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Informacja z działalności sołtysa za czas kadencji 2007 – 2010
w miejscowości Bycina.
W lutym 2007r. na Zebraniu Wiejskim w Bycinie decyzją mieszkańców zostałam wybrana
do pełnienia funkcji sołtysa wraz z sześcioosobową Radą Sołecką.
Moje zadania rozpoczęłam od pism kierowanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego z prośbą o zobligowanie właściciela pałacu w Bycinie do demontażu rusztowań ze
ścian tej budowli. Ich stan poważnie zagrażał bezpieczeństwu publicznemu. Potem, z inicjatywy
mieszkańców przy ul. Pyskowickiej wystąpiłam do firmy Vattenfall o wymianę drewnianych
nośników linii energetycznej – ta sprawa sfinalizowała się kilka miesięcy temu i w efekcie nastąpiła
wymiana słupów drewnianych na nowe – betonowe. Dbając o bezpieczeństwo kierowców i
pieszych, poprzez kontakt z Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i referatem dróg w Gminie
Rudziniec doprowadziłam do umieszczenia lustra przy wyjeździe z ul. Klubowej na drogę krajową
– DK 40. Od samego początku mojej kadencji miałam również na uwadze bezpieczeństwo dzieci.
Zwracając się do Pana Tadeusza Mamoka o patronat nad tym zadaniem, prowadziłam
korespondencję w tej sprawie z Zarządem Dróg Powiatowych, co poskutkowało inwestycją w
obrębie dojścia do Szkoły Podstawowej w Bycinie. Zamknięto rów, wykonano fragment chodnika,
zamontowano odpowiednie oznakowanie i barierki ochronne. Po moich staraniach finału doczekała
się też rozbiórka zrujnowanego budynku straży przy ul. Strażackiej. Teren został uporządkowany a
rowy wokół działki odbudowane. Liczne interpelacje i zapytania na sesjach Rady Gminy Rudziniec
prowadziły do podejmowania prac przy drogach gminnych, drodze powiatowej i krajowej, rowach
przydrożnych, budynkach komunalnych, skutkowały założeniem nowych punktów świetlnych.
Moje działania: liczna korespondencja, wielokrotne zwracanie się o pomoc do Urzędu Gminy,
telefony, nie były jednak na tyle skuteczne, żeby spełnić oczekiwania mieszkańców związane z
przebudową i kapitalnym remontem drogi krajowej DK 40 – ul. Pyskowickiej. Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad dokładnie zna nasze oczekiwania i problemy, jednak „na dziś” nie jest
w stanie nam pomóc - co nie przeszkadza by nadal zwracać uwagę na ten nierozwiązany problem.
W 2008 roku – jesienią, z inicjatywy Nadleśnictwa Rudziniec i przy pomocy Urzędu
Gminy zorganizowałam uroczystość posadzenia sosny piskiej na placu kościelnym. Drzewko to
wyrosło z nasion poświęconych przez Papieża Benedykta XVI i jest ozdobą oraz ciekawostką
przyrodniczą co potwierdzają stosowne certyfikaty przechowywane w naszym kościele.
Corocznie byliśmy też czynnymi uczestnikami Dożynek Gminnych, prezentując koronę
żniwną i scenki rodzajowe przygotowane przez mieszkańców. W 2010 roku Dożynki Gminne
odbyły się w Bycinie. Połączono je z podpisaniem porozumienia o współpracy wzajemnej z Gminą
Bilowice w Czechach. Było to dla nas duże wyróżnienie i wystrojem miejscowości, oprawą
uroczystości w kościele, zaangażowaniem Ojca Proboszcza, całej szkolnej społeczności, chciałam
za to w imieniu mieszkańców szczerze podziękować. W tym roku również wraz z mieszkańcami
Byciny reprezentowaliśmy Gminę Rudziniec na Dożynkach Powiatowych w Pyskowicach.
W czasie mojej kadencji dwukrotnie miał miejsce fakt wywozu odpadów z oczyszczalni
ścieków na tereny położone w granicach Byciny. Ze względu na uciążliwość i brak społecznego
przyzwolenia nastąpił ostry protest mieszkańców przeciwko tego rodzaju praktykom. Zdarzenie
zgłosiłam odpowiednim służbom w Urzędzie Gminy i na Policji. Wszczęte postępowanie
wyjaśniające doprowadziło do rozeznania problemu i zgodnego z prawem jego zakończenia.
Ważnym zadaniem dla nas wszystkich było opracowanie Planu Rozwoju Sołectwa Bycina
na lata 2008-2014. Była to niejako przepustka do występowania o nowe
zadania z
zaangażowaniem środków zewnętrznych. Po szerokich konsultacjach ze wszystkimi podmiotami
działającymi na terenie naszego sołectwa opracowałam taki dokument, który został zaakceptowany
przez Zebranie Wiejskie i już pomógł przy występowaniu o budowę Placu Zabaw na terenie

Byciny. Inwestycja z wykorzystaniem środków unijnych została sfinalizowana w 2010r i od
czerwca służy najmłodszym mieszkańcom i ich rodzicom.
Przez trzy lata zgłaszałam sołectwo Bycina do konkursu ogłaszanego przez Powiat Gliwicki
- Wydział Ochrony Środowiska - „Sołectwo Przyjazne Środowisku” - pisałam wnioski czego
skutkiem było otrzymanie łącznej dotacji w wys. 1730,- , która została wydana na częściowe
sfinansowanie zakupu kosiarki spalinowej – dywanowej, kosy spalinowej i narzędzi do ręcznych
prac porządkowych, zakupu nasion trawy i środków chwastobójczych.
„Turniej ulic Byciny w siatkówce o puchar przechodni sołtysa” to corocznie organizowane
przeze mnie sportowe zawody, gdzie poprzez rywalizację na siatkarskim boisku integrują się
mieszkańcy kilku pokoleń. Ta sportowa rywalizacja wpisała się w program rudzinieckiego OPS-u
„Zachowaj trzeźwy umysł”. Cała impreza ma formę festynu rodzinnego z ciekawym konkursem
plastycznym. Dzięki niej ze środków Funduszu Profilaktyki zostały nam sfinansowane w całości
słupki na wybudowanym z mojej inicjatywy boisku do siatkówki. Corocznie dla uczestników
turnieju sponsorowałam nagrody w postaci pucharu, piłek do siatkówki i dyplomów.
Każdego roku na Zebraniach Wiejskich podejmowaliśmy z mieszkańcami uchwały w
sprawie podziału funduszy i przyjmowaliśmy roczne plany finansowe sołectwa. Przez trzy lata
2007 – 2008 - 2009 dysponowaliśmy łącznie środkami w wys. 16 050,- W dyskusjach zawsze
priorytet znajdowały zadania utrzymania czystości, ładu i porządku w sołectwie. Między innymi
zakupiliśmy rynny profilowe do samodzielnego założenia przez mieszkańców w rowie
odwadniającym przy ulicy Rolniczej na odcinku 90 metrów, na co wydaliśmy 7 253,- . Kwotą 900,dofinansowaliśmy zakup kosiarki spalinowej. Ponosiliśmy koszty paliwa, napraw i przeglądów
kosiarki, zakupu środków chwastobójczych i farb. Otoczyliśmy opieką przystanki autobusowe i na
ten cel wydaliśmy 1 650,- . W 2007r. jednorazowo wsparliśmy jednostkę OSP i Klub Sportowy
kwotami po 500,- a w 2008r., 1000,- przeznaczyliśmy na doposażenie oddziału przedszkolnego
poprzez zakup mebli /stół i krzesełka dla dzieci/.
Do zadań wynikających ze statutu sołectwa należy również dofinansowanie działalności kulturalnej
i tutaj organizowaliśmy Dożynki Sołeckie, Wielopokoleniowe Pożegnania Lata - imprezy
połączone z zabawą taneczną dla wszystkich mieszkańców, karnawałowe spotkania dla
mieszkańców pod nazwą „Bal Przebierańców”. W pierwszym roku mojej działalności
zorganizowałam „Dzień Ziemi” połączony z wielogodzinną pracą dużej liczby mieszkańców na
rzecz sołectwa a zakończony wspólnym posiłkiem.
W ostatnim roku – 2010, zaczął funkcjonować Fundusz Sołecki i środki finansowe w
wysokości 24 620,- zostały rozdysponowane przez Zebranie Wiejskie na jedną poważną inwestycję
– wykonanie odcinka drogi gminnej – ul. Polnej /20 000,-/ i bieżące prace porządkowe w sołectwie:
m.in.: remont tablic ogłoszeniowych, remont wiat przystankowych, paliwo i środki eksploatacyjne
do kosiarek, oprawa Dożynek, dofinansowanie imprezy mikołajkowej dla dzieci.
Przez cały okres mojej kadencji byłam swoistym łącznikiem na linii mieszkańcy sołectwa –
Urząd Gminy – przekazywałam informacje o wszystkich sprawach dotyczących inicjatyw gminy na
rzecz poprawy warunków życia i funkcjonowania Urzędu: usuwanie azbestu, niska emisja, zbiórki
odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych, opon, sugestie do planów zadaniowych na terenie
sołectwa, pomagałam w kompletowaniu dokumentacji, wypisywaniu różnego rodzaju wniosków,
informowałam rolników o wszystkich przekazywanych mi sprawach ich dotyczących.
Na osobną uwagę zasługuje dobra współpraca z Radą Sołecką. Odbyliśmy kilkadziesiąt
spotkań , które bardzo pomagały mi w pracy. Rzeczowe uwagi i głos doradczy, czasami poparcie
planów a często czysta fizyczna pomoc to nieocenione wsparcie. W każdym z tych spotkań
uczestniczyła Pani Radna Elżbieta Jańczyk. Równie dobre kontakty miałam ze wszystkimi
podmiotami działającymi na terenie sołectwa Bycina.
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