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Sprawozdanie z działalności sołtysa za czas kadencji 2015 – 2018
w miejscowości Bycina.
W styczniu 2015r. na Zebraniu Wiejskim w Bycinie decyzją mieszkańców zostałam wybrana
na trzecią kadencję pełnienia funkcji sołtysa wraz z sześcioosobową Radą Sołecką w składzie: Nina
Kopytko, Renata Wieczorek, Marek Kałuża, Damian Wróbel, Herbert Suchanek i Werner Wieszok.
Moja praca w trakcie trzeciej kadencji była po części poświęcona zadaniom rozpoczętym w
poprzednich latach jak i podejmowaniem nowych wyzwań.
Dobra i kreatywna współpraca z Radnym – Panem Sebastianem Kałużą bardzo mi pomagała.
Do ważnych dla mnie, załatwionych w tej kadencji zadań należy: wykonanie oświetlenia lampami
solarnymi ul. Wąskiej i drogi na Śluzę, wykonanie nowej nawierzchni na ulicy Leśnej, oraz wpisanie
do inicjatyw samorządowych w randze powiatu na rok 2019 zapisu o współfinansowaniu projektu
chodnika przy ul. Szkolnej. Moim małym sukcesem jest wykonanie naprawy przejazdu kolejowego
w pasie drogi na Śluzę przez służby linii kolejowej Kotlarni.
Lata 2015 – 2018 były kolejnym okresem funkcjonowania Funduszu Sołeckiego , który
nauczyliśmy się jako Sołectwo coraz sprawniej, dla dobra mieszkańców wykorzystywać. Kolejne
Zebrania Wiejskie poprzedzone spotkaniami Rady Sołeckiej i wszystkich aktywnych podmiotów
działających w Sołectwie dokonywały podziału środków finansowych oddanych nam do dyspozycji
a było to aż 127 498,- . Wszystkie nasze decyzje wpisywały się w ideę działania Funduszy Sołeckich
– dla dobra mieszkańców , poprawy warunków życia i zgodnie ze strategią rozwoju Gminy i jej
zadaniami własnymi.
Finansowaliśmy z tych funduszy potrzeby z zakresu utrzymania porządku publicznego i
bezpieczeństwa obywateli poprzez zakup wyposażenia dla jednostki OSP Bycina – ochrona
przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa – zakup umundurowania, ubrań koszarowych, sprzętu do
ratownictwa medycznego.
Ważna dla mieszkańców jest też idea wspierania kultury fizycznej i utrzymania terenów
rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Było to uskuteczniane poprzez modernizację strefy kibica –
całkowita wymiana siedzisk, niwelacja terenu, remont nawierzchni boiska do siatkówki i doposażenie
go w normatywne słupki do montażu siatki. Doposażyliśmy też obiekt w port rowerowy. To miejsce
jest wykorzystywane do organizacji integracyjnych środowiskowych imprez i zadań służących całej
społeczności Byciny.
Duża część środków przeznaczana jest corocznie na utrzymanie czystości w sołectwie oraz
dbałość o zewnętrzny wizerunek poprzez pielęgnację terenów zielonych i skwerów, remont tablic
ogłoszeniowych, współfinansowanie utrzymania poboczy przy drogach gminnych, utrzymywanie w
pełnej gotowości sprzętu koszącego. Zakończono cykl remontu traktów pieszych w centrum sołectwa,
który z uwagi na wysokie koszty był podzielony na kolejne etapy .
Ważnym dla mnie wyzwaniem była wymiana ogrodzenia wokół placu zabaw, które dzięki
środkom Funduszu Sołeckiego mogło zostać całkowicie odremontowane i dzięki wykonaniu tych
prac spełnia warunki bezpieczeństwa.
W ramach działań promocji i upowszechniania idei samorządowej dbaliśmy o utrzyma nie
naszej strony internetowej - systematycznie uzupełniana
jest nieocenionym narzędziem w
budowaniu naszego wizerunku w szeroko pojętym świecie. Zakupiliśmy jednolite stroje, które są
wykorzystywane na różnorakich uroczystościach zewnętrznych, gdzie możemy pozytywnie pokazać
sołectwo. Cieszy też aktywność organizacji działających na terenie Byciny. Widać nas na
ogólnogminnych wydarzeniach takich jak Dożynki, inauguracje sezonów kulturalnych itp.
Jako sołtys zgłaszałam też udział w konkursach „Powiat przyjazny środowisku”. Pozyskała m
dla wsi dwukrotnie 2 440,- co zostało wykorzystane na stworzenie punktu uczącego segregować
śmieci i budować proekologiczne nawyki wśród bywalców obiektu sportowego, oraz pozwoli ło
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Bardzo ważnym dla naszej społeczności był rok 2018 – jubileusze: 70 lecia LKS-u „Ślązak”
Bycina, oraz 135 lat funkcjonowania OSP Bycina. Jako Sołtys starałam się wspierać te uroczystośc i
a co najważniejsze nie przeszkadzać w ich organizacji.
Należy podkreślić, że jako sołtys mam dobre kontakty z zarządcami dróg na terenie sołectwa
Bycina i często wystarczy kontakt telefoniczny lub mailowy by, nie wymagająca dużych sił i środków
interwencja, została przyjęta do realizacji. Tak udało się między innymi z terenem parkingu a obecnie
przystanku komunikacji publicznej przy boisku, gdzie została wykonana nowa nawierzchnia, zostały
też pogłębione i wyczyszczone rowy przy DK-40.
To kolejna kadencja, w której przestrzeń publiczna Byciny jest objęta opieką właścic ie li
Restauracji Bycina – Państwa Kokowskich – dbają skutecznie o skwery tworzące swoiste centrum
wsi a inicjatywa członka Rady Sołeckiej – Pana Wernera Wieszoka pozwoliła w 2016 r. na
wyeksponowanie na tablicach zamontowanych na obrzeżach centralnego miejsca Byciny ważnych
treści opowiadających o sołectwie.
Porażką dla mnie jest niewielka aktywność właściciela w kwestii ratunku dla Pałacu
Paczyńskich w Bycinie. Zaangażowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest niewystarczająca. Medialne monity, wysyłane pisma,
ekspertyzy przyniosły znikomy efekt i pomimo braku zgody na taki stan rzeczy jesteśmy świadkami
powolnej agonii tego zabytku, czego jako „bycinianka od zawsze” nie umiem zaakceptować. Mało
tego - mam liczne sygnały, że to my, jako mieszkańcy, jesteśmy mało aktywni w tej sprawie.
Dobra współpraca z Dyrekcją Szkoły, nauczycielami i Radą Rodziców, współpraca z Radą
Kościelną, Kołem Mniejszości Niemieckiej, Jednostką OSP Bycina, Zarządem Klubu Sportowego
„Ślązak” Bycina, który dba o ogólnodostępny obiekt sportowy , jest organizatorem wielu imprez
integracyjnych dla mieszkańców i propaguje wśród dzieci i młodzieży ducha sportowej rywalizacji,
nie napotyka na znaczące przeszkody. Nie do przecenienia jest też wsparcie dawnych mieszkańcó w,
którzy ciągle dają pozytywnie o sobie znać. Na specjalne podkreślenie i budującą współpracę
zasługuje spontaniczna akcja związana z działaniami na rzecz obrony Szkoły w Bycinie w
pierwszych dniach III kadencji – w lutym 2015 roku. To niesamowite jak jednomyślnie zareagowali
mieszkańcy od najmłodszych po najstarszych.
Przez cały okres mojej kadencji starałam się być 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, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiórki odpadów
wielkogabarytowych, elektrycznych, opon, niesprawne oświetlenie uliczne, sugestie do planów
zadaniowych na terenie sołectwa, pomagałam w kompletowaniu dokumentacji, wypisywa niu
różnego rodzaju wniosków, informowałam rolników o wszystkich przekazywanych mi sprawach ich
dotyczących. Byłam też osobą, która zgłaszała liczne interpelacje w imieniu mieszkańców do Rady
Gminy i Wójta w bardzo różnych sprawach.
Na osobną uwagę zasługuje 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.
Inga Kubas – sołtys III kadencji 2015-2018

