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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestuj¹ca
w obszary wiejskie Projekt pn: „Budowa wodoci¹gu z rur PE w D¹biu, Gol¹szy i
Brzêkowicach Dolnych ” wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach
dzia³ania Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludnoœci wiejskiej. Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zakoñczenie budowy wodoci¹gu w D¹biu,
Gol¹szy i Brzêkowicach Dolnych
W naszej gminie zakoñczy³y siê prace
nad budow¹ wodoci¹gu z rur PE
w D¹biu, Gol¹szy i Brzêkowicach
Dolnych.
Inwestorem tego zadania, którego
zakoñczenie stanowi³o priorytetowy cel
w roku 2011 by³ Zak³ad Gospodarki
Komunalnej w Psarach. W wyniku
intensywnych prac budowlanych
wykonawca robót, Przedsiêbiorstwo
Instalacji Sanitarnych HYDRO-SERVICE
E.M. Piotrowscy Sp. Jawna z/s
w Wojkowicach, który zosta³ wy³oniony
w drodze przetargu nieograniczonego
wymien³ 3592,40 mb wodoci¹gu.
Realizowana inwestycja objê³a równie¿
wymianê 3100 mb, czyli 170 szt.
przy³¹czy wodoci¹gowych do
budynków mieszkalnych wraz
z wymian¹ wodomierzy, a tak¿e
zabudowê 23 hydrantów nadziemnych.
Realizacja inwestycji sta³a siê
mo¿liwa dziêki pozyskaniu finansowego
wsparcia z Programu
Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Ogólna wartoœæ
inwestycji kszta³tuje siê na poziomie

2.139.912,12 z³. brutto. Kwota
przyznanej na podstawie umowy
dotacji wynosi 75% kosztów
kwalifikowanych tj. 796.685,00z³, które
obejmuj¹ wartoœæ sieci wodoci¹gowej,
koszt nadzoru inwestorskiego oraz koszt
wykonania dokumentacji technicznej
wraz z mapami. Pozosta³¹ czêœæ kosztów
k walifikowanych - w wysokoœci
2 63.448,97z³. oraz koszt budowy
przy³¹czy wodoci¹gowych do
budynków mieszkalnych (686.093,68)
oraz podatek od towarów i us³ug VAT
(400.022,59 z³.) sfinansowa³ samorz¹d
gminny. Podpisanie protoko³u
koñcowego odebrania prac mia³o
miejsce 29 wrzeœnia 2011 r. Mieszkañcy
so³ectw objêtych inwestycj¹ korzystaj¹
ju¿ z wody p³yn¹cej do domów nowo
wybudowanym wodoci¹giem.
Mieszkañcy s¹ bardzo zadowoleni ze
zmian: - Odk¹d pod³¹czono mój dom do
Prace nad budow¹ wodoci¹gu w lipcu br.
nowego wodoci¹gu nie mam ju¿
problemu z ciœnieniem wody i jej
jakoœci¹, nareszcie woda z kranu nadaje mieszkaniec so³ectwa D¹bie £ukasz
siê do picia i gotowania. - mówi Olas. . Red.

Nowe boisko przy szkole w Strzy¿owicach zosta³o otwarte!
W zdrowym ciele zdrowy duch! – te
oraz inne s³owa zwi¹zane ze zdrowym
stylem ¿ycia towarzyszy³y uroczystoœci,
jaka odby³a siê 29 wrzeœnia 2011r.
w Szkole Podstawowej
w Strzy¿owicach z okazji otwarcia
nowego boiska szkolnego.
Na to niecodzienne wydarzenie od
kilkunastu miesiêcy czekali wszyscy,
a zw³aszcza dzieci i m³odzie¿. To oni
bacznie obserwowali, jak przebiega³y
prace remontowe na boisku. A¿ wreszcie
nadszed³ upragniony dzieñ, w którym
dla wszystkich by³ œwiêtem, czyli dniem
wolnym od zajêæ lekcyjnych.
Nieustaj¹c¹ radoœæ uczniów
i nauczycieli podzielili równie¿

Dyrektor SP w Strzy¿owicach Dorota Pronobis - Koœciñska, Dyrektor Delegatury
Kuratorium Oœwiaty w Sosnowcu Miros³awa Jêdruch, Prezes Stowarszyenia Piotr
Stelmach oraz Wójt Gminy Psary Tomasz Sad³oñ przecinaj¹ wstêgê na otwarciu boiska.
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Zakoñczono budowê chodnika w Sarnowie przy ul. Jasnej
Dziêki firmie “Gospodarstwo
Ogrodnicze Tadeusz Mularski”, powsta³
nowy chodnik na odcinku drogi Jasnej od
wjazdu do szklarni, a¿ do skrzy¿owania
z drog¹ DK 86 w Sarnowie.
Pañstwo Mularscy sfinansowali
budowê chodnika o d³ugoœci 400 m
i szerokoœci 2m, który zosta³ nieodp³atnie
przekazany gminie. Dziêki temu
mieszkañcy oraz pracownicy Borów
Malinowickich mog¹ teraz bezpieczniej
przechodziæ ten odcinek drogi.
Samorz¹d Gminy Psary sk³ada
podziêkowania dla Marii Mularskiej
oraz Marcina Mularskiego za
sfinansowanie budowy chodnika .
Nowy chodnik przy ulicy Jasnej w Sarnowie.

Stawiamy na rozwój
m³odych talentów
W³adze samorz¹dowe Gminy Psary
wraz z rozpoczêciem nowego roku
szkolnego wysz³y naprzeciw
oczekiwaniom rodziców i dzieci,
prezentuj¹c ca³kowicie now¹ gamê
zajêæ dodatkowych, która na
niespotykan¹ dot¹d skalê wzbogaca
ofertê edukacyjn¹ naszych placówkek.
Od 26 wrzeœnia w Szko³ach
Podstawowych w Sarnowie i
Strzy¿owicach ruszy³y zajêcia z lekkiej
atletyki w ramach programu profilaktyki
zdrowotno - sportowej “Mali
Olimpijczycy” finansowanego z bud¿etu
Uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Sarnowie na zajêciach z lekkiej atletyki.
gminy. Zajêcia prowadzone s¹ przez
profesjonalistów i absolwentów
br¹zowego medalu na Mistrzostwach Mistrzostw Polski w sprincie.
Akademii Wychowania Fizycznego:
Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce 2011
- Wzbogacenie oferty edukacyjnej
Monikê Szczêsn¹ jedn¹ z najlepszych
oraz Micha³a Treliñskiego medalistê szkó³ oraz wyd³u¿enie godzin ich pracy
sprinterek w kraju, zdobywczyniê
zawsze by³o moim priorytetem.
O potrzebie takich dzia³añ najlepiej
œwiadczy bardzo du¿e zainteresowanie
zajêciami wœród uczniów. W Szkole
Podstawowej w Strzy¿owicach bierze w
nich udzia³ 35% uczniów, a w Sarnowie
a¿ 75%. - mówi Wójt Gminy Psary
Tomasz Sad³oñ.
Placówki, w których odbywaæ siê
bêd¹ treningi doposa¿one zosta³y w
niezbêdny do ich realizacji sprzêt
sportowy. Zakupiono bloki startowe,
p³otki, tyczki i specjalne pi³ki. Oprócz
samych æwiczeñ uczniowie bêd¹ mogli
równie¿ spotkaæ siê z mistrzami ró¿nych
dyscyplin lekkoatletycznych,
wystartowaæ w zawodach, wyjechaæ na
stadion tartanowy i zapoznaæ siê z
Zajêcia ucz¹ dzieci miêdzy innymi pracy w zespole.

ci¹g dalszy na str. 3
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swoje umiejêtnoœci sportowe w szkole
pod okiem specjalistów. Wp³ywa to
ró¿norodnym sprzêtem atletycznym, jak
doskonale na jego rozwój
równie¿ porozmawiaæ z psychologiem
psychofizyczny, a Kacper ma wielk¹
sportowym. - Jestem bardzo zadowolona
frajdê z zajêæ. - mówi Beata Skórka,
z tego, ¿e mój syn ma okazjê doskonaliæ
mama ucznia z klasy V ze Szko³y
Podstawowej w Strzy¿owicach.
Uczniowie
Szko³y
Podstawowej w D¹biu i
Gimnazjum w Psarach mog¹
natomiast rozwijaæ swoj¹
sprawnoœæ fizyczn¹ poprzez
udzia³ w warsztatach Capoeira.
Gminny Oœrodek Kultury
oprócz tego oferuje dzieciom
tak¿e mo¿liwoœæ nauki tañca hip
hop lub towarzyskiego, takie
zajêcia s¹ prowadzone we
wszystkich placówkach
oœwiatowych gminy. Z kolei
zajêcia plastyczne kierowane s¹
do uczniów szkó³ w D¹biu,
Sarnowie i Strzy¿owicach.
Zajêcia teatralne i malarskie to
Monika Szczêsna pokazuje æwiczenia dzieciom.

Nowe boisko przy szkole w Strzy¿owicach zosta³o otwarte
zaproszeni goœcie, wœród których byli m.
. Wójt Gminy Psary Tomasz Sad³oñ,
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jacenty
Kubica, Wiceprzewodnicz¹cy Rady
Powiatu Marian Kozie³, Zastêpca
Dyrektora Delegatury Kuratorium
Oœwiaty w Sosnowcu Miros³awa
Jêdruch, Zastêpca Wójta Gminy Psary
Miros³aw Rabsztyn, sekretarz gminy
Mirella Barañska – Sorn, Prezes
Stowarzyszenia Przyjació³ Szko³y Piotr
Stelmach, dyrektorzy s¹siaduj¹cych
placówek oœwiatowych, so³tysi, osoby
zaanga¿owane we wszelkie prace na
rzecz boiska, w tym tak¿e rodzice.
Z nieskrywan¹ radoœci¹ goœcie
gratulowali szkole wspania³ego boiska.
Dyrektor szko³y mgr Dorota Pronobis Koœciñska podziêkowa³a wszystkim za
pomoc i wsparcie przy realizacji
przedsiêwziêcia, zaœ
osobom
najbardziej zaanga¿owanym wrêczy³a
listy gratulacyjne i statuetki.
Oficjalne otwarcie boiska, czyli
przeciêcie wstêgi poprzedzi³y wystêpy
uczniów. Zgromadzeni z zachwytem
ogl¹dali uk³ady gimnastyczno –
taneczne uczniów z klas II i VI,
„Kopciuszka na zawodach” – czyli
przedstawienie w wykonaniu
trzecioklasistów oraz wystêp szkolnego
chóru i zespo³u tanecznego, który
wykona³ radosny, dynamiczny taniec
Cuntry. By³o g³oœno, weso³o
i œwi¹tecznie… Nastêpnie wszyscy udali
siê na nowo otwarte boisko, gdzie

natomiast oferta kierowana do uczniów
Gimnazjum w Psarach. Wszystkie
zajêcia prowadziæ bêd¹ profesjonaliœci,
w przypadku tañca s¹ to instruktorzy ze
Szko³y Tañca Marengo w D¹browie
Górniczej, a gry na instrumencie
doœwiadczony muzyk, wieloletni
dyrektor szko³y muzycznej w Bêdzinie
Gra¿yna Wikarek – Meus. Op³ata za
zajêcia organizowane w szko³ach przez
Gminny Oœrodek Kultury to 10 z³otych
za miesi¹c, za wyj¹tkiem zajêæ gry na
pianinie - te s¹ p³atne 40 z³otych za
miesi¹c. Harmonogram zajêæ bêdzie
dostosowany indywidualnie do
uczestników. Wprowadzenie
powy¿szych op³at wynika z chêci
wyrobienia poszanowania dla
proponowanych rozwi¹zañ, a co za tym
idzie zapewnienie wysokiej frekwencji
uczestników.
Wszystkie zajêcia
odbywaj¹ siê w szko³ach i to zaraz po
zakoñczeniu lekcji. Red.

! - c. d. ze strony 1

nast¹pi³o uroczyste przeciêcie wstêgi.
Zaszczytu tego dost¹pili:
zastêpca
Dyrektora Delegatury Kuratorium
Miros³awa Jêdruch, wójt Gminy Psary
Tomasz Sad³oñ, prezes Stowarzyszenia
Przyjació³ Szko³y Piotr Stelmach
i dyrektor SP w Strzy¿owicach Dorota
Pronobis – Koœciñska.
Podnios³ym momentem uroczystoœci
by³y s³owa ksiê¿y: S³awomira Karasia
i Eugeniusza Stelmacha, którzy
poœwiêcili oddany do u¿ytku obiekt
sportowy, by bezpiecznie s³u¿y³
dzieciom i m³odzie¿y.
Relacje uczniów z uroczystoœci
otwarcia boiska mo¿emy przeczytaæ na

stronie 10 w dodatku “G³osu Szkolnego”
redagowanym przez uczniów szkó³
znajduj¹cych siê na terenie naszej
gminy. W gazecie uczniowskiej
zobaczymy równie¿ zdjêcie z jednego
z pierwszych meczy rozegranych na
nowym obiekcie sportowym.
A skoro by³o to œwiêto z okazji
otwarcia boiska nie mog³o zabrakn¹æ
pierwszych goli, które strzelali goœcie
oraz pierwszych rozgrywek sportowych
z udzia³em uczniów. Dzieñ ten na d³ugo
pozostanie w pamiêci wszystkich,
a w myœl sentencji Niechaj to boisko
ducha walki wzmaga i w biciu rekordów
sportowych pomaga! SP Strzy¿owice.

Pierwszy mecz na nowym boisku w Strzy¿owicach.
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Fundusz so³ecki na 2012 rok zosta³ podzielony
We wrzeœniu w oœmiu so³ectwach
Gminy Psary odby³y siê zebrania
wiejskie w sprawie przeznaczenia
œrodków z funduszu so³eckiego na 2012
rok. Do dyspozycji by³y kwoty od 12
930 z³ do 19 415 z³ w zale¿noœci od
iloœci mieszkañców danego so³ectwa.
I tak spo³ecznoœæ uczestnicz¹ca
w zebraniach wiejskich zadecydowa³a
o przeznaczeniu œrodków

w Preczowie - na doposa¿enie œwietlicy
(w krzes³a, sto³y, itp.); zabezpieczenie
sceny przed dewastacj¹ oraz rozbudowê
monitoringu wokó³ Domu Kultury
w Preczowie,

w D¹biu - na modernizacjê remizo –
œwietlicy w D¹biu oraz jej doposa¿enie
w artyku³y gospodarstwa domowego,

w Brzêkowicach – na modernizacjê
remizo - œwietlicy w D¹biu,

w Malinowicach - na projekt
i zagospodarowanie przestrzeni
publicznej na terenie zasypanego
zbiornika przeciwpo¿arowego przy
ul. Wiejskiej oraz zagospodarowanie
budynku i terenu wokó³ by³ej szko³y
w Malinowicach,

w Gródkowie - na zagospodarowanie
placu szkolnego przy Szkole
Podstawowej w Gródkowie i placu
zabaw oraz doposa¿enie budynku
Gminnego Oœrodka Kultury
w Gródkowie (zakupy dla Ko³a
Gospodyñ Wiejskich w ramach
funduszu so³eckiego). Zebranie wiejskie
dokona³o równie¿ zmiany uchwa³y
dotycz¹cej wykorzystania funduszu
so³eckiego so³ectwa Gródków na 2011r.
z przeznaczeniem na zagospodarowanie

placu szkolnego przy Szkole
Podstawowej w Gródkowie,

w Gol¹szy - na remont i modernizacjê
obiektu OSP Gol¹sza oraz zakup
wyposa¿enia do tego obiektu, a tak¿e
zagospodarowanie terenu przy placu
zabaw,

w Strzy¿owicach na zakup ogrodzenia
i materia³ów do wykonania ogrodzenia
terenu wokó³ remizy OSP
w Strzy¿owicach oraz zakup materia³ów
do remontu szatni LKS „Jednoœæ”,

w Górze Siewierskiej – na
modernizacjê budynku remizy poprzez
zwiêkszenie iloœci dostêpnych
pomieszczeñ na miejsce spotkañ oraz
przebudowê gara¿ów OSP w Górze
Siewierskiej.

Ponadto:

mieszkañcy

so³ectwa Psary,
uczestnicz¹cy w zebraniu wiejskim
w dniu 06.06.2011r. zadecydowali
o przeznaczeniu œrodków z funduszu
so³eckiego na rok 2012 na modernizacjê
obiektu OSP Psary, zagospodarowanie
terenu wokó³ niego,

natomiast mieszkañcy so³ectwa Sarnów
w dniu 05.08.2011r. - podjêli uchwa³ê
w sprawie przeznaczenia œrodków
z funduszu so³eckiego na
uporz¹dkowanie placu przed
Oœrodkiem Kultury i Oœrodkiem
Z d r o w i a w S a r n o w i e
i zagospodarowanie placu szkolnego
przy Szkole Podstawowej w Sarnowie
oraz na zakupy wyposa¿enia sali
Oœrodka Kultury w Sarnowie na potrzeby
Ko³a Gospodyñ Wiejskich. Red.

Zebranie So³eckie w Malinowicach.

Preczów zostanie doposa¿ony w stojaki do sortowania œmieci
W latach 2002-2006 mieszkañcom
so³ectw: Strzy¿owice, Psary, D¹bie,
Gol¹sza, Malinowice, Góra Siewierska
oraz Brzêkowice gmina przekaza³a
stojaki na worki do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych – papieru,
szk³a, metalu i plastiku. Pozosta³e
so³ectwa: Sarnów, Preczów i Gródków
nie zosta³y wyposa¿one w stojaki tzw.
"czteropaki".
W³adze samorz¹dowe Gminy Psary
zdecydowa³y siê zakupiæ czteropaki do
pominiêtych do tej pory miejscowoœci,
zaczynaj¹c od Preczowa. W dziele tym
wspiera gminê Wojewódzki Fundusz
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
Wójt Gminy Psary Tomasz Sad³oñ
zawar³ umowê z firm¹ PPH „SKATOM”

Sp. z o.o. na wykonanie i dostarczenie
410 szt. stojaków na worki foliowe do
segregacji nastêpuj¹cych odpadów:
tworzywa sztuczne, szk³o, papier
i metal. Stojaki bêd¹ wykonane z rur
stalowych u³o¿onych krzy¿owo
i malowanych farb¹ proszkow¹,
natomiast pokrywy wykonane bêd¹
z profilowanej blachy ocynkowanej.
Z programu bêd¹ mogli skorzystaæ
mieszkañcy so³ectwa Preczów oraz
czêœci Sarnowa, którzy posiadaj¹
aktualn¹ umowê na odbiór odpadów
komunalnych zawart¹ z firm¹
posiadaj¹c¹ zezwolenie Wójta Gminy
Psary.
So³tys Preczowa Wojciech Kamecki
jest zadowolony z tego, ¿e mieszkañcy
dostan¹ “czteropaki” - Od kilku lat

czekaliœmy na doposa¿enie naszego
so³ectwa w stojaki do selekcji odpadów,
mam nadziejê, ¿e zmniejszy to
w znacznym stopniu iloœæ œmieci, które
mieszkañcy wyrzucaj¹ zanieczyszczaj¹c
tym samym œrodowisko. Red.
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Nowoczesne kosze w szkole w D¹biu
W Szkole Podstawowej w D¹biu
zosta³y zamontowane nowoczesne
kosze do koszykówki, których wysokoœæ
mo¿na zmieniaæ automatycznie.
Na sali gimnastycznej zosta³a
wymieniona poprzednia konstrukcja
mocuj¹ca do œciany. Nowa pozwala
z³o¿yæ kosz tak, by przylega³ do œciany,
mo¿na równie¿ zmieniaæ wysokoœæ jego
po³o¿enia o 50 cm. Nowe kosze s¹
dostosowane do nauczania dzieci mini

pi³ki koszykowej, spe³niaj¹ wszystkie
normy oraz atesty.
Dziêki nowemu nabytkowi dzieci
bêd¹ mia³y wiêksz¹ swobodê rzutu, jego
lepsz¹ skutecznoœæ, a co za tym idzie
najwa¿niejsz¹ rzecz do nauki ka¿dego
przedmiotu - motywacjê. Mamy
nadziejê, ¿e lepsze warunki do nauki
basketu pozwol¹ nam wychowaæ
nowych mistrzów i pasjonatów tego
sportu. Red.

Jeden z nowych koszy w SP w D¹biu

Warto p³aciæ podatki w miejscu zamieszkania
Dochody gminy to przede wszystkim
wp³ywy z ustalonych i pobieranych na
podstawie odrêbnych ustaw podatków
np.: od nieruchomoœci, rolnego,
leœnego, od œrodków transportowych,
od spadków i darowizn, od czynnoœci
cywilnoprawnych, czy opodatkowanie
w formie karty podatkowej.
Wa¿nym Ÿród³em dochodów naszej
gminy s¹ tak¿e udzia³y we wp³ywach z
podatku dochodowego od osób
fizycznych i prawnych.
Kwota udzia³u w podatku
dochodowym od osób fizycznych

uzale¿niona jest od liczby osób
zameldowanych na terenie naszej
gminy.
Natomiast kwota udzia³u w podatku
dochodowym od osób prawnych
uzale¿niona jest od iloœci podatników
posiadaj¹cych siedziby firm, zak³adów
prowadz¹cych dzia³alnoœæ na terenie
gminy.
Ka¿de dokonanie formalnoœci
meldunkowej przez mieszkañca
faktycznie zamieszka³ego na terenie
naszej gminy lub przeniesienie siedziby
firmy prowadz¹cej dzia³alnoœæ ma
znaczny wp³yw na wzrost dochodu

bud¿etu gminy, a tym samym na rozwój i
realizacjê naszych wspólnych zadañ.
- Wszyscy chcemy korzystaæ
z dobrych dróg i chodników, chcemy by
nasze szko³y mia³y dobr¹ ofertê
edukacyjn¹, nie jest to jednak mo¿liwe
bez wp³ywów z podatków. Dlatego
zachêcamy wszystkich do osiedlenia siê
na naszym terenie, dokonania
o bowi¹zku meldunkowego oraz
przeniesienia siedziby swych firm do
naszej gminy. To przede wszystkim od
Nas mieszkañców zale¿y rozwój naszej
gminy. - mówi Wójt Gminy Psary
Tomasz Sad³oñ. Red.

Rada Gminy Informuje

29.wrzeœnia b.r. w Oœrodku Kultury w
Sarnowie odby³a siê XI sesja Rady
Gminy. Jej efektem by³o przyjêcie 9
uchwa³, na mocy których:

Nadano nazwy 5 ulicom
na
powstaj¹cym osiedlu Czerwony Kamieñ.
Chc¹c zachowaæ w nazewnictwie
specyfikê miejsca, zdecydowano przyj¹æ
nazwy wskazuj¹ce na zwi¹zek z
ro¿nymi minera³ami, st¹d ulice:
Bursztynowa, Miedziana, Kwarcowa,
Wapienna i Granitowa.

Wyra¿ono zgodê na zawarcie z
dotychczasowym dzier¿awc¹, czyli
Starostwem Powiatowym, trzyletniej
umowy dzier¿awy budynku by³ego
przedszkola w Psarach z
przeznaczeniem na rodzinny dom
dziecka.

Zaakceptowano zmiany w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych na 2011 r.
Polegaj¹ one na uszczegó³owieniu
zapisów dotycz¹cych formy realizacji
zadañ zwiêkszaj¹cych skutecznoœæ
profilaktyki, w szczególnoœci zadañ
s³u¿¹cych zagospodarowaniu czasu
wolnego dzieci i m³odzie¿y psarskich
szkó³, zawartych w programie

profilaktyki zdrowotno-sportowej „Mali
Olimpijczycy”.
Dodatkowe zajêcia
sportowe organizowane na terenie szkó³
powinny w wymierny sposób wp³yn¹æ
na efektywnoœæ pracy wychowawczej i
edukacyjnej.

Uchwalono zmiany w statucie GOK
wprowadzaj¹ce zapis umo¿liwiaj¹cy
organizowanie równolegle z edukacj¹
kulturaln¹ i artystyczn¹ tak¿e
dzia³alnoœci sportowej, o co wnosi³y
ró¿ne œrodowiska lokalne.

Zatwierdzono do realizacji projekt
systemowy pod nazw¹ ,,Jestem
wyj¹tkowy" wspó³finansowany ze
œrodków EFS, pozwalaj¹cy na
organizacjê dodatkowych zajêæ
rozwijaj¹cych w klasach I-III wszystkich
szkó³ na terenie naszej gminy.

Przyjêto zmiany w bud¿ecie gminy,
zwi¹zane m.in. z finansowaniem
programu Comenius w szko³ach i
prowadzeniem inwestycji drogowych na
ul. Granicznej.

Ponadto rozpatrzono 3 skargi,
uznaj¹c je za bezzasadne.

W okresie miêdzysesyjnym komisje
sta³e Rady Gminy analizowa³y
wykonanie bud¿etu za I pó³rocze 2011.

Sprawozdanie bud¿etowe zosta³o
pozytywnie zaopiniowane przez RIO w
Katowicach. Tematem debaty radnych
by³a ponadto gospodarka œciekowa oraz
realizacja uchwa³y o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku. W ramach projektu
Eko-Gmina realizujemy program
budowy przydomowych oczyszczalni
œcieków, z którego do tej pory
skorzysta³o 10 gospodarstw. Na chwilê
obecn¹ nie posiadamy dokumentacji
dotycz¹cej kompleksowego rozwi¹zania
koncepcji gospodarki
œciekowej na
terenie gminy, dlatego w najbli¿szym
czasie takie prace zostan¹ podjête.
Wi¹¿e siê to m.in. z rozwa¿eniem
zasadnoœci utrzymania na terenie Psar,
Strzy¿owic i Góry Siewierskiej tzw.
Aglomeracji Psary.

Rada Gminy z zadowoleniem
przyjê³a informacjê o czêœciowym
umorzeniu po¿yczki na zadanie
inwestycyjne z 2009 r. , jakim by³a
termomodernizacja Gminnego Oœrodka
Kultury w Sarnowie. Uzyskane œrodki
przeznaczone zostan¹ na zakup tzw.
czteropaków do segregacji odpadów.
Stojaki otrzymaj¹ mieszkañcy Preczowa
i Sarnowa. Teresa Kosmala - G¹sior.
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Wybory do M³odzie¿owej Rady Gminy
We wszystkich szko³ach na terenie
naszej gmin od po³owy wrzeœnia trwa³a
kampania wyborcza do M³odzie¿owej
Rady Gminy. Wybory do niej odby³y siê
10 paŸdziernika dzieñ po wyborach do
Sejmu i Senatu. Lokale wyborcze by³y
otwarte w godz. od 10.00 do 14.00.
Karty do g³osowania zosta³y wydane w
ka¿dej szkole przez Okrêgowe Komisje
Wyborcze po przedstawieniu przez
ucznia legitymacji szkolnej, lub innego
dokumentu stwierdzaj¹cego to¿samoœæ.
Gminna Komisja Wyborcza og³osi
wyniki w ci¹gu 14 dni od daty wyborów.
Udzia³ w M³odzie¿owej Radzie
Gminy bêdzie dla m³odych obywateli
znakomit¹ lekcj¹ demokracji. Wszyscy

uczniowie, którzy
zdobêd¹ mandat bêd¹
reprezentowali
œrodowisko m³odzie¿y,
jej interesy, marzenia
i potrzeby. Zdobêd¹
mo¿liwoœæ dzia³ania na
rzecz integracji
i wspó³pracy œrodowisk
m³odzie¿owych
i ochrony œrodowiska
Trzymamy kciuki za
wszystkich kandydatów
do M³odzie¿owej Rady
Gminy i ¿yczymy im
powodzenia. Red.

Jeden z gimnazjalistów podczas g³osowania.

Remont szatni Or³a D¹bie w Brzêkowicach Dolnych
Po wyremontowaniu stadionu LKS
Iskra Psary, gminna ekipa remontowa
rozpoczê³a prace w budynku szatni LKS
Or³a D¹bie w Brzêkowicach Dolnych.
W budynku zosta³y ju¿ wymienione
okna, poprawiono instalacjê
elektryczn¹, uzupe³niono wentylacjê.
Dokonano termo-modernizacji,
elewacja zosta³a zagruntowana,
a pracownicy ekipy remontowej po³o¿yli
na niej warstwê tynku akrylowego.
Zmieniono poszycie dachowe, zerwano
stare opapowanie i po³o¿ono papê
termozgrzewaln¹, a rury i rynny
wymieniono. W jednym z pomieszczeñ
po³o¿ono p³ytki, a
w najbli¿szych
tygodniach ekipa wy³o¿y p³ytki w
³azienkach oraz pomaluje œciany, które
wymagaj¹ odœwie¿enia. Red.

Jedno z pomieszczeñ
z po³o¿onymi p³ytkami.

Gminna ekipa remontowa k³adzie tynk akrylowy
na budynku szatni Or³a D¹bie

Poœwiêcenie nowego wozu stra¿ackiego OSP w Preczowie
W sobotê 1 paŸdziernika
w Preczowie Ksi¹dz Proboszcz Jan
Dyliñski z Parafii pw. b³. Micha³a Kozala
poœwiêci³ nowy wóz stra¿acki z OSP w
Preczowie. Stra¿akom na uroczystoœci
zosta³y przekazane medale za zas³ugi
dla po¿arnictwa, a m³odzie¿owej
dru¿ynie odznaki m³odzie¿owej
dru¿yny po¿arniczej.
Jak ju¿ pisaliœmy w poprzednim
numerze wóz typu star 244 przeszed³
remont silnika, podwozia, instalacji
elektrycznej, wymieniono równie¿
karoseriê oraz wyposa¿ono go w nowy
zbiornik wodny.
Doposa¿enie OSP Preczów w nowy
wóz stra¿acki przyczyni siê do poprawy
bezpieczeñstwa naszej gminy. Red.
Odznaczeni medalami stra¿acy z OSP Preczów przy nowym wozie.
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IX Miêdzynarodowy Konkurs Pracy Wy¿³ów w Klasie
Wielostronnej
W niedzielê odby³ siê z kolei rywalizacji stanê³o 5 psów, a zwyciêskim
W sobotê 1 paŸdziernika na terenie
n a s z e j g m i n y o d b y w a ³ s i ê Regionalny Konkurs Pracy Wy¿³ów w y ¿ ³ e m z o s t a ³ a K o r a , k t ó r e j
IX Miêdzynarodowy Konkurs Pracy w Klasie Wszechstronnej gdzie do w³aœcicielem jest Konrad Witosz. Red.
Wy¿³ów w Klasie Wielostronnej. Do
konkurencji zg³oszonych zosta³o
17 psów, w tym dwa z Ukrainy. Psy
musia³y sprawdziæ siê w konkurencjach
odbywaj¹cych siê na du¿ym i ma³ym
polu oraz w wodzie. Sêdziowie
obserwowali i oceniali psy podczas
tropienia zwierzyny po farbie,
wystawianiu ptactwa, aportowania
zwierzyny z wody, czy zachowania
podczas strza³u i po strzale.
Z uwagi na du¿¹ liczbê zg³oszonych
psów zawody zakoñczy³y siê póŸnym
popo³udniem. Zwyciê¿y³ trzyletni wy¿e³
czeski szorstkow³osy Szyk
z Czerwonych Klonów, którego
w³aœciciel
Aleksander Bednarski
odebra³ nagrodê z r¹k Wójta Tomasza
Konkurs pracy wy¿³ów zacz¹³ siê ju¿ o 8.00 rano.
Sad³onia.

Przedszkolacy z Przedszkola Publicznego im. Misia Uszatka
w Strzy¿owicach zdobywcami Ogólnopolskich Certyfikatów
Jak wa¿na jest dba³oœæ o œrodowisko
wiedz¹ nawet przedszkolaki
z Przedszkola Publicznego im. Misia
Uszatka w Strzy¿owicach. Ju¿ czwarty
raz z rzêdu podejm¹ przyrodniczo –
ekologiczne dzia³ania wytyczone przez
ogólnopolski program pt. „Zostañ
Kubusiowym Przyjacielem Natury”,
akcjê recyklingow¹ „Sortujesz –
Œrodowisko Ratujesz” oraz w³asne
programy.
W zwi¹zku z programem „Zostañ
Kubusiowym Przyjacielem Natury”
przedszkole co roku obchodzi
„Urodziny Marchewki”. Dzieci
dowiaduj¹ siê wtedy sk¹d
przywêdrowa³a do nas marchew, jakie
by³y jej pierwsze odmiany i dlaczego
warto j¹ jeœæ. W tym dniu podawane s¹
potrawy przygotowane z marchwi przez
rodziców dzieci, którzy przeœcigaj¹ siê
w wymyœlaniu marchewkowych potraw.
Innym dniem pe³nym ciekawostek i
atrakcji jest „Zielony Dzieñ”. Wtedy
dzieci z poszczególnych grup
przychodz¹ ubrane na zielono.
Pedagodzy rozmawiaj¹ z nimi na temat
Ziemi. Przedszkolacy zastanawiaj¹ siê
nad znaczeniem przyrody dla
cz³owieka. Na stolikach tego dnia
pojawiaj¹ siê tylko zielone potrawy.
W obchodach „Zielonego Dnia”
równie¿ bardzo aktywnie uczestnicz¹
rodzice dzieci.

Ponadto przedszkole obchodzi
„Dzieñ Drzewa”. Tego dnia odbywa siê
spotkanie z pracownikami nadleœnictwa.
Dzieci wyje¿d¿aj¹ na leœne œcie¿ki
edukacyjne, zwiedzaj¹ Izbê
przyrodnicz¹ w Siewierzu, m³yn
zbo¿owy w Dobieszowicach. Ponadto
uczestnicz¹ w warsztatach
prowadzonych przez biologów
i przyrodników w Miêdzynarodowym
Miasteczku Ekologicznym w RogoŸniku.
Wœród œwi¹t zwi¹zanych z ochron¹
przyrody w przedszkolu obchodzony
jest „Dzieñ Wody”. Jak ³atwo siê
domyœliæ dzieci przychodz¹ wtedy
ubrane na niebiesko, a g³ównym
tematem tego dnia jest woda i jej
znaczenie dla cz³owieka. Pedagodzy
zastanawiaj¹ siê nad sposobami
oszczêdzania wody, jej oczyszczaniem
i uzdatnianiem.
Dzieci w przedszkolu maj¹ okazjê
nauczyæ siê równie¿ segregowania
œmieci, oszczêdnoœci i szacunku do
przyrody. Z pomoc¹ chêtnych tatusiów
budowane s¹ karmniki dla ptaków.
Przedszkolacy poznaj¹ si³ê energii
elektrycznej oraz sposoby jej
pozyskiwania. Wychowawcy
rozmawiaj¹ z dzieæmi o niszcz¹cej sile
zanieczyszczeñ, które póŸniej dzieci
próbuj¹ niwelowaæ na ekologicznych
patrolach.
Nabyte przez przedszkolaków

umiejêtnoœci segregacji pozwalaj¹ im
wzi¹æ udzia³ w corocznej akcji
recyklingowej „Sortujesz – Œrodowisko
Ratujesz”. W tej akcji przedszkole
wspó³pracuje z Klubem „GAJA”.
Maj¹c na uwadze dobro zwierz¹t w
ubieg³ym roku przedszkole
uczestniczy³o w Ogólnopolskim
Programie Ochrony Sów.
Dziêki wymienionym wy¿ej
dzia³aniom przyrodniczo –
ekologicznym, przedszkole zosta³o
nagrodzone dyplomami i trzema
Certyfikatami Kubusiowego Przyjaciela
Natury. W tym roku szkolnym do³o¿one
zostan¹ wszelkie starania, aby zdobyæ
czwarty Certyfikat i pokazaæ wszystkim,
¿e strzy¿owickie przedszkolaki tak¿e
potrafi¹ dbaæ o œrodowisko.
PP Strzy¿owice.

Papierowy dzieñ ekologiczny.
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Œwiêto Pieczonego Ziemniaka
W s³oneczn¹ sobotê 10 wrzeœnia
2011 roku na placu przy remizie OSP w
Strzy¿owicach odby³o siê III Œwiêto
Pieczonego Ziemniaka.
Tegoroczne Œwiêto zosta³o
zorganizowane w ramach konkursu
„Partnerstwo na rzecz kultury Gminy
Psary”, którego zasadniczym celem jest
wspieranie lokalnych organizacji
spo³ecznych w dzia³aniach maj¹cych na
celu integracjê i aktywizacjê spo³eczno –
kulturaln¹ ma³ych wiejskich œrodowisk.
Gospodarzami tradycyjnie byli: Ko³o

Gospodyñ Wiejskich I i II ze Strzy¿owic,
OSP Strzy¿owice oraz Rada So³ecka.
Oficjalnego otwarcia imprezy
dokona³ Wójt Gminy Psary – Tomasz
Sad³oñ, który przywita³ gor¹co
wszystkich uczestników i wyrazi³ swoje
zadowolenie, i¿ zarówno lokalne
organizacje jak i mieszkañcy w tak
wspania³y sposób d¹¿¹ do wzajemnej
integracji oraz aktywizacji ¿ycia
spo³eczno – kulturalnego. Wœród
zaproszonych goœci byli: Pose³ na Sejm
RP – Witold Klepacz,
wiceprzewod
nicz¹cy Rady
P o w i a t u
Bêdziñskiego
– Marian
Kozie³, radni
so³ectwa
Strzy¿owice –
Magdalena
Gdesz –
Sobczak oraz
J a c e k
GwoŸdŸ.
G³ównym
punktem

programu by³y wystêpy Zespo³ów
Œpiewaczych „Strzy¿owianki”
i „Brzêkowianie” oraz degustacja
tradycyjnych zag³êbiowskich pieczonek.
Na najm³odszych uczestników czeka³y
liczne konkursy, gry i zabawy oraz
ciekawe atrakcje. Tegoroczn¹ zabawê
poprowadzi³ Zespó³ „RELAX”
z Brzêkowic.
Na zakoñczenie imprezy
organizatorzy zafundowali uczestnikom
widowiskowy magalot chiñskich
lampionów, które poszybowa³y
w gwieŸdziste niebo.
Organizatorzy sk³adaj¹
najserdeczniejsze podziêkowania
Wójtowi Gminy Psary – Tomaszowi
Sad³oniowi oraz Dyrektorowi GOK –
Annie Nag³y za okazane wsparcie oraz
umo¿liwienie realizacji tego
przedsiêwziêcia, jak równie¿ wszystkim
sponsorom i ludziom, którzy okazali
bezcenn¹ pomoc w organizacji tej
imprezy, tj.:
Stefanowi Flakowi,
S o³tysowi Strzy¿owic Marcinowi
Buczyñskiemu, Robertowi Nabrdalikowi
i firmie BETON- KOLOR oraz Adamowi
Flakowi i firmie BETONFIRMA. GOK

Wystêp Zespo³u Œpiewaczego Brzêkowianie na imprezie.

80. rocznica powstania ZHP na terenie gminy Psary
W dniu 10 wrzeœnia 2011 roku
z okazji 80. lecia powstania ZHP, przy
Œwietlicy Wiejskiej w D¹biu dla
zgromadzonych uczestników
rozpalono ognisko wspomnieñ, przy
którym jak za dawnych lat zasiedli w
du¿ym krêgu zuchy, kadra
instruktorska, byli harcerze oraz
mieszkañcy, wœród których nie zabrak³o
w³adz naszej Gminy.
Uczestnikami tego ogniska byli Wójt
Gminy Psary – Tomasz Sad³oñ,
Przewodnicz¹cy Rady Gminy – Jacenty
Kubica, Sekretarz Gminy Psary – Mirella
Barañska- Sorn, radni i dyrektorzy szkó³.
Ca³y obrzêd uczczenia tej piêknej
rocznicy rozpocz¹³ siê od uroczystego
apelu i wci¹gniêcia flagi na maszt przy
g³oœnym œpiewie hymnu harcerskiego
„Wszystko co nasze” oraz zdaniu raportu
Wójtowi Gminy Psary przez druha hm.
Henryka Czaplê.
Po czêœci oficjalnej otoczono ognisko
szerokim krêgiem i zaczê³y siê
wspomnienia, œpiewy do póŸnych
godzin wieczornych. Oczywiœcie
œpiewano piêkne, nieco zapomniane ju¿
piosenki harcerskie. Historiê tworzenia
siê harcerstwa, jego zadania, rolê

i znaczenie
przytoczy³ druh
Ostaszewski.
W i e l k ¹
atrakcj¹ by³
wystêp zuchów
„Leœne skrzaty”
prowadzonych
przez Annê
£ebzuch ze
S z k o ³ y
Podstawowej w
Strzy¿owicach.
Patrz¹c w
i s k i e r k i
wyskakuj¹ce z
Rozpalanie ogniska przy którym œwiêtowano jubileusz.
ogniska, które
b³yszcza³y na tle
Gminny Oœrodek Kultury Gminy
ciemnego nieba, ka¿dy z wielk¹
Psary
serdecznie dziêkuje za pomoc
nostalgi¹, a tak¿e z ³ezk¹ w oku powraca³
i
zaanga¿owanie
w organizacjê ogniska,
myœlami w tamte piêkne czasy, kiedy to
przybli¿enie
historii
harcerstwa na
jako uczestnicy obozów przemykali
terenie
Gminy
Psary:
Henrykowi
Czapli,
wœród leœnych drzew, tworz¹c historiê
Annie
£ebzuch,
Danucie
Derêgowskiej,
naszego harcerstwa. A¿ ¿al, ¿e to
wszystko jest ju¿ za nimi, a zosta³y tylko Halinie Barañskiej, Czes³awowi
wspomnienia, którymi podzieli³ siê ze Klimczykowi, prezesowi OSP Januszowi
zgromadzonymi by³y harcerz Pan Kozie³owi, leœniczemu S³awomirowi
Jaros³aw Klimczyk i zdjêcia z albumu, P a c i e j o w i o r a z w s z y s t k i m
zgromadzonym za udzia³ w imprezie.
które tworzy³y wystawê.
AN.
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Dobiega koñca runda jesienna A i B klasy
W
A
k l a s i e po 10. kolejce
z gminnych zespo³ów najwy¿ej w tabeli
na 3. miejscu jest B³yskawica Preczów z
dorobkiem 22. punktów. Na 11 miejscu
plasuje siê zespó³ Jednoœæ Strzy¿owice z
9. punktami, a tu¿ za nim na 12. plasuje
siê Klub Sportowy Sarnów z takim
samym dorobkiem punktów.
W B klasie na 3. miejscu z 16.
punktami lokuje siê Iskra Psary, której
prezes zapowiada walkê o awans. Klub
Sportowy Góra Siewierska zajmuje 5.
miejsce z 15. punktami, a Orze³ D¹bie 8.
miejsce 8. z 9. punktami w tabeli
rozgrywek.
A KLASA
Kolejka 6, 10-11 wrzeœnia
Milenium Wojkowice 1- 0 Klub
Sportowy Sarnów
B³yskawica Preczów 3-1 Zew Kazimierz
(Sosnowiec)
£azowianka £azy (k. Zawiercia) 2-1
Jednoœæ Strzy¿owice

Okradzionów (D¹browa Górnicza)
Kolejka 7, 1-2 paŸdziernika
Cyklon RogoŸnik 1-0 Jednoœæ
Str ród³o Kromo³ów (Zawiercie) 1-1 Orze³
D¹bie
zy¿owice
Korona Rokitno Szlacheckie 5-1 KS Góra
Siewierska
Kolejka 9, 1-2 paŸdziernika
J e d n o œ æ S t r z y ¿ o w i c e 0 - 4 N i w y Iskra Psary 6-0 P³omieñ Niegowonice
Brudzowice
Klub Sportowy Sarnów 2-0 £azowianka Kolejka 8 . 8-9 paŸdziernika
Zag³êbie 1906 Sosnowiec 2-0 Iskra Psary
£azy (k. Zawiercia)
Milenium Wojkowice 0-5 B³yskawica KS Góra Siewierska 5-2 Zapora
Przeczyce
Preczów
Orze³ D¹bie - Korona Rokitno
Szlacheckie, przerwany w 60. minucie
Kolejka 10 , 8-9 paŸdziernika
Têcza B³êdów (D¹browa Górnicza) 5-0 przy stanie 1-0 z powodu z³ych
warunków atmosferycznych. Red.
Klub Sportowy Sarnów
KS Gieb³o 0-6 Jednoœæ Strzy¿owice
Ostoja ¯elis³awice 1-3 B³yskawica
Preczów
B KLASA

Kolejka 4, 10-11 wrzeœnia
Górnik Sosnowiec 1-2 Iskra Psary
KS Góra Siewierska 2-0 Orze³
D¹bie
Kolejka 5, 17-18 wrzeœnia
Orze³ D¹bie 2-1 Górnik Sosnowiec
Przemsza Okradzionów (D¹browa
Kolejka 7, 17-18 wrzeœnia
Jednoœæ Strzy¿owice 2-4 Têcza B³êdów Górnicza) 4-3 KS Góra Siewierska
Iskra Psary 2-1
Promieñ
(D¹browa Górnicza)
Klub Sportowy Sarnów 0-5 B³yskawica Strzemieszyce Ma³e (D¹browa
Górnicza)
Preczów
Kolejka 8, 24-25 wrzeœnia
B³yskawica Preczów
0-3 Przemsza
Siewierz
Pionier Ujejsce (D¹browa Górnicza) 0-0
Klub Sportowy Sarnów

Kolejka 6, 24-25 wrzeœnia
Skalniak Kroczyce 1-4 Iskra Psary
KS Góra Siewierska 2-1 ród³o
Kromo³ów (Zawiercie)
Orze³ D¹bie 0-0 Przemsza

Klub Sportowy Góra Siewierska vs ród³o
Kromo³ów. Fot. www.ks-gs.pl

„Babie Lato” w Górze Siewierskiej
30 wrzeœnia w piêkne, s³oneczne
popo³udnie w remizie OSP w Górze
Siewierskiej, z inicjatywy Wójta Gminy
Psary odby³o siê spotkanie integracyjne
cz³onkiñ Kó³ Gospodyñ Wiejskich oraz
Zespo³ów Œpiewaczych dzia³aj¹cych na
terenie gminy Psary. Celem tego
spotkania by³o podziêkowanie
cz³onkiniom KGW oraz Zespo³om za
zaanga¿owanie i ogromn¹ pracê
w³o¿on¹ w przygotowania do
Gminnego Œwiêta Plonów. Licznie
przyby³e na spotkanie Panie oraz
zaproszeni goœci wspólnie œwiêtowali
po¿egnanie lata oraz pocz¹tek
wspania³ej, polskiej jesieni.
Wœród przyby³ych goœci byli Wójt
Gminy Psary – Tomasz Sad³oñ, Radni
Gminy Psary - Remigiusz Olesiñski
i Wies³aw Zarychta oraz so³tysi: El¿bieta
Bry³a, Marcin Buczyñski, Tadeusz
Majerczyk, Henryk Stuczeñ, Marian
Sobieraj, Miros³aw Sobczyk oraz Jacek

£aszczyk.
Dla wszystkich uczestników
przygotowano poczêstunek oraz liczne
atrakcje: gry i zabawy integracyjne,
wspólne karaoke, w trakcie którego
uczestnicy prezentowali najs³ynniejsze
utwory polskiej muzyki rozrywkowej.
Dope³nieniem ca³oœci by³a wspólna
zabawa taneczna. O muzyczn¹ oprawê
zadbali instruktorzy GOK Miros³aw
Krawczyk oraz Leszek Kamiñski, którzy
bawili zgromadzonych goœci do
samego wieczora.
W imieniu organizatorów sk³adamy
serdeczne podziêkowania wszystkim
Cz³onkiniom KGW oraz cz³onkom
Zespo³ów Œpiewaczych dzia³aj¹cych na
terenie gminy Psary za wspania³¹,
ciep³¹ atmosferê spotkania,
zaanga¿owanie we wszelkie
wydarzenia spo³eczno – kulturalne,
które odbywaj¹ siê w naszej gminie.
Serdeczne podziêkowania sk³adamy

równie¿ druhom stra¿akom z OSP
w Górze Siewierskiej oraz OSP
w S t r z y ¿ o w i cach z a p o mo c w
organizacji tego przedsiêwziêcia. GOK

Panie z KGW w Górze Siewierskiej i
Zespo³u Œpiewaczego Górzanki na imprezie
integracyjnej.

G£OS SZKOLNY
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SZKLARSKI W GALERII
ARTYSTYCZNEJ
RzeŸba naszego patrona jest kolejn¹
w Galerii Artystycznej na Placu Grunwaldzkim
w Katowicach. Z pocz¹tkiem marca
w Internecie i lokalnej prasie ruszy³ konkurs,
w którym mieszkañcy Katowic i regionu
zadecydowali, czyj wizerunek wzbogaci
Galeriê Artystyczn¹ na Placu Grunwaldzkim,
nieopodal katowickiego Spodka. Uczniowie
szko³y Szklarskiego nie mieli w¹tpliwoœci na
kogo oddaæ g³os. Jesteœmy szczêœliwi, ¿e
wygra³ nasz patron. 9 wrzeœnia w uroczystoœci
ods³oniêcia p³askorzeŸby wziêli udzia³ m.in.
przedstawiciele œrodowisk artystycznych
i rodzina pisarza. Nasz¹ szko³ê reprezentowali:
Wójt Gminy Psary - pan Tomasz Sad³oñ, pani
dyrektor oraz cz³onkowie szkolnego klubu
"SAS"
z opiekunami. Z³o¿yliœmy kwiaty,
udzieliliœmy wywiadu dla Radia Katowice.
Dzieñ wczeœniej Sasowicze uczestniczyli
w uroczystoœci organizowanej przez MDK
"Koszutka" w Katowicach. Honorowym
goœciem imprezy by³a córka pisarza - pani
Bo¿ena Szklarska-Nowak. Spotkanie uœwietni³
koncert fortepianowy w wykonaniu Arnolda
Gniwka. Mieliœmy okazjê wys³uchaæ kilku
utworów Chopina i choæ nie takiej muzyki
s³uchamy na co dzieñ, to doszliœmy do
wniosku, ¿e muzyka klasyczna potrafi nas
przenieœæ w czarodziejski œwiat marzeñ.
Cz³onkowie klubu SAS, SP Sarnów

Ods³oniêcie pomnika

Spotkanie z córk¹ pisarza

PO¯EGNANIE LATA, POWITANIE JESIENI

Corocznie, kiedy koñczy siê lato, opuszczamy mury szko³y i wyruszamy
w plener, aby chwytaæ ostatnie ciep³e promienie s³oñca. Wszyscy uczniowie
wraz ze swoimi wychowawcami po¿egna³y lato i powita³y z³ot¹ polsk¹ jesieñ.
Odby³o siê wiele ró¿nych atrakcji, a wœród nich: pieczenie kie³basek,
konkurencje sportowe, zabawy integracyjne.
Wszystkim uczestnikom dopisywa³ wspania³y humor oraz piêkna,
s³oneczna pogoda. Tylko ch³odne powiewy wiatru dawa³y znaæ, ¿e to ju¿
ostatni dzieñ lata.
Zespó³ redakcyjny SP Gródków

ZAJÊCIA NA
UNIWERSYTECIE
Zawsze we wrzeœniu Gimnazjum w Psarach
uczestniczy w „Osobliwoœciach œwiata fizyki”,
czyli wyk³adach po³¹czonych z pokazami, które
odbywaj¹ siê na Uniwersytecie Œl¹skim
w Katowicach.
Tegoroczne zajêcia zatytu³owane by³y "Bez
energii ani rusz", „Termo-dynamika” oraz
„W ruchu”. Dowiedzia³am siê z nich, czym s¹
Ÿród³a bezpieczne oraz sk¹d je braæ, co to jest
temperatura i ciœnienie. Pozna³am zasady
termodynamiki, a o ruchu i jak sobie z nim radz¹
nasze zmys³y, to chyba wiem ju¿ prawie
wszystko. Zagadnienia poparte by³y pokazami
oraz eksperymentami, w których wszyscy
aktywnie uczestniczyli.
Najbardziej podoba³y mi siê doœwiadczenia
ukazuj¹ce, jak nasz mózg odbiera ruch.
Zaskakuj¹ce i efektowne by³o zaprezentowanie
dzia³ania miecza œwietlnego, a w szczególnoœci
teoretyczno-humorystyczne uzasadnienie
noszenie d³ugich p³aszczy przez rycerzy Jedi
w celu ukrycia pod nimi transformatora Tesli.
Wszyscy okazywali du¿e zainteresowanie,
nikt siê nie nudzi³. Wróciliœmy szczêœliwi, pe³ni
wra¿eñ i nowych wiadomoœci.
Anna Nawrot, Gimnazjum Psary
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WYWIAD Z WÓJTEM

Wójt Tomasz Sad³oñ w ogniu pytañ uczennic z Sarnowa
Przedstawiamy wywiad z Wójtem
Tomaszem Sad³oniem, który
przeprowadzi³y uczennice ze Szko³y
Podstawowej w Sarnowie.
Redagowanie gazety wcale nie jest
³atwe. Œwiadomoœæ, ¿e piszemy nie tylko
dla uczniów naszej szko³y, ale ¿e czytaj¹
nas wszyscy, do których dociera G³os
Gminy Psary wp³ywa na nas
mobilizuj¹co. W tym wydaniu – du¿y
format: wywiad z Wójtem Gminy Psary
panem Tomaszem Sad³oniem.
Niecodzienne doœwiadczenie. Pan wójt
przyj¹³ nas w swoim gabinecie i przez 40
minut wyczerpuj¹co udziela³
odpowiedzi na ka¿de pytanie.
Poczu³yœmy siê jak prawdziwe
dziennikarki. Dziêkujemy Panie Wójcie.
G³os Szkolny: Panie Wójcie od kilku
miesiêcy sprawuje pan funkcjê Wójta
Gminy Psary. Jak pan siê czuje na tym
stanowisku?
Wójt Gminy Psary: Czujê siê dobrze,
poniewa¿ o wiele jest mi ³atwiej
sprawowaæ tê funkcjê z tego wzglêdu, ¿e
w samorz¹dzie pracujê ju¿ od 10 lat.
Przez 4 lata by³em zastêpc¹ burmistrza
miasta i gminy Siewierz. Pozna³em wiele
problemów, które siê pojawiaj¹ w
samorz¹dzie, nauczy³em siê, jak sobie
radziæ z trudnymi kryzysowymi
sytuacjami. Mog³em siê uczyæ od
jednego z najlepszych burmistrzów,
pana Zdzis³awa Banasia, który by³ moim
szefem przez 4 lata.
G.S: Jako mieszkaniec naszej gminy
doskonale zna pan œrodowisko. Jak pan
ocenia, czy m³odzi ludzie s¹ aktywni,
anga¿uj¹ siê w sprawy spo³eczne, czuj¹
siê gospodarzami? Czy m³odzie¿

zwróci³a siê do pana z jakimiœ sprawami,
czy wysz³a z jak¹œ ciekaw¹ inicjatyw¹?
W.G.P: Myœlê, ¿e nasza m³odzie¿ jest
pe³na energii i ma wiele pomys³ów na
dzia³anie, chocia¿by dzisiejsza wasza
wizyta jest ciekaw¹ inicjatyw¹. Mam
okazjê pierwszy raz rozmawiaæ z lokaln¹
pras¹ m³odzie¿ow¹, wiêc to jest
wartoœciowe i cenne. Mam nadziejê, ¿e
poprzez nasze gminne stowarzyszenia, a
mamy tutaj dwa sportowe: UKS
Gimnazjum i Sportowa Gmina,
bêdziemy realizowaæ ró¿ne
przedsiêwziêcia. Na czerwcowej sesji
Rady Gminy
podjêto uchwa³ê o
utworzeniu M³odzie¿owej Rady Gminy.
Organ ten bêdzie opiniowa³ dzia³ania
dotycz¹ce ¿ycia m³odych ludzi. Gdy na
przyk³ad, bêdziemy projektowali jakiœ
kompleks sportowy, to chêtnie
wys³uchamy opinii m³odzie¿y.
Moglibyœcie siê wypowiedzieæ, jakie
chcecie boisko, jakie dziedziny
sportowe chcielibyœcie na nim uprawiaæ.
Czy pytania dotycz¹ce tego, czy w
naszej gminie potrzebny jest skatepark,
czy chcielibyœcie mieæ miejsce gdzie
mo¿na jeŸdziæ bezpiecznie na
deskorolce, rolkach, a mo¿e sezonowe
lodowisko w zimie? Wydaje mi siê, ¿e
dla dobrego funkcjonowania
spo³eczeñstwa koniecznym jest, ¿eby
mia³o ono wp³yw na rzeczywistoœæ, ¿eby
by³o aktywne. Tylko wtedy czujemy siê
gospodarzami. Wtedy taki cz³owiek dwa
razy siê zastanowi, zanim zniszczy
mienie spo³eczne, które sam
wspó³tworzy³.
M³odzie¿owa Rada Gminy to równie¿
nauka demokracji. Miejmy na uwadze,

Wójt Tomasz Sad³oñ, Wiktoria Jêdrusik, Patrycja Frydrych, Aleksandra Krawczyk ze
Szko³y Podstawowej im. A. Szklarskiego na spotkaniu u wójta.

¿e prawdopodobnie w naszych szko³ach
uczy siê przysz³y wójt gminy Psary,
nastêpcy naszych radnych i oni ju¿
dzisiaj bêd¹ mogli zdobywaæ wiedzê jak
funkcjonuje demokracja.
G.S: Co najbardziej pan ceni w
m³odych ludziach? Jakie cechy pana
zdaniem powinien mieæ uczeñ?
W.G.P: Ceniê sobie w m³odych
ludziach spontanicznoœæ, prawdê w
kontaktach. M³ody cz³owiek jest
twórczy, kreatywny. Ta spontanicznoœæ,
energia, chêæ poznawania œwiata jest
bardzo fajna. Bardzo sobie ceniê
wspó³pracê z osobami m³odymi, jeœli
chodzi o pracê zawodow¹. Wielokrotnie
mia³em okazjê wspó³pracowaæ z
osobami, które zatrudnialiœmy na sta¿ i
byli to bardzo twórczy, pe³ni
zaanga¿owania pracownicy.
G.S: Wiemy, ¿e bardzo wa¿ne s¹ dla
pana kwestie ekologii, co m³odzi ludzie
mog¹ zrobiæ dla sprawy œrodowiska?
W.G.P: Myœlê, ¿e m³odzi ludzie
odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w kwestii
ekologii, dlatego, ¿e w tej dziedzinie nic
siê nie zdarzy z dnia na dzieñ. Jestem
pewien, ¿e dzia³ania, które s¹
podejmowane w szko³ach dzisiaj
zaprocentuj¹ w przysz³oœci. Dziêki
edukacji ekologicznej powstaje
pokolenie o ca³kiem nowym podejœciu
do przyrody.
Wa¿ne jest, ¿eby te
podstawy kszta³towaæ od ma³ego
dziecka, abyœcie byli ludŸmi w pe³ni
zorientowanymi na ochronê œrodowiska.
G.S: Czy edukacja w ¿yciu m³odego
cz³owieka ma znaczenie?
W.G.P: Ma ogromne znaczenie i wy
jesteœcie w tej szczêœliwej sytuacji, ¿e w
dzisiejszych czasach to w³aœnie
wykszta³cenie daje wam
ogromne
mo¿liwoœci rozwoju. Mieszkamy w
zjednoczonej Europie, mo¿ecie
studiowaæ za granic¹, zdobywaæ wiedzê
i doœwiadczenie na najlepszych
uniwersytetach, takich uczelniach, które
zagwarantuj¹ wam dobr¹ pracê.
Zagwarantuj¹ odpowiedni poziom ¿ycia
w przysz³oœci. Jeœli ktoœ jest zdolnym i
pracowitym uczniem to mo¿e zdobywaæ
wiedzê gwarantuj¹c¹ pracê daj¹c¹
godne ¿ycie.
G.S.: Jakie dziedziny edukacji uwa¿a
pan za najwa¿niejsze, czy rozwój
fizyczny, intelektualny, czy mo¿e
artystyczny?
W.G.P: Myœlê, ¿e wszystko musi byæ
zrównowa¿one. Dziœ rynek pracy
potrzebuje osób o wykszta³ceniu
technicznym, ale nie mo¿na zapominaæ
Ci¹g dalszy na str. 12
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o kulturze, tak¿e tej fizycznej. Jest takie
przys³owie: w zdrowym ciele zdrowy
duch. W tym roku zleciliœmy wykonanie
projektów technicznych budowy
wielofunkcyjnych boisk przy waszej
szkole w Sarnowie a tak¿e przy szkole w
D¹biu i przy Gimnazjum w Psarach.
Chcê, aby sport mo¿na by³o uprawiaæ w
bezpiecznych warunkach, bo sport to nie
tylko zabawa, ale tak¿e dba³oœæ o swoje
zdrowie. Nasza kondycja przenosi siê na
nasze samopoczucie i potencja³. Istotne
jest, aby rozwijaæ siê wszechstronnie.
Ka¿dy ma talent i jest do czegoœ
stworzony, tak jak Michael Jordan by³
stworzony, aby graæ w koszykówkê a
Adam Ma³ysz, by skakaæ. Ka¿dy ma jakiœ
ukryty talent, który trzeba odkryæ i
rozwijaæ, by nasza pasja sta³a siê nasz¹
prac¹ zawodow¹.
G.S: W marcu goœciliœmy pana w
szkolnej kawiarence Globtrotera, czy
podoba³y siê panu nasze „podró¿e
azjatyckie”?
W.G.P: Bardzo mi siê podoba³y
podró¿e, tak jak wtedy mówi³em jestem
fanem twórczoœci Alfreda Szklarskiego,
wychowa³em siê na tych ksi¹¿kach.
Ogromnie cieszê siê, ¿e mog³em poznaæ
córkê pisarza pani¹ Bo¿enê Szklarsk¹Nowak. Szczerze mówi¹c dowiedzia³em

siê dopiero teraz, ¿e Szklarski by³
zwi¹zany z naszym regionem, ¿e te
wszystkie wspania³e ksi¹¿ki przygodowe
powstawa³y w Katowicach. Mam
nadziejê, ¿e bêdzie jeszcze wiele takich
spotkañ, bo to jest wyró¿nienie dla nas i
bardzo dobra promocja naszej gminy.
G.S: Czy jest szansa, aby taki pisarz
jak Alfred Szklarski zosta³ pisarzem
wielopokoleniowym w takich czasach
jak teraz, kiedy dzieci nie lubi¹ czytaæ,
wol¹ graæ na komputerach?
W.G.P: Myœlê, ¿e jak najbardziej.
¯yjemy oczywiœcie w troszeczkê innych
czasach, ale uwa¿am, ¿e ksi¹¿ki Alfreda
Szklarskiego s¹ bardzo dobrze napisane,
one s¹ po prostu merytorycznie
przygotowane i wytrzymaj¹ próbê czasu.
Od nas zale¿y jednak, od tych, którzy
dzia³aj¹ w zakresie kultury, edukacji, w
jakiej formie popularyzowaæ tê
literaturê, aby mia³a szansê dotrzeæ do
m³odych ludzi. S¹dzê, ¿e ³atwiej by wam
by³o siê zapoznaæ z t¹ twórczoœci¹,
gdyby powsta³ film. Ciekawym
projektem by³oby stworzenie gry
komputerowej, ¿ebyœmy mogli wraz z
bohaterami rozwi¹zywaæ ³amig³ówki i
realizowaæ pewne przedsiêwziêcia.
G.S: Pozwoli pan, ¿e przeniesiemy siê
do czasów pana dzieciñstwa. Kim chcia³
pan zostaæ bêd¹c dzieckiem?
W.G.P: Jako uczeñ bardzo ciekawi³a

Emeryci w bibliotece
13 wrzeœnia 2011 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Psarach zorganizowano spotkanie z cz³onkami Ko³a Emerytów
po³¹czone z prezentacj¹ najciekawszych pozycji z literatury
popularnonaukowej.
Przygotowane zestawy ksi¹¿ek dotyczy³y: kulinariów,
medycyny, ogrodów, religii, historii, podró¿y, biografii
znanych osób oraz literatury dla najm³odszych, by babcie i
dziadkowie mogli wybraæ równie¿ coœ dla wnuków. Wiêkszoœæ
goœci by³a w bibliotece
po raz pierwszy, i chocia¿
zarejestrowano tego dnia jako czytelników tylko kilka osób to
mamy nadziejê ¿e kolorowe i przyjazne wnêtrze naszej
wiejskiej ksi¹¿nicy na d³ugo pozostanie w ich pamiêci. GPB.

Emeryci podczas spotkania w bibliotece.

mnie historia. Chcia³em zostaæ
archeologiem, natomiast moja edukacja i
¿ycie zawodowe potoczy³o siê tak, ¿e po
praktycznie pó³torarocznym okresie od
zakoñczenia studiów rozpocz¹³em
pracê w samorz¹dzie. Bardzo mi siê to
spodoba³o i dalej daje mi ona ogromn¹
satysfakcjê, poniewa¿ pozwala
pozytywnie wp³ywaæ na nasze otoczenie
oraz rozwi¹zuj¹c konkretne problemy
poprawiæ jakoœæ naszego ¿ycia.
G.S: A jakim by³ pan uczniem?
W.G.P: Myœlê, ¿e by³em spokojnym
uczniem, nie sprawia³em k³opotów.
Mia³em opiniê zdolnego ale
niekoniecznie do wszystkich
przedmiotów siê przyk³ada³em. Myœlê,
¿e jest istotne, aby siê skoncentrowaæ na
pewnych rzeczach, które s¹ dla nas
wa¿ne i byæ fachowcem w jakiejœ
okreœlonej dziedzinie. Bardzo wa¿ne jest
to, aby umieæ stawiaæ sobie konkretne
cele i je realizowaæ.
G.S: Dziêkujemy, ¿e poœwiêci³ pan
nam czas i udzieli³ wyczerpuj¹cych
odpowiedzi na nasze pytania. ¯yczymy
sukcesów.
Wywiad przeprowadzi³y:Wiktoria
Jêdrusik, Patrycja Frydrych, Aleksandra
Krawczyk(foto), Szko³a Podstawowa im.
A. Szklarskiego w Sarnowie.

Zapraszamy na koncerty
muzyczne w naszej gminie
Co miesi¹c w naszej gminie w jednym z Oœrodków
Kultury odbywaæ siê bêd¹ ró¿ne koncerty muzyczne. W
ka¿dym miesi¹cu mieszkañcy bêd¹ mieli okazjê pos³uchaæ
innego gatunku muzycznego.

Zapraszamy na koncerty w paŸdzierniku:
17.10.2011
Przes³uchania konkursowe w GOK Gminy Psary
w ramach VI Regionalnego Festiwalu Pieœni Maryjnych
„Królowej Anielskiej Œpiewajmy"
14:00-16:00 - dzieci i m³odzie¿
16:30-18:30-dorósli
Przes³uchania odbêd¹ siê w siedzibie GOK w Gródkowie
23.10.2011
Koncert laureatów VI Regionalnego Festiwalu Pieœni
Maryjnych „Królowej Anielskiej Œpiewajmy", który
odbêdzie siê w Koœciele pw. NMP Królowej Œwiata w
Strzy¿owicach, o godz. 15:00
27.10.2011
„Przeboje muzyki klasycznej" koncert muzyki
klasycznej, operetkowej i musicalowej, GOK Gródków,
godz. 18:00
wyst¹pi¹:
P.M. P³azak - sopran
T. Grzyb - akordeon
A. Sarapata - fortepian
G.Wikarek - Meus - s³owo wi¹¿¹ce
Na wszystkie koncerty - WSTÊP WOLNY !
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Wrêczono odznaczenia „Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej”
23 wrzeœnia w godzinach
przedpo³udniowych w Pa³acu
Mieroszewskich w Bêdzinie odby³a siê
uroczystoœæ wrêczenia szeœciu
cz³onkom Bêdziñskiego Oddzia³u
Stowarzyszenia Autorów Polskich
odznaczeñ „Zas³u¿ony dla Kultury
Polskiej”. Wrêczenia odznak dokonali:
prezes Rady G³ównej Stowarzyszenia
Autorów Polskich w Warszawie –
Eugeniusz Or³ow wraz z naczelnikiem
Wydzia³u Kultury Urzêdu Miejskiego w
Bêdzinie S³awomirem Sêkal¹.
Odznaki otrzymali: Maria Golanka
(poetka, zam. w Sosnowcu), Stanis³aw
Góra (pisarz, zam. w Bytomiu), Andrzej
Lazar (genealog, zam. w Gródkowie),
prof. dr hab. Miros³aw Ponczek
(przewodnicz¹cy Oddzia³owego
Instytutu Autorskiego w Bêdzinie, zam.
w Sosnowcu), Romuald Wójcik (poeta,
zam. w Sosnowcu), Teresa Szaflik (Radio
Piekary, zam. w Piekarach Œl¹skich.).
Uroczystoœæ rozpoczê³a siê s³owem
wstêpnym dyrektora Pa³acu
Mieroszewskich (Muzeum Zag³êbia) w
Bêdzinie – Anny Smogór. Nastêpnie
prezes Bêdziñskiego Oddzia³u SAP –
Boles³aw Ciepiela omówi³ osi¹gniêcia
Oddzia³u w zakresie promowania
kultury w mieœcie, powiecie bêdziñskim
i Zag³êbiu D¹browskim (wymieni³ tytu³y
ksi¹¿ek wydanych w 2011 r.
indywidualnie lub zespo³owo i autorów
tych opracowañ oraz tytu³y
przewidzianych do opracowania
i wydania drukiem w 2012 r. kolejnych
pozycji – w sumie w 2011 r. – 9 pozycji,
w 2012 – 10 pozycji). Z kolei g³os zabra³

prezes Rady G³ównej SAP, który wysoko
oceni³ osi¹gniêcia Bêdziñskiego
Oddzia³u SAP, przekaza³ list
gratulacyjny prezesowi Bêdziñskiego
Oddzia³u SAP. Naczelnik Wydzia³u
Kultury – S. Sêkala odczyta³ ¿yczenia
przekazane uczestnikom spotkania
przez Prezydenta Miasta Bêdzina

£ukasza Komoniewskiego.
Podziêkowania dla organizatora
spotkania Anny Smogór w postaci
kwiatów a tak¿e E. Or³owowi z³o¿yli
prezes i wiceprezes Bêdziñskiego
Oddzia³u SAP. Boles³aw Ciepiela.

Siedz¹ od lewej: S. Sêkala, A. Smogór, E. Or³ow, B. Ciepiela; stoj¹ od lewej odznaczeni:
Romuald Wójcik, Andrzej Lazar, Anna Sitko-Ponczek - odebra³a odznaczenie w imieniu
mê¿a, Henryk Bebak - odebra³ odznaczenie w imieniu Teresy Szaflik), Maria Golanka,

Stanis³aw Góra); wszyscy uczestnicy spotkania.

Przed jubileuszowym „X Zag³êbiowskim Górniczym Spotkaniem”
Ziemia Psarska to dawne tereny, na
których eksploatowano p³ytko
zalegaj¹ce pok³ady wêgla. Istnia³o tam
15 kopalñ wêgla (po jednej w
Gródkowie, Malinowicach i Sarnowie)
oraz szeœæ w Psarach i Strzy¿owicach.
Prê¿nie dzia³aj¹ce Stowarzyszenie
In¿ynierów i Techników Górnictwa Ko³o
„Zag³êbie” w Bêdzinie zrzeszaj¹ce kadrê
in¿ynieryjno-techniczn¹ ze
zlikwidowanych kopalñ wêgla (g³ownie
z kopalni „Grodziec”, „Jowisz”, „Pary¿”)
co roku organizuje w przeddzieñ
„Barbórki” spotkania górnicze pod
has³em „po latach pracy”. Uczestniczy w
nich zwykle oko³o 50 osób
(uczestnikami spotkañ s¹ te¿ m.in.
dyrektorzy niektórych kopalñ wêgla: jak
Marian Flak z kop. „Grodziec”, a tak¿e
by³y wiceminister górnictwa Franciszek
Wszo³ek).

Tegoroczne ju¿ jubileuszowe
zag³êbiowskie górnicze spotkanie
organizowane bêdzie 25 listopada o
godz. 16.00 w MiP Bibl. Publ. w
Bêdzinie.
Z okazji tego jubileuszowego
spotkania „po latach pracy” wydana
bêdzie publikacja zatytu³owana
„Dawne, zapomniane kopalnie na
terenie Ziemi Psarskiej”. Przed
jubileuszem przewidziano:
- promocjê wspomnianej publikacji w
MiP Bibl. Publ. w Bêdzinie – 18 listopada
br. o godz. 17;
- zamieœciæ na ³amach gazety
samorz¹dowej Gminy Psary wykaz osób
dozoru, które niegdyœ pracowa³y w
zag³êbiowskich, a nawet œl¹skich
kopalniach wêgla, a zamieszkuj¹ b¹dŸ
zamieszkiwa³y na terenie Gminy (z
miejscowoœci: Gródków, Malinowice,
Sarnów, Psary, Strzy¿owice). Bêd¹ to

nazwiska ludzi ¿yj¹cych, a tak¿e tych,
które zmar³y w ostatnich 20 latach
(gromadzony jest ju¿ wykaz);
- Zarz¹d SITG Ko³o „Zag³êbie” czyni
starania, by pozyskaæ dalszych chêtnych
do wst¹pienia do Ko³a w Bêdzinie.
Aktualnie Ko³o zrzesza 40 cz³onków (z
terenu Gminy Psary s¹ to: B³ach Leszek,
Ciepiela Boles³aw, Flak Henryk, Kurach
Krzysztof, Krasoñ Tadeusz, Rabsztyn
Zdzis³aw, Skrzypiec Leszek, Sobieraj
Jerzy, Wieja S³awomir, Zajkowski
Henryk).
Przy okazji nale¿y wspomnieæ, ¿e
górnicze spotkania s¹ sk³adkowe.
Chêtnych do uczestniczenia w
jubileuszowym „X Zag³êbiowskim
Górniczym Spotkaniu” przyjmuje tel.fax: 32 3605563 pod has³em
„jubileuszowe spotkanie” (do
10.11.2011 r.) Boles³aw Ciepiela.
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VIII Powiatowa Olimpiada Osób Niepe³nosprawnych
30 wrzeœnia 2011 roku w hali
sportowej przy Zespole szkó³ nr 4 w
Bêdzinie - £agiszy odby³a siê VIII
Powiatowa Olimpiada Osób
Niepe³nosprawnych, której g³ównym
organizatorem by³o Stowarzyszenie
Osób Niepe³nosprawnych "Szansa".
W uroczystoœci otwarcia bra³ udzia³
Senator RP Zbigniew Szaleniec oraz
Senator RP Zbigniew Meres, Starosta
bêdziñski Krzysztof Malczewski, Wójt
Gminy Psary Tomasz Sad³oñ, a tak¿e
w³adze miast i gmin powiatu
bêdziñskiego. G³ówn¹ ide¹ imprezy by³a
integracja osób niepe³nosprawnych
z osobami pe³nosprawnymi, budowanie
prawid³owych relacji opartych na
wzajemnej akceptacji i wspó³pracy.
Uczestnikami VIII Olimpiady byli
uczniowie szkó³ podstawowych
i gimnazjalnych z miast i gmin powiatu
bêdziñskiego a tak¿e dzieci, m³odzie¿
i doros³e osoby niepe³nosprawne,
impreza jak co roku mia³a charakter
integracyjny.

G m i n ê P s a r y r e p r e z e n t o w a l i dalszej rywalizacji. Po skoñczonych
gimnazjaliœci z Psar wraz z uczestnikami zawodach nast¹pi³o wrêczenie medali,
grupy wsparcia "Nadzieja" dzia³aj¹cej pucharów oraz upominków-maskotek.
przy tutejszym Oœrodku Pomocy Uczestnikom oprócz wspomnieñ
Spo³ecznej, którzy brali udzia³ w oœmiu i nagród na pami¹tkê zosta³y koszulki.
konkurencjach sportowo-rekreacyjnych. OPS.
W trakcie zawodów olimpijskich byli
stale obecni
wolontariusze –
m³odzie¿ licealna,
która ca³y czas
p o m a g a ³ a
w wykonywaniu
poszczególnych
konkurencji.
W przerwie
m i ê d z y
konkurencjami
rozdawano
posi³ek oraz wodê
mineraln¹, by
zawodnicy mieli
m o ¿ l i w o œ æ
Dru¿yna z Gminy Psary na Olimpiadzie Integracyjnej Osób
wzmocniæ siê
Niepe³nosprawnych.
i przygotowaæ do

ZACHÊCAMY DO WZIÊCIA UDZIA£U W PROJEKCIE „WSPARCIE
PRZEDSIÊBIORCZOŒCI I SAMOZATRUDNIENIA W POWIECIE
BÊDZIÑSKIM”
Gminny Oœrodek Kultury Gminy
Psary 1 wrzeœnia 2011 r. rozpocz¹³
realizacjê Projektu „Wsparcie
przedsiêbiorczoœci i samozatrudnienia
w powiecie bêdziñskim”. Projekt jest
wspó³finansowany ze œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w
ramach Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki 2007-2013, Priorytet VI
Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Dzia³anie 6.2 Wsparcie oraz promocja
przedsiêbiorczoœci i samozatrudnienia
Uczestnikami Projektu mog¹ byæ
osoby zamieszkuj¹ce – posiadaj¹ce sta³y
b¹dŸ czasowy adres zamieszkania i/lub
pracuj¹ce na terenie powiatu
bêdziñskiego, które zamierzaj¹
rozpocz¹æ prowadzenie w³asnej
dzia³alnoœci gospodarczej na terenie
województwa œl¹skiego (z wy³¹czeniem
osób, które posiada³y wpis do rejestru

Ewidencji Dzia³alnoœci Gospodarczej,
by³y zarejestrowane w KRS lub
prowadzi³y dzia³alnoœæ na podstawie
odrêbnych przepisów w okresie
12 miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ
przyst¹pienia do Projektu). W projekcie
mog¹ uczestniczyæ zarówno osoby
pracuj¹ce, jak i osoby nieaktywne
zawodowo.
Podczas rekrutacji do Projektu
priorytetowo bêd¹ traktowane: osoby do
25 roku ¿ycia, osoby po 45 roku ¿ycia,
osoby bezrobotne, kobiety. Udzia³
w projekcie jest bezp³atny. Uczestnicy
Projektu bêd¹ objêci wsparciem
doradczo – szkoleniowym, nastêpnie po
ukoñczeniu bloku doradczo –
szkoleniowego otrzymaj¹ wsparcie
finansowe, tj.: jednorazowe dotacje na
rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej
w wysokoœci do 40.000 z³. – 24 osoby,

podstawowe wsparcie pomostowe
w wysokoœci do 1.317 z³. przez okres
pierwszych 6 miesiêcy liczonych od dn.
rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej
– 10 osób oraz przed³u¿one wsparcie
pomostowe w wysokoœci do 1.317 z³
przez okres 6 miesiêcy od dn.
zakoñczenia korzystania z dotacji
pomostowej – 5 osób.
Aby wzi¹æ udzia³ w Projekcie nale¿y
we wskazanym przez Projektodawcê
terminie naboru uczestników z³o¿yæ
wszystkie wymagane dokumenty
rekrutacyjne. Szczegó³owe informacje
nt. Projektu mo¿na pozyskaæ na stronie
internetowej www.projekt62.gokpsary.pl, w Biurze Projektu – w siedzibie
GOK Psary przy ul. Zwyciêstwa
2 w Strzy¿owicach lub pod nr. telefonu:
32/ 267 22 59. GOK.

Projekt Wsparcie przedsiêbiorczoœci i samozatrudnienia w powiecie bêdziñskim wspó³finansowany z Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Gminny Oœrodek Kultury Gminy Psary
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Konkurs ofert na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej w Psarach
Wójt Gminy Psary og³asza konkurs
ofert na stanowisko Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Psarach ul. Szkolna 45, 42-512 Psary
I Kandydaci przystêpuj¹cy do konkursu
powinni spe³niaæ nastêpuj¹ce kryteria
formalne:
1. Wykszta³cenie wy¿sze z zakresu
bibliotekarstwa.
2. Co najmniej 2-letni sta¿ pracy.
3. Stan zdrowia pozwalaj¹cy na
zatrudnienie na stanowisku
kierowniczym.
4. Pe³na zdolnoœæ do czynnoœci
prawnych i korzystanie z pe³ni praw
publicznych.
5. Nieskazanie prawomocnym
wyrokiem s¹du za umyœlne przestêpstwo
œcigane z oskar¿enia publicznego lub
umyœlne przestêpstwo skarbowe.
6. Niekaralnoœæ zakazem pe³nienia
funkcji kierowniczych zwi¹zanych z
dysponowaniem œrodkami publicznymi,
o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o
odpowiedzialnoœci za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (Dz.
U. z 2005r. Nr14, poz.114 ze zm.).
7. Umiejêtnoœæ organizacji pracy i
kierowania zespo³em pracowników.
8. Znajomoœæ zasad funkcjonowania
instytucji kultury oraz obowi¹zuj¹cych
zasad ekonomiczno - ksiêgowych.

ubiegaj¹cej siê o zatrudnienie.
3. Kserokopie dyplomów i œwiadectw
dokumentuj¹cych posiadane
kwalifikacje.
4. Dokumenty potwierdzaj¹ce
doœwiadczenie zawodowe z
uwzglêdnieniem osi¹gniêæ w tym
zakresie.
5. Aktualne zaœwiadczenie o stanie
zdrowia stwierdzaj¹ce zdolnoœæ do
pracy na stanowiskach kierowniczych.
6. Oœwiadczenie o pe³nej zdolnoœci do
czynnoœci prawnych i korzystaniu
z pe³ni praw publicznych.
7. Oœwiadczenie kandydata, ¿e nie by³
skazany prawomocnym wyrokiem s¹du
za umyœlne przestêpstwo œcigane
z oskar¿enia publicznego lub umyœlne
przestêpstwo skarbowe.
8. Oœwiadczenie, ¿e kandydat nie by³
karany zakazem pe³nienia funkcji
kierowniczych zwi¹zanych z
dysponowaniem œrodkami publicznymi,
o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.
o odpowiedzialnoœci za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (Dz.
U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 ze zm.).
9. Oœwiadczenie o wyra¿eniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych o
treœci: „Wyra¿am zgodê na
przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbêdnych do realizacji
procesu rekrutacji, zgodnie z ustaw¹ z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002r.
Nr 101, poz. 926 ze zm.).

II Wymagane dokumenty:
1. Pisemne zg³oszenie udzia³u
w konkursie na stanowisko dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach
III Informacje dodatkowe:
wraz z koncepcj¹ pracy.
1.
Osoba zatrudniona na stanowisku
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby
dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Psarach wykonywaæ bêdzie w ramach
zawartego stosunku pracy równoczeœnie
pracê bibliotekarza.
2. Zg³oszenie udzia³u w konkursie wraz
z koncepcj¹ pracy oraz wymagane
oœwiadczenia musz¹ byæ podpisane
w³asnorêcznie.
3. Informacjê o warunkach
organizacyjno - finansowych
dzia³alnoœci Gminnej Biblioteki
Publicznej w Psarach kandydat mo¿e
uzyskaæ w siedzibie Gminnej Biblioteki
Publicznej w Psarach, ul. Szkolna 45, 42-

INFORMATOR
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Redaktor Prowadz¹cy: Milena Sobieraj

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania
skrótów, korekty, edycji nades³anych
materia³ów, a tak¿e do publikacji materia³ów w
dogodnym dla redakcji czasie i kolejnoœci.

512 Psary.
IV Postêpowanie konkursowe:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne
nale¿y sk³adaæ w zamkniêtej kopercie z
podanym adresem zwrotnym z
dopiskiem „Konkurs – dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Psarach”, w Kancelarii Ogólnej na
parterze Urzêdu Gminy w Psarach lub
drog¹ pocztow¹ na adres Urz¹d Gminy
w Psarach , ul. Malinowicka 4, 42-512
Psary, w terminie do dnia 14 listopada
2011 roku do godz. 17:00 (liczy siê data
wp³ywu do Urzêdu Gminy).
2. Konkurs przeprowadzi komisja
konkursowa powo³ana przez Wójta
Gminy Psary.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony
w dwóch etapach:
I etap – sprawdzanie ofert pod wzglêdem
formalnym, bez udzia³u kandydatów.
II etap – komisja konkursowa
przeprowadzi rozmowê z kandydatami,
podczas której kandydaci przedstawi¹
swój dotychczasowy przebieg pracy
zawodowej oraz zarys koncepcji
zarz¹dzania Gminn¹ Bibliotek¹
Publiczn¹ w Psarach.
4. O terminie i miejscu postêpowania
konkursowego kandydaci dopuszczeni
do II etapu konkursu zostan¹
powiadomieni telefonicznie lub
e-mailem.
5. Przewidywany termin rozpatrzenia
wniosków to 15 listopada 2011 roku.
6. Termin zakoñczenia postêpowania
konkursowego przewiduje siê na
18 listopada 2011 roku.
7. Informacja o wyniku konkursu
zostanie zamieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie
www.bip.psary.pl oraz na tablicy
og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Gminy.
8. Dodatkowych informacji na temat
konkursu udziela Sekretarz Gminy.
9. Organizator konkursu zastrzega
mo¿liwoœæ uniewa¿nienia konkursu bez
podania przyczyn.
Wójt Gminy Psary
Tomasz Sad³oñ

Wydawca: Urz¹d Gminy Psary,
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary
Druk: Drukarnia „Magic” s.c.
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Jubileusz 50. lecia po¿ycia ma³¿eñskiego
28 i 29 wrzeœnia w Gminnym
Oœrodku Kultury w Gródkowie Wójt
Gminy Psary Tomasz Sad³oñ wrêczy³
Jubilatom medale Prezydenta RP
z okazji 50. lecia po¿ycia ma³¿eñskiego.
W tym roku w naszej gminie
nagrodzone zosta³y pary: Pañstwo
Bêdkowski Jan i Krystyna, P. Kopka
Teodor i Teodozja, P. Kopka Stanis³aw
i Jadwiga, P. £ata Jerzy i Jadwiga, P.
Musia³ Eugeniusz i Anna, P. Nawrocki
Stefan i Antonina, P. Niedba³a Marian
i Bogumi³a, P. Niedba³a Jerzy i Halina,
P. Nowak Lucjan i Helena, P. Pitas Józef
i W³adys³awa, P. Romik Zdzis³aw
i Krystyna, P. Sibielak Zdzis³aw i Irena,
P. Skorek Stefan i Jadwiga,P. Sobczak
Eugeniusz i Wies³awa, P. Staœkowiak
Alfred i Krystyna, P. Trzcionka Józef
i Regina, P. Twardokês Tadeusz
i Kazimiera, P. Tyra³a Tadeusz i Aurelia,
P. Wit Zbigniew i Janina, P. Barañska
Zofia, P. Bia³as Jan i Irena, P. Bia³as
Ludwik i Marianna, P. Bubel Stanis³aw
i Genowefa, P. Flak Antoni i Apolonia,
P. Kazek Henryk i El¿bieta, P. Korpak
Stefan i Barbara,P. Kozie³ Zdzis³aw
i Janina, P. Niemczyk Edward i Wac³awa,
P . Nowak Kazimierz i Wies³awa,
P. Pogoda Kazimierz i Janina, P. Pucha³a
Stanis³aw i Krystyna, P. Rabsztyn
Zdzis³aw i Eulalia, P. Warmuz Jerzy
i Marianna, P. Zarychta W³adys³aw
i Janina.
Diamentowe gody, czyli 60 lecie
po¿ycia ma³¿eñskiego obchodzili
Pañstwo Kotu³a Józef i Stefania, Pañstwo
Michalscy Marian i Alicja, Pañstwo
Solipiwko Antoni i Czes³awa.
Na imprezie oprócz jubilatów
z rodzinam i Wójta Tomasza Sad³onia
obecni byli równie¿ Zastêpca Wójta
Miros³aw Rabsztyn, Przewodnicz¹cy

Rady Gminy Psary Jacenty
Kubica, Sekretarz Gminy
Psary Mirella Barañska - Sorn.
Imprezê pierwszego dnia
umili³ wszystkim wystêp
Zespo³u Œpiewaczego D¹bie,
a drugiego dnia zespo³ów
“Nasz Gródków”
i Brzêkowianie.
Wszystkim nagrodzonym i
wyró¿nionym parom
gratulujemy i ¿yczymy
wszystkiego najlepszego
z okazji ich jubileuszu. Red.

Wójt Tomasz Sad³oñ wrêcza Jubilatom medale.

Czêœæ nagrodzonych jubilatów 28 wrzeœnia 2011.

Czêœæ nagrodzonych jubilatów 29 wrzeœnia 2011.

Latawce w Brzêkowicach
W Brzêkowicach 24 wrzeœnia po raz
dziewi¹ty odby³ siê Powiatowy Turniej
Latawców, Minilotni, Miniszybowców i
innych Modeli Lataj¹cych, w którym jak
co roku licznie udzia³ wziê³y dzieci
wraz z rodzicami.
Latawce, które zosta³y wykonane
w³asnorêcznie bra³y udzia³ w konkursie
na naj³adniejszy latawiec. I miejsce
zaj¹³ Jaœ Konieczny, II i III Aleksander
Gwizd. Nagrody specjalne jury
przyzna³o Weronice Zaj¹c, Aleksandrze
Barañskiej, Monice Kowal, Zuzannie
£aszczyk i Piotrowi Jakubowskiemu.
Jurorami byli: Arkadiusz K³os, Radna
Teresa Kosmala – G¹sior oraz
Magdalena Kozie³ z GOK w Gródkowie.

Tego dnia mogliœmy równie¿ obejrzeæ wszystkim zaanga¿owanym osobom za
w y s t ê p y d z i e c i z G O K p o d pracê w³o¿on¹ w jego organizacjê. Red.
kierownictwem Agnieszki
Wyszyñskiej.
- Impreza by³a niezwykle udana, dzieci
bardzo cieszy³y siê z mo¿liwoœci
puszczania latawców wraz
z rodzicami, a takie zajêcia buduj¹
bardzo pozytywne relacje w rodzinie. mówi Magdalena Kozie³ z Gminnego
Oœrodka Kultury w Gródkowie.
Organizatorzy sk³adaj¹ serdeczne
podziêkowania dla pilota Grzegorza
Janowskiego, który wykonywa³ loty
awionetk¹ nad uczestnikami oraz
wszystkim goœciom za uœwietnienie
Zwyciêzcy turnieju z pucharami.
turnieju swoj¹ obecnoœci¹ oraz

Park Wodny Nemo
zaprasza wszystkich mieszkañców
Gminy Psary do skorzystania z oferty
30 % rabatu
na wstêp do Parku Wodnego*
*Rabat udzielany jest przy zakupie biletu
normalnego lub ulgowego i dotyczy osób
zameldowanych na terenie Gminy Psary.
Promocja trwa od 01.10.2011 do 31.12.2011
Nemo – Wodny Œwiat, D¹browa Górnicza,
ul. Aleja RóŸ 1, www.nemo-wodnyswiat.pl, tel. 032 639 05 79

