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Pozimowe porządki na gminnych drogach
Gminna brygada remontowa oraz wyłoniona w wyniku
zapytania ofertowego firma „Drogrem” z początkiem
wiosny miała sporo pracy. Po zimie jak co roku pokazały
się nowe dziury na gminnych drogach.
Do pierwszego tygodnia maja zostały załatane asfaltem na
gorąco ubytki na gminnych drogach. Prace wykonała firma
zewnętrzna „Drogrem” na ulicy Kościuszki, Górnej i
Ogrodowej w Górze Siewierskiej, w Brzękowicach Wale, w
Dąbiu Chrobakowym. Gminna
brygada remontowa
naprawiała ulicę Graniczną w Strzyżowicach/ Psarach oraz

Firma “Dogrem” łata dziury w Dąbiu Chrobakowym.

Nowe godziny otwarcia
Urzędu Gminy w Psarach
W związku z sugestiami mieszkańców zmianie ulegają godziny
pracy Urzędu Gminy w Psarach. Od 1 czerwca 2011 będzie on
czynny w godzinach:
poniedziałek
7:30-17:00
wtorek-czwartek 7:30-15:30
piątek
7:30-14:00
W każdy Poniedziałek wszelkie urzędowe sprawy będzie można
załatwiać do 17stej. Trwają rozmowy dotyczące dostosowania
godzin pracy Poczty Polskiej oraz Oddziału Banku Spółdzielczego
do godzin otwarcia urzędu. Red.

ulicę Szkolną w Preczowie. Razem wykorzystano 2000 m2
masy asfaltowej do wypełnienia dziur. Dotychczasowe
warunki atmosferyczne nie sprzyjały robotom drogowym.
Przy zalewaniu dziur asfaltem na gorąco temperatura
powietrza musi wynosić 20 stopni, aby asfalt łatwo się rozlał i
dobrze wypełnił ubytek w nawierzchni, przy mniejszej
temperaturze asfalt szybko twardnieje. Do końca tego
miesiąca zostaną naprawione pozostałe gminne drogi o
nawierzchni bitumicznej i gruntowej. Przepraszamy za
wynikłe opóźnienia i utrudnienia w ruchu.
Brygada remontowa poza łataniem dziur w tym miesiącu
sprzątnęła również między innymi park przy ulicy
Zwycięstwa w Psarach, ulice oraz pobocza. Red.

Jeden z pracowników firmy “Drogrem” podczas
uzupełniania ubytków w drodze.

Wymieniono wodociąg przy
ulicy Reymonta w Psarach
Tak jak pisaliśmy w poprzednim numerze Gmina Psary
przystępuje do kompleksowego remontu i przebudowy
ulicy Reymonta. Przed przystąpieniem głównego
wykonawcy do prac budowlanych władze gminy
podjęły decyzję o wymianie wodociągu zaopatrującego
mieszkańców w wodę. Zminimalizuje to ryzyko awarii,
do usuwania których konieczne byłoby rozkopywanie
nowej drogi. Wymieniono około 260 metrów
wodociągu stalowego na wodociąg z rur PE.

Nowe trybuny
w Górze Siewierskiej
Widzowie zgromadzeni na inauguracji
sezonu Klubu Sportowego „Góra
Siewierska” mieli przyjemność oglądać
mecz z Iskrą Psary w niezwykle
komfortowych warunkach. Dzięki pracy
działaczy klubu powstały 3 poziomowe
trybuny mieszczące około 120 widzów.

Kibice na trybunach podczas inaugracyjnego
meczu na stadionie w Górze Siewierskiej.

Miejsca dla kibiców zostały zlokalizowane na dość wysokiej
skarpie stąd widok na murawę jest naprawdę imponujący. Remont trybun był dla nas ogromnym wyzwaniem, ale udało
nam się również odnowić instalację elektryczną,
zmodernizować instalację wodno-kanalizacyjną oraz odnowić
ściany wewnątrz budynku. Powstał również chodnik,
poprawiający poruszanie się kibiców po obiekcie.
Równocześnie oczyszczany i przerzedzany jest teren zalesiony
wokół budynku klubu sportowego, wkrótce zasadzone zostanie
tutaj wiele nowych drzew i krzewów. Obecnie powstają
miejsca parkingowe dla kibiców, zawodników i oddzielnie dla
sędziów i gości. Wybudowane zostały zewnętrzne toalety dla

Gmina Psary zyska nowy
sprzęt multimedialny
Gmina Psary w kwietniu podążając za
rozwojem techniki zakupiła sprzęt
multimedialny dla szkół podstawowych oraz
radnych.
Radni Gminy Psary na ostatniej sesji korzystali
już z nowych netbooków, na których mogli na
bieżąco przeglądać w formie elektronicznej
przygotowane dla nich materiały. Pozwoli
to znacznie zaoszczędzić koszty związane
z drukowaniem omawianych przez rajców
dokumentów ponadto ułatwiony zostanie kontakt
drogą elektroniczną mieszkańców z radnymi. Zakup
netbooków zwróci się po dwóch latach dając roczne
oszczędności około 12tysięcy złotych,
a sprzęt jest na tyle nowoczesny, że wytrzyma co
najmniej dwie kadencje. Do tej pory zdarzało się, że
na sesje rady materiał dla jednej osoby miał 100
stron, teraz rajcy nie będą dostawali już żadnych
materiałów wydrukowanych.

kibiców oraz łazienka dla sędziów. Pod koniec maja
uruchomione zostanie boisko do piłki plażowej, kontynuowana
jest budowa boiska treningowego, na które nawieziona jest już
ziemia, a lada chwila nastąpi zasiew trawy. - mówi Tomasz
Sarwa prezes stowarzyszenia. - Korzystając z okazji chciałbym
również podziękować naszym sponsorom, osobom
zaangażowanym w prowadzenie i trenowanie drużyn, jak
również za montaż siedzeń: W. Sobierajowi, W. Zającowi, T.
Kraśniewskiemu, P. Kotule, H. Nowakowi, S. Kotule, za
wybudowanie łazienki dla sędziów: J. Walkoszowi, A. Pace, W.
Sobierajowi, za budowę toalety zewnętrznej: J. Magnerowi, K.
Szczygło. Red.

się do odpowiedzi i pracy przy tablicy. Podczas zajęć można w czasie
rzeczywistym wykorzystywać zasoby Internetu oraz różnego rodzaju
oprogramowanie dydaktyczne. Taka tablica to również świetne narzędzie
dla nauczycieli, którzy wzbogacają warsztaty pracy bez konieczności
kserowania materiałów. Mogą oni przygotować wcześniej ćwiczenia
i wielokrotnie je wykorzystywać. - mówi Katarzyna Nawrot nauczycielka
z Gimnazjum w Psarach. Nauczyciele poloniści z terenu naszej gminy
uczestniczyli niedawno w projekcie dotyczącym stosowania ICT
w dydaktyce. - Szkolenie miało na celu przygotowanie nauczycieli do
wykorzystywania innowacyjnych metod i technologii w nauczaniu,
a polegało na tworzeniu lekcji elektronicznych
oraz użycia
tzw. WebQuestów polegających na rozwiązywaniu przez uczniów zadań
problemowych dzięki pomocy sieci. - mówi nauczycielka języka polskiego
z gimnazjum Maria Olszewska.
Nowo zakupiony przez gminę sprzęt usprawni pracę Rady Gminy oraz
ułatwi naukę w szkołach podstawowych. Wójt Gminy Psary Tomasz
Sadłoń wraz z nauczycielami z terenu gminy jest zgodny w tym, że
w każdej szkole powinna się znajdować tablica interaktywna,
usprawniająca dostęp do wiedzy dzieciom i młodzieży. Red.

Zakupione również zostały tablice interaktywne dla
szkół podstawowych w Strzyżowicach, Dąbiu,
Sarnowie i Gródkowie po jednej sztuce dla każdej.
Koszt jednej tablicy wraz z akcesoriami wynosił 9
500 złotych. Gimnazjum było pierwszą szkołą w
naszej gminie, w której uczniowie mieli okazje
korzystać z tej pomocy naukowej. - Zamiana tablicy
z kredą na tablicę interaktywną wzbudza większe
zainteresowanie u uczniów. Skutkuje to lepszym Maria Olszewska podczas lekcji
skupieniem, a co za tym idzie zdyscyplinowaniem. pokazowej dotyczącej możliwości
dydaktycznych tablicy interaktywnej
Uczniowie chętniej zgłaszają
w gimnazjum.

Radni z notebookami
podczas Sesji Rady Gminy.

Wiwat! Wiwat! Trzeci Maj
W dniu 3-go maja w całym kraju uroczyście obchodzono 220
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. W naszej gminie
rocznicowe uroczystości odbyły się w Dąbiu.
Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji rozpoczęły się o godzinie
10.00 Mszą Świętą w intencji Ojczyzny odprawioną w kościele
Wniebowzięcia N.M.P.w Dąbiu przez ks.Edwarda Kołomańskiego
z udziałem władz gminnych: Wójta Gminy Psary Tomasza Sadłonia,
Przewodniczącego Rady Gminy Jacentego Kubicy wraz z radnymi,
Sekretarz Mirelli Barańskiej-Sorn i organizacji społecznych
działających na terenie Gminy Psary z pocztami sztandarowymi na
czele. Dalsza część uroczystości odbyła się w Ośrodku Kultury w
Dąbiu.
W części oficjalnej po odśpiewaniu hymnu głos zabrał Wójt Gminy
Tomasz Sadłoń, który wszystkich serdecznie przywitał, a następnie
przybliżył historyczne znaczenie uchwalenia Konstytucji. W części
artystycznej wystąpił Zespół Śpiewaczy „Dąbie” wraz z dziećmi
uczęszczającymi na zajęcia muzyczne do świetlicy w kostiumowej
inscenizacji słowno-muzycznej p.t. „Witaj majowa jutrzenko” oraz
uczniowie Gimnazjum w Psarach. Red.

Msza Święta w intencji Ojczyzny.

Występ artystyczny Zespołu Śpiewaczego “Dąbie” wraz z dziećmi.

Międzynarodowe Field Trialsy 2011
3 maja oprócz uroczystości związanych z obchodem uchwalenia
Konstytucji 3 maja w Gminie Psary odbyły się VI Międzynarodowe
Field Trialsy, konkurs psów myśliwskich.
Konkurs organizowany jest przez Polski Związek Łowiecki, Okręgową
Radę Łowiecką i Komisję Kynologiczną. Honorowy patronat nad
imprezą objęli Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń, Starosta Będziński
Krzysztof Malczewski, Prezydent Będzina Łukasz Komoniewski,
Nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz Kazimierz Szydło oraz Dyrektor
Elektrowni Łagisza Jan Rogóż.

W kategorii wyżłów angielskich zwyciężyły psy
z Polski, a w kategorii wyżłów kontynentalnych
zespół z Ukrainy i Polski. Na imprezie obecny był
między innymi Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń.
Red.

W tym roku w konkursie wystartowały psy z Ukrainy, Czech i Polski w
tym jedenaście wyżłów
angielskich, siedemnaście wyżłów
kontynentalnych. - Pies, aby wygrać musi uzyskać maksymalną ilość
punktów. Oceniane jest okładanie pola, dynamika pola, czy wystawianie
stójki czyli moment, w którym pies nieruchomieje z wyprostowaną
głową i ogonem i czeka na komendę, by spłoszyć ptaka. Wtedy następuje
strzał w powietrze i sprawdzana jest reakcja psa, jeśli pies pobiegnie za
ptakiem lub przestraszy się jest dyskwalifikowany. -mówi Jacek Kołacz
jeden z organizatorów imprezy.

Jeden z myśliwych z psem podczas sygnału trąbki
myśliwskiej rozpoczynającej polowanie.
Wójt Gminy Psary wraz z osobami otwierającymi imprezę.
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Gminne obchody Światowego Dnia Ziemi
W Gimnazjum im. marszałka J. Piłsudskiego w Psarach 21 kwietnia odbyło się
seminarium ekologiczne „Problemy środowiska naturalnego naszymi
problemami” pod patronatem Wójta Gminy Psary. Głównym celem
pierwszych ogólnogminnych obchodów Dnia Ziemi było przybliżenie
społeczeństwu lokalnemu problemów związanych ze współczesną ekologią.
Była to również doskonała okazja do przedstawienia zagrożeń naszej planety.
W seminarium wzięli udział uczniowie ze szkół z terenu naszej gminy,
reprezentanci przedszkola w Strzyżowicach, radni oraz goście reprezentujący
liczne organizacje i instytucje pracujące na rzecz ochrony środowiska.
Młodzież gminy Psary od wielu lat podejmuje działania na rzecz ochrony
środowiska, organizując apele, warsztaty naukowe i inne akcje o charakterze
ekologicznym, jak na przykład „Sprzątanie świata”. Tym razem uczniowie
postanowili inaczej uczcić Światowy Dzień Ziemi i włączyć w obchody
społeczność lokalną. Młodzi ekolodzy poprzez wiersze, piosenki, filmy o tematyce
przyrodniczej i prezentacje ekologiczne własnego autorstwa złożyli hołd naszej
matce Ziemi.

Występ gimnazjalistów.

Dyrektor gimnazjum wręcza nagrody.

Pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego dr Michał Augustyniak wygłosił
wykład na temat „Największe drzewa świata”. Nauczyciel fizyki z gimnazjum
zaprezentował alternatywne źródła energii. Mieliśmy również okazję dowiedzieć
się, jakie działania podejmują władze naszej gminy w zakresie ekologii.
Imprezami ekologicznymi towarzyszącymi obchodom Dnia Ziemi były konkursy
objęte patronatem Wójta Gminy Psary: plastyczny pod hasłem „Rok 2011 –
Międzynarodowym Rokiem Lasu” oraz fotograficzny pt. „ W poszukiwaniu
piękna natury”. Komisję oceniającą tworzyli specjaliści: absolwentka Akademii
Sztuk Pięknych we Wrocławiu, nauczyciel Technikum Architektury Krajobrazu w
Wojkowicach oraz radni naszej gminy. Podczas seminarium wręczono nagrody
laureatom tych konkursów. Organizatorzy wierzą, że przedsięwzięcia tego typu
przyczynią się do lepszego traktowania przyrody przez wszystkich mieszkańców
naszej gminy. Mają także nadzieję, że dzięki takim akcjom ludzie zmienią sposób
patrzenia na przyrodę i zrozumieją konieczność dbania o stan środowiska, w którym
żyją. Red.

Występ dzieci podczas seminarium
ekologicznego.

I Międzyszkolny Przegląd Pieśni, Piosenki Patriotycznej
i Żołnierskiej w SP Strzyżowice
2 Maja w Polsce obchodzony jest Dzień
Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz Dzień
Orła Białego. Ma on popularyzować wiedzę
o polskiej tożsamości i symbolach
narodowych. To właśnie 2 maja oraz
sąsiadujące z nim Święto Pracy i Święto
Konstytucji 3 Maja zainspirowały Szkołę
Podstawową w Strzyżowicach do
zorganizowania 29.04.2011
I Międzyszkolnego Przeglądu Pieśni,
Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej.
W przeglądzie wzięli udział uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjum naszej gminy.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się
przedstawiciele władz gminy, radnych oraz
przyjaciele naszej szkoły. Przegląd przebiegał
w odświętnej i miłej atmosferze. Wszyscy
uczestnicy otrzymali nagrody, dyplomy i
słodkie upominki. Występy uświetnił Zespół Dzieci i młodzież biorąca udział w I Międzyszkolnym Przeglądzie Pieśni,
Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej w Szkole Podstawowej w Strzyźowicach.
Śpiewaczy „Strzyżowianki”.
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Najpiękniejszy koszyk wielkanocny
Nasi gimnazjaliści wzięli udział
w konkursie na „Najpiękniejszy
koszyk wielkanocny”. Każda klasa
miała za zadanie przygotować koszyk
z produktami spożywczymi, dzięki
któremu rodzina będzie mogła
przygotować się do świąt.
W dniu rozstrzygnięcia konkursu każda
klasa prezentowała swoje koszyki przed
jury i odpowiadała na pytania dotyczące
znaczenia pokarmów, które znajdują się
w święconce. Nad przebiegiem konkursu
czuwał pomysłodawca Ksiądz Andrzej
Milej, wikary z Parafii Świętego Piotra i

Pawła w Psarach. Jury miało problem
z wyborem laureata. Wszystkie koszyki
wielkanocne były piękne, bo wszystkie
podarowano z dobroci serca. Jury
zdecydowało nagrodzić dwie klasy, IIIa
i Ib, których uczniowie pojadą do Parku
Wodnego Nemo. Po ogłoszeniu
wyników pracownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej wraz z uczniami rozwieźli
koszyki do rodzin najbardziej
potrzebujących z terenu naszej gminy.
Idea na pewno będzie kontynuowana za
rok, a do konkurencji planuje dołączyć
grono pedagogiczne oraz Urząd Gminy
Uczniowie z gimnazjum prezentujący
Psary. Red.
klasowy koszyk przed Jury.

Formy aktywizacji zawodowej i społecznej realizowane przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach
Klub Integracji Społecznej realizował swoje zadania od
lutego do kwietnia 2011r. W ramach jego działania 8 osób
z terenu Gminy Psary brało udział w zajęciach mających na
celu zwiększenie atrakcyjność na rynku pracy osób
długotrwale bezrobotnych.
Uczestnicy programu w ramach Klubu Integracji Społecznej
spotykali się z psychologiem, specjalistą BHP, terapeutą,
doradcą zawodowym oraz informatykiem.
Podczas zajęć z psychologiem osoby biorące udział
w programie miały możliwość nabyć umiejętności z zakresu
radzenia sobie ze stresem, zaznajomić się z zasadami
komunikacji interpersonalnej, skutecznego porozumiewania
się, wzmocnienia samooceny oraz wiary w siebie i własne
umiejętności. Spotkania ze specjalistą BHP wyposażyły grupę
uczestników w podstawową wiedzę z zakresu prawa pracy,
obowiązków i uprawnień pracodawcy oraz pracowników, jak
również zagrożeń czynnikami występującymi w różnych
procesach pracy.
Poprzez zajęcia z doradcą zawodowym uczestnicy KIS mogli
określić własne preferencji i umiejętności zawodowe, poznać
instrumenty i usługi rynku pracy, zapoznać się z zasadami
konstruowania dokumentów aplikacyjnych. Natomiast zajęcia
z informatykiem dały szansę na zapoznanie się
z możliwościami jakie daje internet podczas poszukiwania
pracy, zasadami obsługi poczty elektronicznej oraz systemu
operacyjnego Windows.
Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Sarnik
Serdecznie zapraszają na
X edycję profilaktycznego turnieju Szkół
Podstawowych Gminy Psary

MAŁYSZOMANIA 2011
pt: „Pijesz, Palisz – Nie Skoczysz Jak Małysz I
Nie Pojedziesz Jak Kubica”, który odbędzie się
20 maja 2011 roku o godzinie 09:30,
w Świetlicy Wiejskiej Dąbie

Klub Integracji Społecznej pozwolił osobom długotrwale
bezrobotnym na zmianę postawy z biernej na bardziej aktywną
niezbędną do poszukiwania zatrudnienia, wykształcił takie
cechy jak obowiązkowość czy punktualność.
Kolejnym etapem aktywizacji zawodowej osób
korzystających z usług tutejszego ośrodka jest uczestnictwo w
pracach społecznie użytecznych, które są wykonywane na
terenie gminy Psary.
Prace te są realizowane na podstawie porozumienia zawartego
pomiędzy dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie
a Wójtem Gminy Psary od 14 kwietnia 2011r. Aktualnie prace
społecznie użyteczne wykonuje 8 osób długotrwale
bezrobotnych, bez prawa do zasiłku i kwalifikujących się do
świadczeń pomocy społecznej. W ramach prac
uporządkowano teren wokół Urzędu Gminy, pobocza przy
ulicy Wiejskiej w Malinowicach w kierunku Dąbia,
pomieszczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz
rozpoczęto sprzątanie parku przy ul. Zwycięstwa
i ul. Reymonta w Psarach. Prace te są bardzo dobrą formą
aktywizacji osób bezrobotnych, które przez wiele lat
pozostawały bez zatrudnienia. Dzięki tego typu aktywizacji
zawodowej mogą oni drobnymi krokami docenić wartości
jakie daje praca, kontakt z ludźmi oraz poznawać własne
pozytywne zasoby, jakie znajdują się w każdym człowieku.
OPS.

PROGRAM
Konkurencje tematyczne (godz. 09:30-12:15)
Przerwa (godz. 12:05-12;15)
POKAZY DLA PUBLICZNOŚCI
Pokaz baniek mydlanych ( 12:15 – 12:40)
Pokaz sprawności Policji (godz. 12:30-13:40)
Pokaz Sekcji Ratownictwa Medycznego z Będzina
(godz.13:00-14:00)
Pokaz sprawności OSP z Dąbia (godz. 14:00-14:20)
WRĘCZENIE NAGRÓD (godz. 14:30)
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DZIAŁKI W GÓRZE SIEWIERSKIEJ ORAZ
NIERUCHOMOŚĆ W MALINOWICACH NA SPRZEDAŻ
Gmina Psary kontynuuje sprzedaż gruntów w Górze Siewierskiej (Osiedle Czerwony Kamień). Sprzedaż
obejmie 8 działek. Na przetarg zostaje również przeznaczona nieruchomość zabudowana budynkiem
mieszkalnym i budynkami gospodarczymi położona w Malinowicach przy ulicy Szkolnej 41. Szczegóły
oferty poniżej.
Wójt Gminy Psary
ogłasza
I przetargi pisemne nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Psary
Przetargi będą zorganizowane i przeprowadzone w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz.2108) oraz
Regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Psary. Dane
dotyczące nieruchomości gminnych:
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L.p.

Nr ewiden.działki,
karta mapy,
Nr księgi

Pow.
działki
( w m2)

Położenie
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania

Cena
wywoławcza
nieruchomości

Wadium
(w zł )

1

478/61, k.m.5
KW 22006
działka
niezabudowana

1869

Góra Siewierska
ul.Kościuszki

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna,
dopuszczalne usługi
nieuciążliwe
wbudowane

166.380.00 zł
+ 23% VAT

8.319,00 zł

2

478/62, k.m.5
KW 22006
działka
niezabudowana

1592

Góra
Siewierska
ul.Kościuszki

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna,
dopuszczalne usługi
nieuciążliwe wbudowane

141.720,00 zł
+ 23% VAT

7.086,00 zł

3

478/63, k.m.5
KW 22006
działka
niezabudowana

1592

Góra
Siewierska
ul.Kościuszki

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna,
dopuszczalne usługi
nieuciążliwe wbudowane

141.720,00 zł
+ 23% VAT

7.086,00 zł

4

478/64, k.m.5
KW 22006
działka
niezabudowana

1592

Góra
Siewierska
ul.Kościuszki

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna,
dopuszczalne usługi
nieuciążliwe wbudowane

141.720,00 zł
+ 23% VAT

7.086,00 zł

5

478/65, k.m.5
KW 22006
działka
niezabudowana

1592

Góra
Siewierska
ul.Kościuszki

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna,
dopuszczalne usługi
nieuciążliwe wbudowane

141.720,00 zł
+ 23% VAT

7.086,00 zł

6

478/66, k.m.5
KW 22006
działka
niezabudowana

1592

Góra
Siewierska
ul.Kościuszki

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna,
dopuszczalne usługi
nieuciążliwe wbudowane

141.720,00 zł
+ 23% VAT

7.086,00 zł
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478/67, k.m.5
KW 2006
działka
niezabudowana

1592

Góra
Siewierska
ul.Kościuszki

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna,
dopuszczalne usługi
nieuciążliwe wbudowane

141.720,00 zł
+ 23% VAT

7.086,00 zł
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478/68, k.m.5
KW 22006
działka
niezabudowana

1963

Góra Siewierska
ul.Kościuszki

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna,
dopuszczalne usługi
nieuciążliwe wbudowane

174.750,00 zł
+ 23% VAT

8.737,50 zł

W/w nieruchomości są niezabudowane i nieuzbrojone. Uzbrojenie działek w wodę i energię elektryczną nastąpi na koszt
gminy.
Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 14 czerwca 2011 r. w sali narad, pokój 112, I piętro
w Urzędzie Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4, o godz.1400.
Oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem : „ PRZETARG-OFERTA” oraz oznaczeniem nr nieruchomości,
której oferta dotyczy prosimy składać w Urzędzie Gminy w Psarach w biurze podawczym (na parterze budynku), ul.
Malinowicka 4, – do 09.06.2011 r. włącznie w godz. 8,00-15,30
Pisemna oferta podpisana przez oferenta powinna zawierać :
imię, nazwisko i adres lub nazwę albo firmę oraz siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna
datę sporządzenia oferty
Nr nieruchomości, na którą składana jest oferta
oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń
oferowaną cenę ( netto), która powinna być wyższa od wywoławczej ( do ceny zostanie doliczony podatek VAT) i
sposób jej zapłaty.
Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium.
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od
wywoławczej, lub nie wpłynie ani jedna oferta , a także jeżeli komisja przetargowa stwierdzi,że żadna oferta nie spełnia
warunków przetargu.
-3W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu (PLN) w kwocie podanej w tabeli w
terminie do 09.06.2011r. w kasie Banku Spółdzielczego w Psarach ul. Malinowicka 4 w godz. 800 – 1500 lub przelewem na konto
Urzędu Gminy Psary : Bank Spółdzielczy w Będzinie o/Psary Nr 44843800010000025720160003.
Dokonując wpłaty wadium przelewem za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu należności na konto Urzędu Gminy.
W związku z powyższym pieniądze muszą znajdować się na koncie Urzędu Gminy w ostatnim dniu wnoszenia wadium tj.
09.06.2011 r.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg , zalicza się na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom
zostaje zwrócone po zakończeniu przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, w terminie podanym w piśmie informującym o
wynikach przetargu.
W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.
Wójt Gminy Psary zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie
II piętro pokój 204, tel.267-21-21 lub 267-22-55 wewn. 36.

Góra Siewierska
Mapa podziałowa

działki przeznaczone na sprzedaż
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WÓJT GMINY PSARY
ogłasza
I przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Psary
Przetarg będzie zorganizowany i przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr.207 z 2004r., poz.2108 / oraz
Regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Psary.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Malinowicach przy ul.Szkolnej 41, oznaczona numerem działki 614,
k.m. 4, o powierzchni 0,1884 ha zabudowana I-piętrowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 105,57 m2
oraz budynkami gospodarczymi
o powierzchni zabudowy 158 m2 ujawniona w księdze wieczystej nr KW 47231 prowadzonej w Wydziale V Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie.
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary nieruchomość przeznaczona jest w części na
budownictwo mieszkaniowe, a w części na tereny rolne.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 282.000,00 złotych ( słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych). Podatek
VAT - zwolniony.
Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta , który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
Oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „ Przetarg-Oferta dz. nr 614- Malinowice ” prosimy składać w
Urzędzie Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, w biurze podawczym (na parterze budynku)– do 09.06.2011r. (włącznie) w
godz. od 8 00 - 1530 .
Oferta winna zawierać :
imię, nazwisko i adres lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna
datę sporządzenia oferty
nr nieruchomości, na którą składana jest oferta
oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
oferowaną cenę , która powinna być wyższa od wywoławczej i sposób jej zapłaty
Do oferty należy dołączyć :
dowód wpłaty wadium
-2Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 14 czerwca 2011r. o godz. 1300 w sali narad, pokój 112- I piętro w Urzędzie Gminy w
Psarach ul. Malinowicka 4.
Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od
wywoławczej, lub nie wpłynie ani jedna oferta, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia
warunków przetargu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu (PLN) w kwocie podanej poniżej w
terminie 09.06.2011 w kasie Banku Spółdzielczego w Psarach ul. Malinowicka 4 w godz. 800 – 1500 lub przelewem na konto
Urzędu Gminy Psary
Bank Spółdzielczy w Będzinie o/Psary Nr 44843800010000025720160003.
Dokonując wpłaty wadium przelewem za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu należności na konto Urzędu Gminy.
W związku z powyższym wadium musi znajdować się na koncie Urzędu Gminy w ostatnim dniu wnoszenia wadium tj.
09.06.2011r.
Wysokość wadium ustala się na kwotę: 14.100,00 zł / słownie: czternaście tysięcy sto złotych/.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom
przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, w terminie podanym w piśmie informującym o
wyniku przetargu.
W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.
Wójt Gminy Psary zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków sprzedaży można uzyskać
w tut. Urzędzie II piętro, -pokój 204, tel.267-21-21 – wewn. 36.
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Dodatek do Głosu Gminy Psary
redagowany przez uczniów

4

RePuBliKa
UczNioWsKA
Tradycją naszej szkoły stało się, iż co
roku 1 kwietnia uczniowie najstarszych
klas przejmują władzę w szkole. W tym
roku szkolnym Republika Uczniowska
odbyła się w sobotę 2 kwietnia. Tym
razem szóstoklasiści przygotowali
przedstawienie, które nosiło nazwę
„Czego nie wiemy o nauczycielach”.
Scenka rozgrywała się w „pokoju
nauczycielskim”, gdzie uczniowie
wcielili się w nauczycieli. Nasi
pedagodzy zostali przedstawieni w
sposób humorystyczny, co też bardzo
podobało się zarówno uczniom
pozostałych klas, jak i samym
nauczycielom. Następnie uczniowie
klasy piątej zaprezentowali
przedstawienie dotyczące mitologii,
a dokładniej mitu o Syzyfie.

Na początku narrator wprowadził nas w klimat tej historii, a następnie mogliśmy
poznać fragment wierzeń ludzi żyjących w starożytnej Grecji. Uczniowie klasy
piątej połączyli w tej inscenizacji współczesność z historią. Całe przedstawienie
było bardzo interesujące i pełne humoru. Wszystkich bardzo rozśmieszyło. Na
zakończenie Republiki nauczyciele wcielili się w role uczniów i wykonywali
ich polecenia. Śmiechu było co niemiara. Cały dzień minął nam szybko i na
pewno zaliczymy go do udanych.
Anna Krzywda, Katarzyna Nowak, SP Strzyżowice

Łukasz Nalepa
LAUREAT WIELU KONKURSÓW RECYTATORSKICH
Łukasz Nalepa jest uczniem klasy
czwartej Szkoły Podstawowej w
Strzyżowicach. Od klasy pierwszej
bierze udział w różnych konkursach
recytatorskich zajmując wysokie
lokaty. Co roku reprezentuje naszą
szkołę biorąc udział w Ogólnopolskim
Konkursie Recytatorskim „Mały
OKR”. Dwukrotnie w tym konkursie
zajął I miejsce i tym samym
zakwalifikował się do eliminacji
regionalnych, które odbywają się w
Katowicach. W tym roku szkolnym po
raz pierwszy pokonując na tychże
eliminacjach ponad 30 uczestników
zdobył I miejsce. Obecnie Łukasz

przygotowuje się do finału
Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego „Mały OKR”, który
będzie miał miejsce
w
Starachowicach w dniach 21-22 maja
2011r. Gratulujemy! Od września
2010r. Łukasz uczęszcza na zajęcia
aktorskie, które odbywają się w
Powiatowym Młodzieżowym Domu
Kultury w Będzinie. Podczas zajęć
teatralnych chłopiec przygotowuje się
do różnych występów. Grał już rolę
Leśniczego w przedstawieniu
„Śnieżka i siedmiu krasnoludków”,
zaś w Teatrze Jednego Aktora zagrał
rolę Oskara we fragmencie książki

„Oskar i pani Róża”.Grę
aktorską naszego kolegi można
podziwiać na scenie Powiatowego
Młodzieżowego Domu Kultury w
Będzinie. W przyszłości Łukasz
marzy o szkole aktorskiej.
Życzymy mu dalszych
sukcesów i spełnienia marzeń.
Anna Krzywda, Katarzyna
Nowak, SP Strzyżowice
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Strzyżowice w dokumentach, starej i współczesnej fotografii
Niezwykle radosną wiadomością dla mieszkańców
Strzyżowic będzie informacja o tym, że Zdzisław
Rabsztyn pracuje nad materiałem do książki, która
będzie albumem prezentującym Strzyżowice
z dawnych lat i czasów obecnych.
Album ten będzie zawierał stare dokumenty
i zdjęcia z prywatnych archiwów rodzinnych. Pozwoli to
pokazać sołectwo i jego społeczeństwo sprzed wielu lat.
- Wiele zdjęć ginie bezpowrotnie z rodzinnych archiwów
ponieważ zostają wyrzucone. Staram się więc, aby to co
jeszcze jest możliwe ocalić od zapomnienia. Zdaję sobie

Cegielnia kieratowa Józefa Flaka (siedzi z przodu) na tle hałdy skały
połonnej kopalni “Andrzej II” 1930r.

Z żałobnej karty: Zenon Zygmunt
1914- 2011
Zenon Zygmunt urodził się 25 grudnia 1924r.
w Łagiszy, syn Ludwika i Władysławy
z domu Paluchewicz. Mieszkał w Łagiszy,
a po poślubieniu w 1956 r. Heleny Kidawy,
mieszkanki Psar, zamieszkał w Psarach.
Z małżeństwa urodziła się córka Małgorzata.
Zenon Zygmunt w czasie II wojny światowej
przetrwał obozy niemieckie. Został aresztowany 7 czerwca 1941r.
Po aresztowaniu przebywał początkowo na posterunku
żandarmerii w Łagiszy, następnie został przewieziony do gestapo
w Sosnowcu. Po trzech dniach nastąpiła selekcja i przydział do
poszczególnych obozów. Przez 35 miesięcy był więziony.
W okresie 12.08 1941 – 9.03.1944 przebywał w łagrze, najpierw
w Klein Mangeiwdorf, a następnie w Rattwitz, Auschwitz. Jego
walka o życie zakończyła się ucieczką z kilkoma więźniami
w czasie nalotu samolotowego. Do Łagiszy wrócił w grudniu
1944 r. gdzie się ukrywał.
Po zakończeniu wojny odbył służbę wojskową,
a następnie podjął pracę w kopalni „Grodziec”. Tam pracował
nieprzerwanie jako cieśla górniczy do 1980 r. Przez 20 lat był
ratownikiem górniczym, uczestniczył w wielu akcjach
w zagłębiowskich kopalniach. Otrzymał wiele odznaczeń, w tym
m.in. Order Sztandaru Pracy II kl., Zasłużony Ratownik Górniczy
i inne. Był członkiem Związku Kombatantów i byłych Więźniów
Politycznych.
Zmarł 9 kwietnia 2011 r. w będzińskim szpitalu. Został
pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym
w Psarach w dn. 14.04.2011 r. Bolesław Ciepiela

sprawę z tego, że podejmuje się rzeczy trudnej, ale to mnie
tym bardziej mobilizuje do tego przedsięwzięcia. Gdyby nie
życzliwość ludzi, do których się zgłaszam osobiście po tego
rodzaju pomoc oraz wsparcie Bolesława Ciepieli nie byłbym
w stanie nawet rozpocząć prac nad albumem, mówi Zdzisław
Rabsztyn.
Autor ciągle poszukuje materiału do tego projektu dlatego
wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swoimi zbiorami
prosi o kontakt pod numerem telefonu 32 360 38 68, lub emailem informatyk@psary.pl Red.

Wapiennik Wiktora Nowaka zlokalizowany
w pobliżu aktualnego cmentarza
w Strzyżowicach.

Historia przedszkola
w Preczowie*
Początkiem przedszkola w Preczowie były organizowane
w miesiącach letnich w miejscowej szkole tzw. dziecińce.
Uczestniczyło w nich około 20 dzieci. Do tej „placówki
przedszkolnej” wysyłane były dzieci z rodzin, które miały
zajęcia w polu. O działalności wspomnianego dziecińca
wspominają pracownicy późniejszego przedszkola:
Jolanta Zygmunt i Barbara Strzemińska.
Po raz pierwszy zorganizowaną placówkę
przedszkolną otwarto 15 września 1974 r. przedszkole
urządzono w szkole “tysiąclatce”. Do przedszkola
uczęszczało 27 dzieci.
Pierwszą dyrektorką przedszkola była Zofia
Jamróz. W pierwszych latach istnienia placówki
przedszkolnej pracowały w niej: Elżbieta Kotuła –
nauczycielka, Barbara Strzemińska – intendentka, Józefa
Paśnik – kucharka, Kazimiera Katolik – pomoc w kuchni.
Kiedy w latach 1981-1990 w przedszkolu było
nieco więcej dzieci, zajęcia prowadzono w dwóch grupach
wiekowych. Uczyły dwie nauczycielki: Elżbieta Kotuła i
Teresa Kołodziej.
E. Kotuła była dyrektorem przedszkola w latach
1984-1997. Od roku szkolnego 1997-1998 przedszkolem
kierowała Jolanta Zygmunt. W tymże roku szkolnym do
Przedszkola w Preczowie uczęszczało 27 dzieci.
Należy wspomnieć, że Przedszkole urządzone w
ówczesnej szkole w Preczowie zajmowało cztery
pomieszczenia, [...], a pracowało w nim sześć osób.
Placówka została zlikwidowana z chwilą zamknięcia
szkoły. Bolesław Ciepiela
*Fragment artykułu poświęconego historii Przedszkola w Preczowie.
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zwrócił występ Kamili Zdenkowskiej i Dawida Krzywdy.

Wiosenno - primaaprilisowy
konkurs dla gimnazjalistów
Biblioteka w Psarach po raz trzeci zorganizowała
humorystyczną, wiosenno - primaaprilisową imprezę dla
gimnazjalistów polegającą na spotkaniu czterech
trzyosobowych drużyn z II klas tutejszego gimnazjum.
Część konkursowa poprzedzona została krótkim wstępem
dotyczącym poczucia humoru i autoironii oraz przytoczeniem
kilku ciekawych wypowiedzi znanych osób na ten temat siły
śmiechu i dystansu do siebie. Poszczególne zespoły oznaczone
zostały kolorami wiosny (żółty, fioletowy, zielony i niebieski),
poprzez zajęcie odpowiednich stanowisk. W zmaganiach
konkursowych znalazło się między innymi: uzupełnianie
przysłów ze słowem śmiech, wymyślenie okrzyku chłopaka
spadającego na bungee, wymienienie
tytułów polskich
komedii, kabaretów i nazwisk osób znanych z poczucia
humoru, przedstawić najbliższą prawdziwej, wartość liczbową
dotyczącą: liczby mieszkańców gminy Psary, ilości książek w
centrali GBP w Psarach, ilości czytelników zarejestrowanych w
2010 r. oraz okresu istnienia Biblioteki w Psarach.

Statystyki dotyczące poczucia humoru donoszą, że kilkuletnie
dzieci śmieją się nawet 400 razy dziennie, a dorośli tylko...
kilkanaście razy. Organizując ten konkurs sprowokowałyśmy
wielokrotnie do śmiechu sporą grupę osób, powodując tym
samym znaczne przekroczenie statystycznej, dziennej normy.

Jedna z drużyn biorąca udział w konkursie.

Ostatnie zadanie konkursowe nie było z kategorii
humorystycznych, jednak podczas analizowania odpowiedzi,
nieoczekiwanie nadarzyła się okazja, do przekazania kilku
cennych informacji na temat księgozbioru, czytelników i
początków istnienia Biblioteki. Śledząc tok myślenia
zawodników podczas konkurencji, możemy z całą
odpowiedzialnością stwierdzić, że udział w konkursie wzięła
bystra i inteligentna młodzież o dużym poczuciu humoru.
Najlepszą drużynę stworzyli uczniowie z kl. II b : Sonia Skorek,
Tomasz Laskowski i Dominik Kyrcz. Oprócz pamiątkowego
dyplomu zwycięzcy otrzymali w nagrodę śmieszne, pluszowe
kaczory, natomiast pozostali uczestnicy na pocieszenie małe
gumowe kaczuszki. Dobry nastrój i świetna atmosfera
spowodowały, że uczniowie mieli ochotę na kolejne już
pozakonkursowe popisy aktorskie i wokalne. Tu naszą uwagę
Laureaci konkursu do biblioteki po uśmiech.

Nagrody Starosty Będzińskiego
przyznane
28 kwietnia 2011 w budynku Starostwa Powiatowego
w Będzinie zespołowi “Nasz Gródków” została wręczona
nagroda Starosty Będzińskiego za Osiągnięcia w Dziedzinie
Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony
Kultury.
Wnioskodawcą uhonorowania zespołu był Wójt Gminy Psary Na zdjęciu “Nasz Gródków” przed budynkiem
Tomasz Sadłoń. „ Nasz Gródków” jest istniejącym od czterech Starostwa Powiatowego w Będzinie.
lat zespołem śpiewaczym, który ma na swoim koncie wiele
wyróżnień. Dodatkowo kapituła przyznała także nagrodę
Andrzejowi Kopce, który pochodzi ze Strzyżowic i jest artystą
plastykiem, grafikiem Aktualności Będzińskich, pracownikiem Gmina Psary informuje, że w roku 2011 ryczałt za
działu promocji Ośrodka Kultury w Będzinie.
wyłapywanie bezpańskich zwierząt będzie wynosił 1200 zł
+23% Vat. Opłata za transport i umieszczenie 1 sztuki
Nagroda przyznawana jest corocznie za całokształt działalności zwierzęcia w schronisku wyniesie 1100 zł +23% Vat. W 2010
oraz dokonania mające na celu promocję i utrwalanie wartości roku gmina poniosła ogólny koszt wyłapywania psów w
lokalnej kultury. Red.
wsokości 19 886 złotych.

Wyłapywanie psów
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Klub Wiejskiego Informatyka zakończył III edycję szkoleń
15 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie zakończyła się III
edycja bezpłatnego kursu komputerowego dla osób dorosłych z terenu
Gminy Psary w ramach zajęć Klubu Wiejskiego Informatyka.
Kurs trwał 2 miesiące, a jego uczestniczy opanowali na nim podstawowe
zasady obsługi komputera oraz jak sami podkreślają przezwyciężyli strach
przed postępem technologicznym. Sprzęt komputerowy został zakupiony
dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
projektu z lat poprzednich pod nazwą Klub Wiejskiego Informatyka. Od
tamtego czasu w GOK realizowane są kursy komputerowe dla osób dorosłych.
Ich uczestnicy spotykają się dwa razy w tygodniu.11 osób uczy się na kursie
praktycznych umiejętności obsługi komputera. Każda osoba pracuje przy
swoim stanowisku według indywidualnego toku nauki. Program obejmuje
między innymi naukę: włączania i wyłączania komputera, obsługi urządzeń
biurowych, wyszukiwania informacji w Internecie, przeglądania stron www,
umiejętności korzystania z komunikatorów typu gadu gadu i skype oraz
posługiwania się edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym i prostymi
programami graficznymi. Kurs III edycji KWI zakończył się nauką obsługi
poczty elektronicznej. Punktem kulminacyjnym było wręczenie uczestnikom
certyfikatów umiejętności komputerowych przez Wójta Gminy Psary
Tomasza Sadłonia.
Uczestnikom kursu serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że wiedza nabyta
w trakcie szkolenia ułatwi korzystanie z komputera oraz sprawne poruszanie
się po stronach internetowych. Red.

Uczestnicy III edycji kursu komputerowego.

Wszystkich zainteresowanych kursem
zapraszamy do udziału w jego kolejnych
edycjach. Zapisów można dokonać
w Gminnym Ośrodku Kultury lub pod nr
tel.: (32) 267 22 59.

Zebranie sprawozdawcze Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Psarach
12 kwietnia br. odbyło się spotkanie sprawozdawcze
z działalności Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Psarach za rok 2010. Na spotkaniu obecni byli członkowie
klubu, na czele z jego Prezesem Wiesławem Zarychtą oraz
zaproszeni goście: Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń,
Przewodniczący Rady Gminy Jacenty Kubica,
Przewodnicząca Zarządu Rejonowego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Barbara Sokołowska, Wiceprezes
Zarządu Wójewódzkiego ZERiI Marian Mucik.
Prezes Związku Wiesław Zarychta z Zespołem Śpiewaczym Dąbie.

Występ Zespołu Śpiewaczego Dąbie.

Na spotkaniu sprawozdawczym nie tylko omówiono działalność
związku, zgromadzeni członkowie mieli także okazję do
podzielenia się swoimi pomysłami na rok 2011. Przedstawiona
została propozycja zajęć sportowych, gry w tenisa stołowego, czy
coraz bardziej popularnego w naszej gminie nordic walkingu.
Wszystkim zgromadzonym czas umilił występ Zespołu
Śpiewaczego z Dąbia w meksykańskim repertuarze.
Związek działa od 04.12.2007 roku i zrzesza 196 osób.
W najbliższym czasie seniorzy wybierają się do Sejmu gdzie będą
mieli okazję spotkać się z Posłem na Sejm Witoldem Klepaczem,
Marszałkiem Sejmu i Przewodniczącym SLD Grzegorzem
Napieralskim. W tym roku Klub Seniora planuje między innymi:
wspólne wczasy, imprezę integracyjną, obchody Dnia Matki, kurs
komputerowy, Dzień Seniora oraz Barbórkę. Red.
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Preczów ma srebrną medalistkę Mistrzostw Świata w Szabli
Angelika Wątor mieszkanka Preczowa zdobyła
wraz z drużyną srebrny medal na
mistrzostwach świata w szabli. Mistrzostwa
Świata Juniorek w szermierce miały miejsce
05.04.2011r w Jordanii , mieszkanka naszej
gminy walczyła w składzie A. Wator, M. Puda
/TMS SOSNOWIEC/,Magdalena Pasternak
/AZS-AWF KATOWICE/ i Martyna Wątora
/AZS-AWF WARSZAWA/.
Zawodniczki pokonały w walce o ćwierćfinał po
bardzo emocjonującym meczu zespół z Chin
45:40. W tym meczu świetnie walczyła M. Puda,
która w jednej z walk pokonała Chinkę 15 do 4 i
odwróciła losy tego pojedynku. W meczu o półfinał
nasze zawodniczki wygrały z faworyzowanymi
Węgierkami 45:42. W następnym meczu o finał
Mistrzostw Świata pokonały drużynę Ukrainy
45:39. W finale nasze zawodniczki spotkały się z
Włoszkami i po dramatycznym meczu, w którym
prowadzenie ciągle się zmieniało przegrały 45: 40
zdobywając srebrny medal mistrzostw świata.
Trenerem naszych medalistek jest Krzysztof
Wątor.

To nie jedyne sukcesy Angeliki Wątor. W marcu
mieszkanka naszej gminy zdobyła brązowy medal
mistrzostw świata kadetek, które odbywały się w
Austrii. Jej duże osiągnięcia na świecie mobilizują
jej młodsze koleżanki do pracy na treningach . W
ślady starszej koleżanki poszła kolejna mieszkanka
Preczowa Paulina Widera, która odnosi już sukcesy
na polskich planszach. Red.

Drużyna Angeliki Wątor na mistrzostwach.

Wyniki meczów drużyn A i B klasy w kwietniu 2011
A KLASA:
W tabeli klasy"A" grupy sosnowieckiej prowadzi
Strażak Mierzęcice z dorobkiem 63
pkt;
Błyskawica Preczów zajmuje
8 miejsce
z dorobkiem 34 pkt ,Jedność Strzyżowice obecnie
jest na miejscu 13 - zgromadziła 22 pkt, a Błękitni
Sarnów na miejscu 14 z dorobkiem 19 pkt.
Jedność Strzyżowice
Strażak Mierzęcice -Jedność Strzyżowice
Jedność Strzyżowice -Błękitni Sarnów
Pionier Ujejsce -Jedność Strzyżowice
Jedność Strzyżowice -RKS Grodziec

4:1
1:0
1:0
0:10

Błyskawica Preczów
RKS Grodziec- Błyskawica Preczów
2:0
MKS Sławków -Błyskawica Preczów
3:3
Błyskawica Preczów - Sarmacja II Będzin
4:0
Przemsza Okradzionów -Błyskawica Preczów 0:2
Błękitni Sarnów
Błękitni Sarnów - MKS Poręba
Jedność Strzyżowice- Błękitni Sarnów
Błękitni Sarnów-Przemsza Siewierz
Tęcza Błędów- Błękitni Sarnów
Błękitni Sarnów-Warta Zawiercie
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2:0
1:0
1:2
1:0
1:1

B KLASA:
W tabeli klasy "B" grupy sosnowieckiej prowadzi Cyklon Rogoźnik ,który
zgromadził 39 pkt, Orzeł Dąbie zajmuje miejsce 4 z dorobkiem 29 pkt,
Iskra Psary miejsce 5 zgromadziła 25 pkt , KS Góra Siewierska miejsce 9 z
dorobkiem 16 pkt.
Orzeł Dąbie
Orzeł Dąbie -Korona Rokitno Szlacheckie 4:3
Zapora Przeczyce-Orzeł Dąbie
2:5
Orzeł Dąbie- KS Giebło
0:1
Ostoja Żelisławice-Orzeł Dąbie
3:2
Iskra Psary
Skalniak Kroczyce -Iskra Psary
2:2
KS Góra Siewierska -Iskra Psary
0:3
Iskra Psary-Płomień Niegowonice
3:0
Korona Rokitno Szlacheckie-Iskra Psary 3:2
KS Góra Siewierska
Ostoja Żelisławice-KS Góra Siewierska
KS Góra Siewierska -Iskra Psary
KS Góra Siewerska Płomień Niegowonice 6:0
Promień Strzemieszyce KS Góra Siewierska 1:3
Zdjęcia do artykułu pochodzą
z oficjalnej strony Klubu Sportowego
Góra Siewierska www.ks-gs.pl

1:0
0:3

Zdjęcia z meczu KS
Góra Siewierska kontra
Iskra Psary.

GGP: Jakie są twoje plany zawodowe na przyszłość?

Czterech studentów z Gminy
Psary dostało Stypendium
Starosty Będzińskiego
Starosta Będziński Krzysztof Malczewski przyznał
stypendia czterem studentom z terenu naszej gminy.
Nagrodzeni zostali Paweł Baranowicz studiujący na
Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach,
Roman Żurowski student Politechniki Śląskiej oraz
Paulina Wierdak. W dziedzinie sportu wyróżniona
została Monika Szczęsna trenująca lekkoatletykę, na co
dzień studentka Politechniki Radomskiej. Studentom
gratulacje oraz nagrody złożył również Wójt Gminy
Psary Tomasz Sadłoń.

MSZ: Obecnie jestem w trakcie pisania pracy magisterskiej, którą
planuję obronić w czerwcu. Ponadto przygotowuję się do
sierpniowych Mistrzostw Polski Seniorów oraz do Pucharu
Europy. Myślę że zdobyte miejsca na tych zawodach ukierunkują
moją przyszłość. Jeśli zdąży się tak, że po studiach nie zostanę
w Radomiu na pewno nie zakończę swojej przygody ze sportem,
będę chciała nadal rozwijać się i ciężko trenować w naszym
regionie. Myślę też o podjęciu pierwszej pracy. Korzystając
z okazji przesyłam sportowe pozdrowienia dla wszystkich
czytelników.
GGP: Dziękujemy za rozmowę i życzymy sukcesów.

Udało nam się porozmawiać z Moniką Szczęsna na temat
jej pasji jaką jest lekkoatletyka.
Głos Gminy Psary: Jak długo uprawiasz lekką atletykę?
Monika Szczęsna: Moja przygoda ze sportem zaczęła się
w czwartej klasie szkoły podstawowej, kiedy to
wystartowałam na pierwszych zawodach. Wtedy też
rozpoczęłam systematyczne treningi. Można zatem
powiedzieć, że intensywnie trenuję od 13 lat.Miłość do
tego sportu wzbudzili we mnie rodzicie. Początkowo
trenowałam w klubie w Czeladzi jednak po niespełna roku
przeniosłam się do klubu MKS MOS Będzin i wraz
z trenerem Stanisłwaem Januszewskim na treningach
spędziłam przeszło 7 lat. Obecnie trenuję w klubie
w Radomiu tutaj też studiuję na Politechnice na kierunku
Ekonomicznym.

Monika Szczęsna z medalami.

Po raz pierwszy w Gminie Psary organizowana jest
akcja Polska Biega. Serdecznie zapraszamy
wszystkich do wzięcia udziału w akcji!

GGP: Dlaczego akurat ten sport tak bardzo cię pasjonuje?
MSZ: Lekkoatletyka jest sportem indywidualnym, polegać
trzeba tylko i wyłącznie na sobie to jeden z wielu powodów
za który kocham ten sport. Ponadto lekkoatletyka chyba
najbardziej oddaje ducha rywalizacji, rywalizacji nie tylko
z przeciwnikami, ale i z własną słabością. Kolejnym
argumentem, który mocno przemawia za uprawianiem tego
sportu jest możliwość zobaczenia nowych miejsc
i spotkania nowych ludzi,nawiązania przyjaźni na całym
świecie. Bieganie sprawia mi wielką przyjemność trudno
mi sobie wyobrazić życie bez trenowania.
GGP: Jakie sukcesy sportowe udało ci się już osiągnąć?
MSZ: Największym sukcesem międzynarodowym jaki
dotychczas osiągnęłam było reprezentowanie naszego
kraju na Mistrzostwach Europy do lat 23. Wraz
z dziewczynami z kadry Polski wywalczyłyśmy brązowy
medal w sztafecie 4x100m. Kilka kolejnych osiągnięć to:
dwa brązowe medale podczas Młodzieżowych Mistrzostw
Polski w biegu na 100m oraz 200m, dwa złote medale
zdobyte na Akademickich Mistrzostwach Polski w biegu
na 100m oraz 200m,
trzy złota wywalczone na
Mistrzostwach Polski LZS, zwyciężyłam w biegu na 100m
na międzynarodowym mitingu Beskidian athletic,
Kilkakrotnie zdobywałam najwyższe podium
w corocznym Pucharze Polski, zawodach z serii Grand
Prix, Memoriałach czy Mitingach międzynarodowych.

W kategoriach według podziału
na wiek i płeć.

Stadion Iskra Psary
Trasy biegowe: boisko, teren
wokół (Park Żurawiniec)

13 maja (Piątek) 2011
15.00 dzieci i młodzież
16.30 dorośli
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RUSZAJĄ
ZAJĘCIA
FITNESS
W ramach konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Gmina Psary przyznała środki na
organizację zajęć fintess.
Stowarzyszenie “Razem na rzecz Gminy Psary”
zdobyło środki z Urzędu Gminy Psary na realizację
projektu “ Fitness- formą sportu i wypoczynku
mieszkańców Gminy Psary.” Zajęcia potrwają od
kwietnia do końca listopada i obejmą 144 godziny.

Serdecznie zapraszamy na zajęcia fitness

JAZZOWA
MAJÓWKA
20 maja (piątek) o godz. 19.00 w Ośrodku Kultury w Sarnowie odbędzie
się wieczorek muzyczny w którym wezmą udział znani muzycy
ze Śląska i Zagłębia. Zaprezentują oni popularne standardy jazzowe
oraz przeboje i szlagiery zaaranżowane w stylu jazzowym.
Uczestnicy będą mieli okazje usłyszeć m.in. wiele piosenek
skomponowanych przez wybitnego Władysława Szpilmana (ten akcent
nawiązuje do obchodzonych w tym roku setnych urodzin kompozytora).

- we wtorki
(16:00 - 17:00 i 17:30 - 18:30)
w Ośrodku Kultury w Gródkowie
- w środy
(16:00 - 17:00 i 17:30 - 18:30)
w Świetlicy Wiejskiej w Dąbiu
- w czwartki
(16:00 - 17:00 i 17:30 - 18:30)
w Ośrodku Kultury w Sarnowie
Wstęp bezpłatny!

Jazzowa Majówka jest organizowana w Sarnowie m.in. na życzenie
publiczności goszczącej na Jazzowych Andrzejkach w 2009 r., które
spotkały się z bardzo miłym przyjęciem.
Na scenie zaprezentują się m.in. Andrzej Nowak (współorganizator
imprez, rodowity sarnowianin od czterdziestu lat mieszkający
w Finlandii), Marek Szymaszkiewicz, Jerzy Sojka ze swoim
kwintetem, Jan Ryta – perkusja, Kasia Sitko –wokal, Jerzy
Kostrzewski – piano oraz wielu innych wybitnych artystów. Program
poprowadzi Janusz Osiński.

W poprzednim numerze Głosu Gminy Psary nastą pił
błą d w składzie w dodatku szkolnym do gazety. Za
błą d w druku uprzejmie przepraszamy.

INFORMATOR
Urzą d Gminy pracuje od poniedziałku do
pią tku od 7.30 - 15.30
Wójt Gminy Psary przyjmuje interesantów
w poniedziałek od 13.30 do 15.30
TELEFONY
Urzą d Gminy Psary 267-21-21, fax 267-21-20
e-mail: urzad@psary.pl www.psary.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach 267-22-62,
Telefon alarmowy Urzę du Gminy 722 362 364
Pogotowie wodocią gowe 603 982 313
GŁOS GMINY PSARY Gazeta Samorzą dowa
Redakcja: Milena Sobieraj
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania
skrótów, korekty, edycji nadesłanych materiałów, a
także do publikacji materiałów w dogodnym dla
redakcji czasie i kolejności.
Wydawca: Urzą d Gminy Psary,
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary
Druk: Drukarnia „Magic” s.c.
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Serdecznie zapraszamy i życzymy miłego wieczoru!

Wstęp wolny!

Konkurs fotograficzny
“Leśne tajemnice”
Centrum Informacji o Środowisku
serdecznie zaprasza do udziału
w konkursie fotograficznym pt. "LEŚNE
TAJEMNICE" skierowany do uczniów,
studentów i wszystkich osób amatorsko
zajmujących się fotografią przyrody.
Konkurs ma na celu wzbudzenie zainteresowania bogactwem polskiej
przyrody, pięknem i zasobnością naszych lasów, ich bioróżnorodnością
oraz potrzebą ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Tematy konkursu
to: "Siedliska leśne"; "Najcenniejsze gatunki roślin i zwierząt
występujące w lesie, chronione w ramach Programu Natura
2000,"Leśne krajobrazy ". Laureaci otrzymają cenne nagrody. Termin
składania prac konkursowych upływa 25 maja 2011r.
Regulamin konkursu i formularz zgłoszenia dostępny jest na portalu
internetowym Centrum Informacji o Środowisku
www.ekoportal.gov.pl

„Nie ubierałem lalek, ani misiów...”
Wywiad z Kamilem Sobczykiem młodym projektantem z Sarnowa.
Urodzony 17 maja 1989r w Czeladzi, student ASP w Łodzi. W okresie
studiów mieszka w Łodzi, a czas wolny spędza w swoim rodzinnym
domu w Sarnowie. Finalista takich konkursów jak: Re-Act Fashion
Show 2009 i 2010, Fashion Designer Awards 2009, Art & Fashion
Festiwal, Międzynarodowy Konkurs Projektowania Tkanin CCC
Crush -Rooms for free. Jego prace zyskały uznanie, dzięki czemu Kamil
był gościem programu „Dzień dobry TVN”.
Kamil projektuje też okładki płyt, nagrywa w studio podkłady muzyczne
i teledyski, które wykorzystuje potem na swoich pokazach. Z jego
twórczością można się szerzej zapoznać pod adresem
www.kamilsobczyk.iportfolio.pl lub w nowo otwartym atelier Chan Cheri Kamil Sobczyk młody projektant mody.
mieszącym się w Katowicach na ulicy Moniuszki 6.
Kamila grafik jest bardzo napięty, ale udało nam się
umówić z nim na krótki wywiad.
Głos Gminy Psary: Jak zaczęła się Twoja
przygoda z projektowaniem?
Kamil Sobczyk: Początkowo po ukończeniu
szkoły średniej planowałem iść na studia
medyczne. Wyjechałam jednak na wakacje do
Szkocji i tam odwiedziłem jeden z domów mody,
wtedy zadecydowałem spróbować projektowania,
a wkrótce potem wybrałem studia w tym kierunku.
GGP: Nie jesteś więc jednym z tych projektantów,
którzy zaczynali szyć już od najmłodszych lat?
KS: Nie ubierałem lalek w dzieciństwie,
a rysowałem i zajmowałem się grafiką. Zmysł
plastyczny jest niezwykle ważny w projektowaniu,
to na papierze zaczyna się tworzenie ubrania,
a dopiero później wraz ze zgraną ekipą
przechodzimy do etapu szycia. Oprócz ilustracji
i ubrań projektuje również wzory tkanin.
GGP: Co jest dla Ciebie inspiracją?
KS: Generalnie muzyka jest dla mnie największą
inspiracją, pomysły przychodzą nagle, gdy
zobaczę jakąś super tkaninę, albo ciekawy kształt,
zjawisko, film…moje klientki są bardziej
inspirujące, za każdym razem staram się stworzyć
coś pod gust klienta i inspiracji szukam w niej
samej, co lubi, w czym dobrze się czuję i jak
chciałaby wyglądać.
GGP: Jakie są Twoje plany na najbliższe
miesiące?
KS: W najbliższych miesiącach planuje wziąć
udział w Fashion Week w Łodzi gdzie będzie mój
showroom, podejmę również współpracę
z magazynem Existence (chociaż sprawa na razie
stanęła w miejscu), E! Stilo, Ślub bez tajemnic
i magazynem OFFcouture, w drugiej połowie
planujemy wyjazd do Hiszpanii z kolekcją wiosnalato 2012r., którą organizujemy z zaprzyjaźnioną
Agencją Reklamową z Cordoby.
GGP: Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów.
Modelki w kreacjach Kamila Sobczyka na otwarciu salonu Chan Cheri.

VIII KOLARSKIE MISTRZOSTWA
W GMINIE PSARY
4 CZERWCA 2011
STAROSTY
BĘDZIŃSKIEGO

WÓJTA GMINY
PSARY

KOMENDANTA
POWIATOWEGO POLICJI

WÓJTA GMINY
BOBROWNIKI

WÓJTA GMINY
MIERZĘCICE

WYŚCIG O PUCHAR FIRMY ROWEROWEJ

Jedna z ośmiu tego typu imprez
zaliczana do PUCHARU POLSKI

Otwarty Amatorski Wyścig o Puchar
Wójta Gminy Psary
Zapraszamy wszystkich miłośników kolarstwa.
Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 6
roku życia.
Mistrzostwom towarzyszyć będzie

Rodzinny Festyn Rowerowy
Gry i zabawy dla dzieci,
liczne atrakcje z okazji Dnia Dziecka

www.wyscig.psary.pl

