie Śląskiego Kuratora Oświaty
zdolny uczeń otrzymał z rąk wicewojewody
śląskiego Jana Chrząszcza i wicekuratora
oświaty Dariusza Domańskiego 9 kwietnia,
podczas Gali Laureatów Wojewódzkich
Konkursów Przedmiotowych w Czerwionce-Leszczynach. To wszechstronnie utalentowany i bardzo pracowity uczeń, aktywnie
uczestniczący w życiu szkoły i osiągający wysokie wyniki w nauce, za które otrzymuje stypendium Wójta Gminy Wyry. Podczas konkursu geograficznego wykazał się ogromną
wiedzą i umiejętnościami. Janek lubi podróżować po Europie, odwiedził m.in. Włochy,
Węgry czy Portugalię. Ma wiele zaintereso-

Dawid potrafi pisać z szybkością nawet 298,9 znaków na minutę!

wań. Jego hobby to czytanie książek fantastycznych i popularnonaukowych – mówi
o lauracie Irena Piszczek, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Gostyni oraz nauczyciel
przygotowujący ucznia do konkursu. Jan
Macura jest również finalistą prestiżowego
XIV Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego „Przygoda z Matematyką”.
Joanna Kopańska

Gimnazjalista z Gostyni jednym z najlepszych geografów w województwie
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Brązowy Dyplom
dla Chóru „Zorza”
wyniki konkursu. Otrzymaliśmy Brązowy
Dyplom. Warto dodać, że jest to nasz trzeci Brązowy Dyplom zdobyty w ostatnich
dwóch latach.
Chór „Zorza” poza wyjazdem na konkurs do Tykocina, wziął udział w VI Konkursie Pieśni Chóralnej im. Czesała Prudla
w Lyskach, który odbył się 22 kwietnia.
Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: chóry jednorodne i chóry mieszane.
„Zorza” występując w kategorii chóry mieszane otrzymała wyróżnienie.
Udział chóru w konkursach przynosi
wiele korzyści. Można nie tylko zaprezentować własny repertuar, ale też skonfrontować osiągnięcia i wymienić doświadczenia. Celem konkursów jest również
ukazywanie śpiewu chóralnego jako jednej z form integracji społeczności. Zapraszamy więc każdego, kto lubi śpiewać do
naszego grona, żeby wspólnie szerzyć kulturę muzyczną naszej gminy!
Zapraszamy w imieniu własnym i ks.
proboszcza na Koncert Pieśni Religijnej,
który odbędzie się w kościele NSPJ w Wyrach w niedzielę 17 czerwca o godz. 15:00.
Lilianna Czajkowska

„Zorza” w Tykocinie podczas Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Sakralnej
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Scena marzeń
25 maja w gostyńskim Domu Kultury odbył się Gminny Festiwal Tańca i Piosenki „Scena marzeń” pod honorowym patronatem Wójt Gminy Wyry, Barbary Prasoł

Ponad pięć godzin muzyki sakralnej na żywo, grupy wokalne z całej Polski, warsztaty
W przeglądzie wzięły udział dzieci
emisji głosu, złote pasma i nagrody specjalne. Za nami I Ogólnopolski Konkurs Muzyki z gminnych przedszkoli oraz uczniowie Szkoły Podstawowej
Sakralnej „Nadzieja w Chórze”. Miejscem zmagań był Tykocin
W sobotę, 12 maja, w zabytkowym kościele pw. Trójcy Przenajświętszej swój
repertuar zaprezentowało 21 zespołów,
w tym liczący blisko 100 lat, wchodzący
w skład Konfraterni Najstarszych Chórów
Województwa Śląskiego Chór „Zorza”.
Organizatorzy zaproponowali uczestnikom udział w różnych kategoriach, w tym
w kategorii chórów seniora 50+. Bardzo
chętnie skorzystaliśmy z możliwości wystąpienia w tej kategorii i zaprezentowania kilka pieśni z naszego repertuaru. Występ naszego chóru został przyjęty bardzo
ciepło zarówno ze strony komisji, jak i słuchających nas członków innych chórów. Po
występie grupa młodzieży nagrodziła nas
gromkimi i niekończącymi się brawami,
co nie tylko było dla nas miłe, ale wyrażało docenienie poziomu naszego niełatwego repertuaru – ile czasu i energii trzeba
poświęcić na opanowanie wielogłosowych
pieśni najlepiej wiedzą właśnie chórzyści.
Po przesłuchaniach konkursowych odbyły się warsztaty emisji głosu skierowane
do biorących udział w konkursie chórów.
Wieczorem wszystkie chóry uczestniczyły
we mszy św., po której zostały ogłoszone
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w Wyrach. Występy polegały na zaprezentowaniu swoich talentów
i nie były oceniane przez
jury. Wszyscy wykonawcy otrzymali słodki
poczęstunek, dyplomy
oraz drobne upominki.
Organizatorem wyda-

rzenia był Dom Kultury w Gostyni we
współpracy z Urzędem Gminy Wyry.
Karolina Kopacz

Dzieci tańczyły i śpiewały do takich piosenek, jak: "Rolling in the deep", "Taniec dżentelmenów", czy "Chocolate"

Mistrz w skacie
Zakończono Mistrzostwa Gminy w Skata. Po bardzo zaciętej walce i rozegranych
30 turniejach, najlepszym szkaciarzem Gminy Wyry okazał się Teodor Ciwis
Wyniki prezentują się następująco: T. Ciwis – 48,028, T. Zagórski – 45,754, B. Chlebek – 42,058, P. Kania – 41,370, M. Łapuszek – 40,633, K. Sornek – 40,495, L. Miarka
– 35,211. W punktacji Grand Prix: I miejsce T. Ciwis – 248, II miejsce T. Zagórski –
222 i III miejsce B. Chlebek – 213
Nasze turnieje rozgrywamy w Gospodzie pod Orłem przy ul. Wagonowej 1. Serdecznie zapraszamy na nie wszystkich zainteresowanych. Sekcja skata SK Wyry gra
obecnie w III lidze, aktualnie zajmuje I miejsce – mając aż 3 punkty przewagi nad
drugim zespołem i bardzo wielką szansę na awans do II ligi! Awans byłby wskazany
ze względu na przypadający we wrześniu tego roku jubileusz 30-lecia istnienia sekcji.
Już 19 czerwca o godz. 17.00 zapraszamy na turniej o Puchar Wójta Gminy
Wyry w Skacie, który zostanie rozegrany w Gospodzie pod Orłem.
Teodor Ciwis
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Dzień Książki w gostyńskich
bibliotekach
Jak co roku w obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich aktywnie włącza
się wiele bibliotek z całej Polski. Ten dzień to okazja do promowania czytelnictwa.
Jakie atrakcje przygotowała gostyńska biblioteka szkolna we współpracy z Gminną
Biblioteką Publiczną?
23 kwietnia grupa uczniów Szkoły
Podstawowej w Gostyni wraz z nauczycielami bibliotekarzami Małgorzatą
Pisarzowską i Zuzanną Gröbner wyruszyła kolorowym korowodem postaci

bajkowych ulicami Gostyni do Gminnej Biblioteki Publicznej. Uczniowie
trzymali w ręku transparent z napisem
„Świętujemy Dzień Książki”. Na trasie
spotykaliśmy uśmiechających się lu-

Uczniowie przeszli niezwykle barwnym korowodem ulicami Gostyni

Szkolna grupa teatralna zaprezentowała „Zabawę” w Śpiącą Królewnę”

dzi w przejeżdżających samochodach
i zaciekawionych mieszkańców. Wraz
z przedpołudniowymi promieniami
słońca dotarliśmy do gminnej biblioteki.
Chwilę później zawitały tam sześciolatki z Gminnego Przedszkola w Gostyni i wspólnie świętowaliśmy Światowy
Dzień Książki. Przedszkolaki obejrzały
przedstawienie „Zabawa w Śpiącą Królewnę” przygotowane przez szkolną grupę
teatralną. Dowiedziały się, co w bibliotekach organizuje się dla dzieci, zobaczyły
kilka tysięcy książek, czekających na zabranie do domu i przeczytanie ich.
Niezwykle satysfakcjonujące dla uczniów naszej szkoły było uroczyste wręczenie przez dyrektor gminnej biblioteki
dyplomów i nagród laureatom konkursu pt. „Ja na okładce książki”. Nagrody

książkowe otrzymali: I miejsce Julia Paluch IIIa gimnazjum, II miejsce ex aequo
Amelia Mrowiec Vb i Mateusz Fabiański
VIb, III miejsce ex aequo Martyna Mękarska VIb i Jan Kuźnik VIa. Wyróżnienia zdobyli: Amelia Zalewska Va, Wiktoria Kempa Vb, Klaudia Kuchta Vb.
Przedszkolaki mogły podziwiać prace konkursowe uczniów naszej szkoły
zaprezentowane w gablotach biblioteki.
Wspólne działania szkolnej biblioteki
i Gminnej Biblioteki Publicznej kształtują i rozwijają kulturę czytelniczą wśród
dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że
przez te działania obie biblioteki pozyskają nowych, ciekawych świata i książek
czytelników.
Małgorzata Pisarzowska
Zuzanna Gröbner

Wycieczka do warowni
9 maja dzieci z grupy Misie i 10 maja dzieci z grupy Jeżyki z Gminnego Przedszkola
w Gostyni wyjechały na wycieczkę autokarową do Warowni Pszczyńskich Rycerzy.
W bramie warowni na dzieci czekali
rycerze, którzy oprowadzili je po zamku.
Przedszkolaki ogląday komnaty i sale balowe, poznały też ciekawostki z życia rycerzy,
książąt i dam dworu. Wszyscy byli zachwyceni urodą zamku i z uwagą wsłuchiwali się
w słowa przewodnika. Wysłuchali legendy
o księżniczce i smoku, nauczyli się nowoczesnego tańca królewskiego oraz okrzyków
przeganiających smoka. Następnie dzieci
zostały zaproszone na magiczny plac zabaw,
gdzie wzięły udział w turnieju z przeszkodami. Rycerskie zmagania zakończyły się
pasowaniem na rycerzy i księżniczki. Przed

pasowaniem przedszkolaki musiały złożyć
przysięgę, że zawsze będą grzeczni, będą
słuchać dorosłych i pomagać słabszym. Na
pamiątkę każdy otrzymał dyplom potwierdzający udział w pasowaniu. Zwieńczeniem
doskonale spędzonego czasu były zabawy
na zamkowym placu zabaw pełnym różnych zakamarków, labiryntów, wieżyczek,
lin i huśtawek. Wizyta w warowni okazała
się wielką przygodą, po której pełni wrażeń
wróciliśmy do przedszkola. Składamy serdeczne podziękowania Janowi Gröbnerowi
za pomoc w organizacji wycieczki!
Patrycja Pawlak

Przewodnicy oprowadzili dzieci po komnatach, salach balowych, poznali też ciekawostki z życia rycerzy i książąt

Spotkanie autorskie
z Waldemarem Cichoniem
9 maja w gostyńskiej szkole gościł Waldemar Cichoń, autor książek dla dzieci i młodzieży, który opowiedział o swoich przygodach i o tym, skąd biorą mu się pomysły na
pisanie książek

Pisarz z entuzjazmem podpisywał książki

Po uroczystej przysiędze, przedszkolacy zostali pasowani na rycerzy i księżniczki
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Na wystawie zaprezentował wszystkie
swoje publikacje, a opowiadania o zabawnych przygodach kota Cukierka, który istnieje naprawdę i mieszka w domu pisarza,

stały się myślą przewodnią spotkania. Jak
opowiadał autor, ten słodki z pozoru kociak, w codziennym życiu wiele psoci, ale
też zachwyca swoją mądrością i pomysłowością. Przedstawił kilka anegdot o swoim pupilu, przeczytał także fragment
książki „Co słychać Cukierku?”.
Po spotkaniu dzieci mogły kupić wybrane książki, oczywiście z imienną dedykacją i autografem autora. Pisarz podarował do biblioteki szkolnej dwie swoje
książki z dedykacją dla uczniów naszej
szkoły, a także dokonał pamiątkowego
wpisu do szkolnej kroniki.
Zuzanna Gröbner

DZIAŁO SIĘ
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Czwarta Inwazja Bohaterów

Wiosna w Troskliwych Misiach

I tym razem uczniowie Szkoły Podstawowej w Gostyni nie zawiedli! 24 kwietnia miał miejsce czwarty konkurs z okazji
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich polegający na przygotowaniu dla
siebie kostiumu literackiej
postaci.

Wiosna w przedszkolu Troskliwe Misie
rozpoczęła się twórczo, wesoło i kolorowo.
Na początek, żeby tradycji stało się zadość, zimę przepędziła wykonana przez
dzieci wraz z nauczycielami Marzanna.
Obok rozmaitych zajęć tematycznych
o wiośnie, odbyły się warsztaty wielkanocne, podczas których dzieci wraz z rodzicami wykonywały świąteczne ozdoby.
Kwiecień zainaugurowaliśmy pod znakiem aktywności ruchowej. Dzień sportu wyzwolił ducha zdrowej rywalizacji,
ucząc jednocześnie, że w życiu zdarzają się
zarówno sukcesy, jak i porażki. Na osłodzenie przedszkolnych dni nasze przedszkolaki celebrowały Dzień Czekolady,
degustując różne rodzaje tego smakołyku.
Czas spędzony w naszym przedszkolu
to nauka i zabawa. Obchody Dnia Ziemi
nauczyły dzieci, w jaki sposób należy dbać
o naszą planetę. Odwiedzający przedszkole tego dnia Ekoludek zaprosił dzieci do
konkursu oraz na ekologiczną przechadzkę. Dzieci świętowały także Dzień Książki
i wykonały samodzielnie piękne zakładki
do książek oraz dowiedziały się, dlaczego
należy szanować książki. W przedszkolu
obchodziliśmy również Dzień Tańca, pod-

Pokazał on kreatywność uczniów i ich
zaangażowanie. Dzięki temu przez kilka
godzin szkoła wydawała się żywą biblioteką – w salach i na korytarzach można
było spotkać wspaniałe postacie z różnych książek. Szczególny podziw wzbudzała
Karolina
Augustyn
wcielająca się w rolę
Neytiri o niebieskiej
skórze, ale pochwalić
mogliśmy wszystkich
z ponad 70 uczestników konkursu. Zabawa była tym wspanialsza, że na zakończenie
każdy otrzymał książkową nagrodę.
Patrycja Błaszczyk

Wśród kostiumów wyróżniała się postać Neytiri oraz Sherlocka Holmesa

W konkursie wzięło udział ponad 70 uczestników

Majowy list od Mikołaja, to nie żart!
Kto by się spodziewał, że w słoneczny
ciepły majowy dzień można otrzymać list
od Mikołaja z samej Finlandii, a dokładnie z wioski Rovaniemi pod kołem biegunowym. A jednak! Ten zaszczyt spotkał
grupę Tygryski z Gminnego Przedszkola
w Wyrach.
To właśnie im Mikołaj odpisał na listopadowy list, w którym wysłały własnoręcznie
wykonaną pracę plastyczną o tematyce świątecznej oraz dołączyły krótki list napisany
z pomocą wychowawczyni po angielsku.
Poinformowały Mikołaja, jak miło spędzają
czas w przedszkolu, bawią się, poznają literki i uczą się czytać. No i oczywiście zapewniły, że są bardzo grzeczne! Przed samymi

świętami dzieci dostały odpowiedź – świąteczną kartkę od Mikołaja oraz krótką wiadomość, że list dotarł i bardzo się spodobał.
Teraz – w maju – dzieci doczekały się
kolejnej odpowiedzi na swój list. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie
to, że był to już drugi list od Mikołaja dla
tej grupy. Mikołaj w swoim liście opisał, jak
spędzał długie zimowe wieczory i życzył
Tygryskom dużo zdrowia i czasu spędzanego na świeżym powietrzu, bo doskonale
się orientuje, że w Polsce mamy już wiosnę.
Bardzo nam pozazdrościł tak pięknej pory
roku, dodał też, że na pewno się spotkamy.
Czyżby była to zapowiedź, że jak co rok
w grudniu do nas zawita?
Po drugim otrzymanym liście, euforia
wśród dzieci była tak
duża, że Tygryski chcą
znów napisać do Mikołaja i ciągle zadają
pytanie, jak to możliwe, że na jeden list odpisał dwa razy? Wnioskujemy, że bardzo
pokochał nasze wyrskie przedszkolaki!
Dzieci z wyrskiego przedszkola z dumą prezentują odpowiedź Mikołaja
Natalia Niedzielska

czas którego zumbę prowadziła nauczycielka naszego przedszkola. Dzieci chętnie
i radośnie brały w niej udział. W kwietniu rozpoczęliśmy także cykl warsztatów
„Spotkania ze sztuką”. Na pierwszym spotkaniu dzieci poznały technikę malowania
impresjonistów, same też próbowały malować tą techniką. Kolejne spotkanie ze
sztuką upłynęło na grze na instrumentach
perkusyjnych i „bum-bum rurkach” do
znanych utworów muzyki poważnej.
Maj rozpoczęliśmy wizytą w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Gostyni, którą
przedszkolaki odwiedziły z okazji Dnia
Bibliotekarza, wręczając paniom upominki. Wielką atrakcją była również niedawna
wizyta OSP z Gostyni w naszym przedszkolu. Dzieci z przejęciem wysłuchały
opowieści o pracy strażaka oraz obejrzały
wóz strażacki. Czas spędzony w przedszkolu to również wizyty gości. Comiesięczne zajęcia z dogoterapii pozwalają
dzieciom przełamać lęk przed pieskami
i uczą sposobów opieki nad zwierzętami.
W najstarszej grupie przedszkolnej odbyło się spotkanie z panią dietetyk, która
przedstawiła dzieciom w ciekawy sposób
zasady zdrowego odżywiania.
Każdy dzień w przedszkolu jest ukierunkowany na potrzeby i predyspozycje dzieci. Podczas
zajęć dydaktycznych przedszkolaki ćwiczą narządy artykulacyjne, rozwijają mowę,
logiczne myślenie, sprawność
fizyczną, manualną, poznają
różnorodne techniki plastyczne.
W najbliższej przyszłości na
przedszkolaków czekają kolejne
niespodzianki, m.in Dzień Dziecka oraz spotkanie z okazji Dnia
Rodziny, którego tematem przewodnim będą „Morskie Opowieści”. Będzie to rodzinny rejs
pełen przygód i niespodzianek. Czekamy na te
wydarzenia z wielką niecierpliwością i ciekawością.
Kadra pedagogiczna

„Troskliwe Misie" obchodziły m. in. Dni:
Czekolady, Książki, Ziemi, czy Tańca
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SPORTOWA GMINA

Na motorze chciałbym fruwać
Franek Harazin z Gostyni jeździ od kiedy miał 4 lata. To więcej niż połowa jego życia.
Od kopania piłki woli ryk silników i walkę w trudnym błotnym terenie

Franek Harazin z dumnym tatą, Szymonem

Pasję do motorów odziedziczył po rodzicach?
U nas w domu temat motocykli był zawsze obecny. Oboje z żoną jeździmy. Jak
Franek miał 4 lata, pojechaliśmy na Silesia
Ring pod Opolem. Franek powiedział nam
wtedy, że też by chciał tak jeździć. Pierwszy
motocykl odziedziczył po moim chrześniaku. Zaczął na nim jeździć i tak mu zostało.
Teraz ma profesjonalny motocykl?
Tak, po pierwszych zawodach rok temu,
kupiliśmy mu motocykl, na którym może
już bez problemu rywalizować w zawodach. Jesienią wystartował w swoich pierwszych zawodach, w których zdobył III miejsce. W tym roku w pierwszej rundzie KTM
KATO KIDS CUP zajął I miejsce!
Czy Franek ma gdzie rozwijać
swoją pasję?
Franek trenuje w klubie
w Czerwionce. Stowarzyszenie Klub Motocyklowy Enduro Czerwionka powstało
w 2017 roku. Celem klubu
jest propagowanie sportu
motorowego wśród dzieci i młodzieży.
Jest to jeden z dwóch klubów dziecięcych
na terenie południowej Polski. Treningi
odbywają się dwa razy w tygodniu. Raz
w miesiącu na trening przyjeżdża licencjonowany zawodnik. Dostaliśmy też zaproszenie z innego klubu, żeby pojeździć.
Ktoś zobaczył Franka na zawodach i zainteresował się, kim jest ten młody motocyklista!
Franek jest najmłodszy w ekipie?
Na razie jest najmłodszy, pozostali zawodnicy mają po 8, 11 lat. Jego kategoria to
Cross Country.
Co jest w tym sporcie najważniejsze?
Ważny w jego wieku jest rozsądek. Frankowi go na szczęście nie brakuje. Fajnie się
patrzy jak jeździ, robi to bardzo technicznie. Franek musi się też uczyć motocyklu
oraz jego prawidłowych odgłosów, żeby
wiedzieć, kiedy jest coś nie tak. Wie już też
na przykład, że jak się jedzie po dziurach to
trzeba stać i mieć dużo siły w rękach.
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Dlaczego to takie ważne?
Bo ręce stale pracują, mają za zadanie
amortyzować wstrząsy. Poza tym trzeba
dobrze czuć motocykl, być z nim zespolonym. Nogami trzeba go trzymać i balansować ciałem w lewo i w prawo.
Czy są jakieś szanse zajmowania się zawodowo tym sportem?
W Polsce niestety ciągle jest to sport niszowy. Inaczej jest np. u naszych sąsiadów.
W Czechach to niemal sport narodowy!
Choć w naszym regionie jest gdzie trenować – w Czerwionce już w latach 50. przy
kopalni był tor motocrossowy.
Czy Frankowi zdarzyły się już jakieś
niebezpieczne sytuacje?
Na pierwszych zawodach odpięła mu się
zrywka zapłonu, co spowodowało wygaszenie motocyklu i spadek na czwartą pozycję.
Ale takie sytuacje uczą pokory. W jego kategorii nie ma jeszcze tak dużej rywalizacji.
Starsi już mają większą zadziorność. Ale
wiadomo, że przed każdymi zawodami jest
adrenalina, strach. Czasem nawet większa
dla nas, rodziców, niż dla Franka. Dla niego
to po prostu świetna zabawa!
Oddajmy głos Frankowi. Masz swoich idoli?
To zawodnik Super Enduro pan Karlik
Duraj! On na motorze naprawdę fruwa!
Uczy mnie techniki jazdy, trzymania motocykla, skręcania, zawracania, ósemek, skakania, wyprzedzania, pokonywania podjazdów, tego jak dodawać gazu, jak hamować,
jak zjeżdżać....
A co musisz ubrać, żeby być bezpiecznym podczas jazdy?
Specjalne buty, kołnierz na szyję,
aby odciążyć ją z ciężaru kasku,
gogle, ochraniacze na kolana
i łokcie. Mam też zbroję na
brzuch i na plecy.
Co w motorach lubisz
najbardziej?
Uwielbiam jazdę w błocie!
Lubię też skakać, stawać, skręcać i jeździć
na stojąco po hopkach.
Uczestniczyłeś w DIVERSE NIGHT of
the JUMPs w krakowskiej Tauron Arenie.

Franek podczas DIVERSE NIGHT of the JUMPs w krakowskiej Tauron Arenie

Oglądało Cię wtedy 18 tysięcy osób na
trybunach. Bałeś się?
Nie! Było super!
Podczas tej międzynarodowej imprezy
Freestyle Motocrossu największe gwiazdy
tej dyscypliny na świecie latają na wysokości 3 piętra! Chciałbyś kiedyś tak skakać?
Tak! Chciałbym jeździć tak dobrze, jak pan

Karlik. On na motorze naprawdę fruwa!
A rodzice jak jeżdżą?
Pan Karlik lepiej! Ale mama i tata też
super.
Frankowi oraz jego rodzicom –
Agnieszce i Szymonowi Harazin dziękujemy za rozmowę!
Karolina Kopacz

Franek wspólnie z zawodnikami z klubu Enduro Czerwionka zaprezentował swoje umiejętności kolegom
z przedszkolnej grupy "Jeżyki"

Bieg ulicami naszej gminy
17 czerwca o 9.00 biegacze już po raz V wystartują w Biegu Wyrskim. Atestowana trasa czy zespoły muzyczne dopingujące zawodników w trakcie biegu, to nie jedyne z tegorocznych nowości. O szczegółach opowiedział Marek Kosiński, organizator biegu
Co skłoniło Was do zmiany trasy?
Zarówno ukształtowanie terenu, jak
i nawierzchnia nowej trasy sprzyjają poprawianiu personalnych rekordów na rozgrywanym dystansie 10 km. Zawodnicy w tym
roku pobiegną dwie pętle po 5 km po nawierzchni asfaltowej. Trasa dzięki temu
uzyskała atest Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki.
Atest podnosi prestiż biegu?
Tak, ale nie tylko. Trend wśród biegaczy
amatorów jest taki, że na początku biegają
dla zabawy, dla przyjemności, dla zdrowia. Coraz częściej biorą udział w różnych
biegach ulicznych, w których za każdym
razem chcą pobiec szybciej. Nakręcają się
na wynik, chcą pobijać własne rekordy. Jednak, żeby były one oficjalnie uznane, trasa,
na której rozgrywane są zawody musi być
dokładnie zmierzona. Atest daje nam potwierdzenie, że uzyskany przez nas czas jest
faktycznie wynikiem na 10 km.
Zmiana trasy nie wszystkim przypadła
jednak do gustu…
Rozumiemy uczestników zawiedzionych
tą zmianą, dlatego mamy plany, aby w przyszłym roku Bieg Wyrski „wrócił do lasu”.
Jednak, aby biegacze zadowoleni z tegorocznej asfaltowej nawierzchni nie byli rozczarowani, chcielibyśmy rozegrać zupełnie
nowe zawody tym razem na dystansie 5 km.
Bieg odbywałby się 8 marca z okazji Dnia
Kobiet. Może byłby to bieg tylko dla kobiet?
Decyzja nie została jeszcze podjęta. Póki co,
takie są plany.
Czym wyrski bieg się wyróżnia?
Wspomniałem już o ateście PZLA. Na
pewno nieoceniona dla zawodników jest
możliwość schłodzenia rozgrzanych mię-

śni w basenie z lodowatą wodą oraz masaż wykonywany przez profesjonalnych
rehabilitantów. Podczas niewielu biegów
jest taka szansa, a po rywalizacji w upalny czerwcowy dzień naprawdę jest to potrzebne biegaczom. W tym roku zaprosiliśmy też cztery zespoły muzyczne, które
średnio co kilometr będą umilały biegaczom wysiłek. Będą to Snowblind, Mount
Pleasant, Kluski oraz Szklane Oczy. Pomysł zaczerpnęliśmy ze światowych imprez
biegowych. Na przykład podczas maratonu
w Berlinie, co 200, 300 m na trasie grają
inne zespoły, pojedynczy instrumentaliści
czy wokaliści-amatorzy. Ale historia pokazuje, że nie tylko. Na jednym z tamtejszych
maratonów zupełnie spontanicznie na trasie biegu zaśpiewała Pink! Zmęczeni zawodnicy myśleli, że to fatamorgana!
Co było inspiracją do zorganizowania
Biegu Wyrskiego, wydarzenia, które wydaje się, już trwale zagościło w kalendarzu imprez w naszej gminie?
Pierwszy bieg zadedykowaliśmy Mariuszowi Smarujowi. Było to wydarzenie
typowo charytatywne. Tak naprawdę działaliśmy wtedy zupełnie spontanicznie, pod
wpływem impulsu. Bardzo chcieliśmy pomóc choremu chłopakowi, który tej pomocy po prostu potrzebował. Zależało nam
na przyciągnięciu jak największej liczby
zawodników. Udało nam się zaprosić m. in
aktorkę Karolinę Gorczycę. Po biegu niesamowicie zaskoczyła nas ilość próśb od
osób potrzebujących. Nie byliśmy w stanie
na wszystkie odpowiedzieć. Wtedy stwierdziliśmy, że poprzez organizację biegu, co
roku pomożemy choć jednej, naprawdę
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Trasa tegorocznego
biegu

potrzebującej osobie. Już piąty raz odrywamy się od własnych rodzin, pracy, potrzeb
i w 100% skupiamy na organizacji zawodów, bo efekty jakie widzimy napędzają nas
do działania.
Kogo wesprze V Bieg Wyrski?
Cel w tym roku jest naprawdę szczytny.
Bieg wesprze Tomka Długosza, jedenastolatka zmagającego się z zespołem wad
mnogich oraz zespołem Freemana-Sheldona. Całą historię Tomka można przeczytać na stronie: http://smyki.mjakmama24.
pl/domeny/smyki.pl/tomek2007/omnie.

Trzeba tutaj również wspomnieć, jak wiele
jest w ludziach dobroci i prawdziwej chęci
pomagania. W naszym klubie trenują osoby, które gdy dowiedziały się, jaki jest cel
tegorocznej edycji biegu, zebrały kwotę aż
6000 zł, która zostanie przekazana mamie
Tomka. Oczywiście chcą oni pozostać anonimowi, ale nie sposób
zapomnieć takich gestów.
Bieg Wyrski wspiera Tomka
także poprzez licytacje…
W tym roku mamy mnóstwo
świetnych przedmiotów do licytacji! Jest m.in. koszulka z podpisami
piłkarzy Cracovii, Ruchu Chorzów, GKS-u Katowice,
koszulka z podpisem
Agnieszki
Kobus-Zawojskiej, brązowej
medalistki olimpijskiej
z Rio de Janeiro, hokejowa koszulka reprezentacji
Polski wraz z podpisem Mariusza Czerkawskiego, płyta
z autografem Mateusza Ziółko
i wiele innych! Zachęcamy do
licytacji na FB Biegu Wyrskiego.
Dziękuję za rozmowę.
Karolina Kopacz
Pamiętajmy o utrudnieniach w ruchu!
Na czas biegu zamknięte będą ul. Puszkina, Wagonowa, Kopaniny (od Wagonowej
do skrzyżowania z Tysiąclecia), Tysiąclecia, Główna (od skrzyżowania z Tysiąclecia do skrzyżowania ze Słoneczną),
Ładna, Zjednoczenia (od skrzyżowania
z Dwór do skrzyżowania ze Słoneczną),
Słoneczna (od skrzyżowania z Dwór do
skrzyżowania ze Słoneczną). Wyłączone
z ruchu zostaną również ul. Kasprowicza
i Leszczynowa, ponieważ tam odbędzie
się bieg dzieci.
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Sukcesy gostyńskich siatkarek
Siatkówka w naszej gminie ma się dobrze. A świadczą o tym ostatnie dokonania młodych gostyńskich zawodniczek. Ostatnie sukcesy to III miejsce w powiatowych zawodach w siatkówce plażowej oraz udział w półfinale Mistrzostw Śląska Minisiatkówki
w ramach akcji Kinder+Sport

Klaudia Kuchta oraz siostry Paulina i Julia Węgierek swoją przygodę z siatkówką
zaczęły w kwietniu 2016 roku. Zaledwie
2 lata wystarczyły, aby ich trening zacząć
przynosić efekty w postaci siatkarskich
sukcesów. Trenujemy 2 razy w tygodniu po
1,5 godziny. Gramy, bo to nasza wielka pasja. Rodzice całe szczęście też ją podzielają.
Wspierają nas bardzo, są na każdym turnieju i nam kibicują – mówią zawodniczki
trenujące na co dzień w Miejskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych.
Mistrzostwa Kinder+Sport to znana w Polsce impreza służąca promowaniu zdrowej
rozrywki wśród dzieci. Organizatorzy nieprzypadkowo postawili na siatkówkę –
popularny sport, w którym Polska odnosi
sukcesy, niezależnie od płci. W ciągu ostatnich lat program zyskiwał na popularności.
W ostatniej edycji wzięło udział aż 40 000
młodych zawodników. Obecny poziom
naszych dziewczyn pozwala im z powodzeniem rywalizować w tak dużych zawodach –

podsumowuje Karolina Bereza, nauczyciel
Szkoły Podstawowej w Gostyni.
Tegoroczny maj był bez wątpienia siatkarskim miesiącem. 12 maja odbył się
II Gminny Turniej Siatkówki Plażowej,
w którym było o co walczyć. Rozegranych
zostało 15 spotkań. Zwyciężczynie – Katarzyna i Anna Langer otrzymały puchar z rąk
wójt Barbary Prasoł. Drugie miejsce zajęły
Karolina Świerkot i Marta Ćmiel, a trzecie
przypadło Zuzannie Michalczyk i Jakubowi
Bojdołowi. Wszystkie trzy pierwsze pary,
bo takim systemem rozgrywany był turniej,
otrzymały nagrody w postaci bonów upominkowych, które można było wykorzystać
m.in. na zakup profesjonalnego siatkarskiego stroju. Gminna Rada Sportu serdecznie
dziękuje Zakładowi Gospodarki Komunalnej za przygotowanie boisk.
Z kolei 16 maja Szkoła Podstawowa
w Gostyni kolejny raz była organizatorem
powiatowych zawodów w siatkówce plażowej dziewcząt. Do rywalizacji przystąpiło 13 par z siedmiu szkół powiatu mikołowskiego. Zawody rozegrano systemem
brazylijskim, a to znaczy, że do wyłonienia zwycięzców potrzebne było rozegranie 30 meczy. Turniej przebiegał w miłej,
koleżeńskiej atmosferze. Siatkarki grały
z wielkim zaangażowaniem i zapałem, zaprezentowały też wysoki poziom sportowy –
komentuje Karolina Bereza. Po 3 godzinach
walki najlepszą szkołą w powiecie okazała
się Szkoła Podstawowa nr 1 w Mikołowie.
Na drugim stopniu podium uplasowała się
Szkoła Podstawowa nr 3 w Łaziskach Górnych, a gospodarze zajęli trzecie miejsce.
Zachęcamy do kibicowania gostyńskim
zawodniczkom 10 czerwca w Łaziskach
Górnych.
Karolina Kopacz

II Gminny Turniej Siatkówki Plażowej

Powiatowe zawody w siatkówce plażowej dziewcząt

Przebieg trasy ulicami:

Główna, Ładna,
Puszkina, Wagonowa, Kopaniny, Tysiąclecia,
ach 8:30- 11.00
Zjednoczenia, Dwór, Słoneczna. W godzin
zamknięty. Ruch
ruch samochodowy na tych ulicach będzie
za wyrozumiałość
ujemy
Dzięk
ikami.
chodn
y
pieszych możliw
zom.
biegac
wania
kibico
i
i zapraszamy do udziału
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Kontakt z organizatorem tel: 50397035
Dystans: 10 km
Dyscypliny:
Bieg, Nordic Walking

Start i biuro zawodów przy
Zespole Szkół w Wyrach
na ulicy Puszkina 10.

Podczas gminnych zawodów pierwsze miejsce zdobyły zawodniczki Katarzyna i Anna Langer
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Jeździli na rolkach
12 maja młodzi miłośnicy jazdy na rolkach z naszej gminy wzięli udział w III Gminnym
Majskatingu zorganizowanym, jak co rok, na boisku szkolnym w Gostyni
Doskonała pogoda, dobry nastrój, kask,
ochraniacze, oczywiście rolki na nogach
i można było zaczynać zabawę. Tegoroczna edycja rolkarskiej imprezy przyciągnęła
wielu młodych pasjonatów tej – jak przyznają organizatorzy – tylko z pozoru łatwej dyscypliny.
Po obowiązkowej rozgrzewce, pod
czujnym okiem instruktorów, uczestnicy
to jeździli tyłem, to znów kręcili ósemki, a nawet piruety. Zaś na koniec wzięli
udział w zawodach na czas na torze przeszkód. Zmęczone, ale rozpromienione
twarze dzieci oznaczały, że wspólną zabawę można uznać za udaną. Na zakończenie
wszystkim uczestnikom wręczono słodkie
przekąski, a zwycięzcom w swoich kategoriach, pamiątkowe dyplomy i nagrody.
To już trzecie rolkarskie święto zorganizowane przez Gminę Wyry wraz z Fun4Family. Dziękujemy wszystkim rolkarzom za uczestnictwo i zapraszamy za rok!
Karolina Kopacz

Wydarzenie zorganizowała Gminna Rada Sportu oraz „Fun4Family”

Pierwsze wspólne wędkowanie
26 maja na kobiórskim zalewie Korzeniec odbyły się I Gminne Zawody Wędkarskie
Spławikowe
O statuetki wójt gminy Barbary Prasoł
zawodnicy walczyli w dwóch kategoriach
wiekowych. Komisja konkursowa pod
przewodnictwem Sebastiana Kuźnika
i Kazimierza Jasińskiego dokładnie zważyła wszystkie wyłowione z Korzeńca ryby.
Wśród dorosłych bezkonkurencyjny okazał się Michał Swadźba. Drugie miejsce
zdobył Krzysztof Tułaza, tuż przed Barbarą Kuźnik, jedyną kobietą, uczestniczką
rywalizacji. Spośród najmłodszych wędkarzy zwyciężyła Vanessa Swadźba przed
Natalią Golasz i Szymonem Bończykiem.
Statuetki, dyplomy i atrakcyjne nagrody, m.in. wędki, kołowrotki i inne akcesoria wędkarskie wręczył Andrzej Suchoń,
wiceprzewodniczący Rady Gminy. Organizatorami wydarzenia byli Wójt Gminy

Wyry, Gminna Rada Sportu oraz Koło
Polskiego Związku Wędkarskiego nr 113
w Kobiórze.
Karolina Kopacz

Zwycięzcy zawodów – Michał oraz Vanessa Swadźba w towarzystwie Andrzeja Suchonia wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz członków kobiórskiego koła Polskiego Związku Wędkarskiego
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Wszystkie konkurencje, m. in. jazda tyłem, czy tor przeszkód służyły doskonaleniu techniki jazdy

