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Sprawozdanie z działalności sołtysa za czas kadencji 2011 – 2014 

w miejscowości  Bycina. 

        
 W lutym 2011r. na Zebraniu Wiejskim w Bycinie decyzją mieszkańców zostałam wybrana 

na drugą kadencję  do pełnienia funkcji sołtysa wraz z sześcioosobową Radą Sołecką w składzie: 

Renata Grobosz, Renata Wieczorek, Marek Kałuża, Jan Paluch, Herbert Suchanek i Werner 

Wieszok. 

 Moja praca w kolejnej kadencji była po części poświęcona zadaniom rozpoczętym w 

poprzednich latach jak i podejmowaniem nowych wyzwań. 

 Lata 2011 – 2014 były kolejnym okresem  funkcjonowania Funduszu Sołeckiego , który 

nauczyliśmy się jako Sołectwo coraz sprawniej dla dobra mieszkańców wykorzystywać. Kolejne 

Zebrania Wiejskie poprzedzone spotkaniami Rady Sołeckiej dokonywały podziału środków 

finansowych oddanych nam do dyspozycji. 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. Jednoczesnie doposażaliśmy strażnicę pełniącą też rolę świetlicy 

środowiskowej w sprzęt - zakup stołów, wspieraliśmy remonty – wymiana drzwi wejściowych,  

pomieszczeń sanitarnych oraz  zakup kosy spalinowej. 

 Ważna dla mieszkańców jest też  idea wspierania kultury fizycznej i utrzymania terenów 

rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Było to uskuteczniane poprzez częściowe dofinansowanie 

remontu pomieszczeń na obiekcie LKS „Ślązak”Bycina oraz partycypację w kosztach utwardzenia 

terenu przed budynkiem szatni. To miejsce jest  teraz  wykorzystywane do organizacji 

integracyjnych środowiskowych imprez i zadań służących całej społeczności Byciny.   

 Duża część środków przeznaczana jest corocznie na utrzymanie czystości w sołectwie oraz 

dbałośc o  zewnętrzny wizerunek sołectwa poprzez budowę i pielęgnację terenów zielonych i 

skwerów. 

 Bardzo ważnym dla naszej społeczności był jubileuszowy 2013 rok. Już rok wcześniej   

rozpoczęliśmy przygotowania poprzez działania promocyjne i upowszechniające ten ważny dla 

Byciny czas. Środki Funduszu Sołeckiego bardzo nam pomogły w precyzyjnym zorganizowaniu 

tego szeroko zakrojonego przedsięwzięcia.  W ramach działań promocji i upowszechniania idei 

samorządowej w sołectwie założyliśmy stronę internetową, która systematycznie uzupełniana  jest 

nieocenionym narzędziem w budowaniu naszego wizerunku w szeroko pojetym świecie. Dobrze 

prowadzona strona zyskała uznanie i zdobyła I miejsce w Województwie Śląskim w konkursie 

ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski na najlepszą stronę internetową sołectwa  w roku 2013. 

Było to swoiste zwieńczenie naszych jubileuszowych działań i zaowocowało zdobyciem 3 000,- zł 

nagrody, którą przeznaczyliśmy na zakup nowych koszy do koszykówki na  boisku na obiekcie 

sportowym. Udział w konkursie powiatowym  „Sołectwo przyjazne środowisku” również 

zaowocował pozyskaniem 1400,- zł w roku 2012 . Te środki wydaliśmy na zakup sprzętu koszącego 

i drzewek ozdobnych. 

  Już od początku kadencji w 2011 roku rozpoczęłam batalię z GDDKiA o wymianę 

nawierzchni na drodze krajowej. Szeroko zakrojone działania poprzez zbieranie podpisów 

mieszkańców, liczne interpelacje na sesjach Urzędu Gminy Rudziniec, wystąpienia Wójta wraz z 

Burmistrzem Pyskowic do Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad zaowocowały w 2012 roku 

gruntownym remontem drogi. Głębokie frezowanie, położenie nowej nawierzchni, utwardzenie 

poboczy i poziome oznakowanie znacznie poprawiło komfort jazdy, ustały dokuczliwe drgania 



gruntu, które powodowały coraz to większe szkody w budynkach mieszkalnych położonych przy tej 

drodze. W tym czasie został też wykonany remont zjazdu z drogi gminnej – ul. Kasztanowej na 

DK-40 wraz w wymianą nawierzchni tego zjazdu. Na moje wnioski do zarządcy zostały też 

pogłębione i wyczyszczone rowy przy tej drodze oraz remont i umocnienie chodnika wzdłuż 

obiektu sportowego. 

 Sporo czasu i dużo energii kosztował mnie również proces odszkodowawczy, w wyniku 

którego udało się pozyskać nową wiatę przystankową na głównyym przystanku w Bycinie, której 

zakup  został w całości sfinansowany – łącznie z montażem - przez firmę ubezpieczeniową z polisy 

sprawcy – kierowcy samochodu, który  zniszczył nam  przystanek. 

  Pisma wysyłane do Zarządu Dróg Powiatowych często wspierane  przez Radnego 

powiatowego pana Andrzeja Frejno pomogły w kapitalnym remoncie ulicy Szkolnej na odcinku od 

głównego skrzyżowania do przejazdu kolejowego w kierunku na Taciszów. Udało się też uzyskać 

zgodę na remont dojazdu do głównego skrzyżowania od strony Paczyny. Gdzie również 

nawierzchnia była realnym zagrożeniem dla bezpiecznego użytkowania drogi. 

 Przy drogach gminnych zostały założone – zakup sfinansowany z Funduszu Sołeckiego -  

profile rynnowe, które pozwoliły na umocnienie skarp i ułatwiają pielęgnację terenów zielonych. 

Prace wykonali sami mieszkańcy. W ostatnim roku – 2014 został wybudowany chodnik przy drodze 

gminnej – ulicy Kasztanowej o długości 340m co poprawi bezpieczeństwo pieszych na tym 

odcinku. Potrzeba tej inwestycji została przedstawiona Radzie Gminy przez Panią Radną kadencji 

2011 – 2014 Elżbietę Jańczyk. 

 Należy podkreślić, że jako sołtys mam dobre kontakty z zarządcami dróg na terenie sołectwa 

Bycina i często wystarczy kontakt telefoniczny lub mailowy by interwencja została przyjeta do 

realizacji. 

 To w tej kadencji – przestrzeń publiczna  Byciny została zrewitalizowana przy wydatnej 

pomocy właścicieli Restauracji Bycina – państwa Kokowskich – powstały skwery tworzące swoiste 

centrum wsi. 

 Porażką dla mnie jest brak reakcji w sprawie jakiegokolwiek ratunku dla Pałacu 

Paczyńskich w Bycinie. Ogólna niemoc Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest porażająca. Żadne medialne monity, wysyłane pisma, 

zlecone ekspertyzy nie przyniosły nawet najmniejszego efektu i pomimo braku zgody na taki stan 

rzeczy jesteśmy świadkami powolnej agonii tego zabytku, czego jako „Bycinianka od zawsze” nie 

mogę zaakceptować. Mało tego -  mam liczne sygnały, że to my,  jako mieszkańcy nie zrobiliśmy 

nic by tę budowlę ratować. 

 Dużo mieszanych emocji w Bycinie wywołała  inwestycja Zakładów Energetycznych 

Tauron. Jednak uważam, że jako sołtys zrobiłam to  co do mnie należało a modernizacja linii 

energetycznej przyniesie pozytywny skutek dla wszystkich .   

 W mojej pracy na rzecz sołectwa podkreślić należy dużą  aktywność działajacych na terenie 

Byciny organizacji. Było nas widać na ogólnogminnych wydarzeniach takich jak Dożynki Gminne, 

Turnieje Sołectw, inauguracje sezonów kulturalnych itp. Dobra współpraca z Dyrekcją Szkoły, 

nauczycielami i Radą Rodziców, współpraca z Ojcem Proboszczem i Radą Kościelną, Kołem 

Mniejszości Niemieckiej, Zarządem OSP Bycina, przy którym gromadzi się drużyna młodzieżowa i 

starsi doświadczeni strażacy,  Zarządem Klubu Sportowego „Ślązak” Bycina, który wzorowo dba o 

ogólno dostępny obiekt sportowy , jest organizatorem wielu imprez integracyjnych dla 

mieszkańców i propaguje wśród dzieci i młodzieży ducha sportowej rywalizacji,  nie napotyka na 

znaczace  przeszkody. Podkreślić należy, że organizacja 750 lecia Byciny była  przedsięwzięciem,  

na którym można się wzorować. Jeden front i cała energia skierowana na jedno najważniejsze dla 

nas działanie dała  pozytywny efekt, którego skutki odczuwamy do dziś. Pamiątką tego wydarzenia 

jest kapitalnie wyremontowana kaplica św Jana Nepomucena w samym centrum sołectwa. Nie do 

przecenienia jest też wsparcie dawnych mieszkańców, którzy ciągle dają pozytywnie o sobie znać. 

 Dzięki naszym dzieciom jesteśmy bardzo dobrze postrzegani w coraz szerszych kregach. Na 

specjalne podkreślenie i budującą współpracę zasługuje ostatnie wydarzenie związane z działaniami 

na rzecz obrony Szkoły w Bycinie. 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, sugestie do planów zadaniowych na terenie sołectwa, 

pomagałam w kompletowaniu dokumentacji, wypisywaniu 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 związane 

z likwidacja autobusów komunikacji publicznej, nowymi regulacjami w sprawie wywozu śmieci, 

likwidacją dzikich wysypisk śmieci, sporów międzysąsiedzkich itp. 

 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. 

 

 

 

         Inga Kubas - Sołtys 


