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Powstan¹ punkty dostêpu do Internetu za unijne pieni¹dze
Projekt Gminy Psary pn.
„Budowa sieci publicznych
punktów dostêpu do
Internetu na terenie Gminy
Psary” uzyska³ gwarancjê
dofinansowania ze œrodków
Regionalnego Programu
O p e r a c y j n e g o
Województwa Œl¹skiego,
czyli najwiêkszego Ÿród³a
unijnych funduszy
strukturalnych w regionie.
Projekt przewiduje
utworzenie publicznych
punktów dostêpu do
Internetu czyli pracowni
komputerowych, w których
chêtni bêd¹ mogli bezp³atnie
skorzystaæ z szybkiego W pracowni komputerowej znajduj¹cej siê w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Psarach regularnie
dostêpu do sieci. Koszt ca³ego odbywaj¹ siê szkolenia komputerowe.
przedsiêwziêcia wynosi
905 520 z³ brutto z czego
unijna dotacja to 773 092 z³
wymienionych œwietlic Oœrodka Kultury koñca lutego 2012 roku zostanie
czyli 85 % kosztów kwalifikowanych. 15 takich zestawów. Dodatkowo podpisana umowa na jego realizacjê,
Projekt Psar wpisuje siê w dzia³anie 2.1. w ka¿dej placówce bêdzie wykonana a faktyczne wykonanie nast¹pi w latach
I n f r a s t r u k t u r a S p o ³ e c z e ñ s t w a i uruchomiona sieæ komputerowa, 2013 – 2014. Wspomniane punkty
I n f o r m a c y j n e g o , P r i o r y t e t I I a pomieszczenia w których znajdowaæ dostêpu stanowiæ bêd¹ szansê dla
S p o ³ e c z e ñ s t w o i n f o r m a c y j n e siê bêd¹ punkty dostêpu do Internetu, m i e s z k a ñ c ó w , b y k o r z y s t a æ
Regionalnego Programu Operacyjnego dziêki dotacji gmina wyremontuje i z dobrodziejstw Internetu i wyszukiwaæ
Województwa Œl¹skiego na lata z a k u p i d o n i c h o d p o w i e d n i e szybko potrzebne informacje, a przede
2007 - 2013.
u m e b l o w a n i e . Z a k u p s p r z ê t u wszystkim korzystaæ z kursów
Za³o¿ono utworzenie punktów k o m p u t e r o w e g o , m e b l i e-learningowych.
dostêpu w: Szko³ach Podstawowych w i wyposa¿enia wyniesie blisko 600 tys.
- Bardzo siê cieszê z faktu, ¿e nasz
S a r n o w i e , D ¹ b i u , G r ó d k o w i e z³., prace budowlane to koszt ponad 300 w n i o s e k z o s t a ³ w y b r a n y d o
i Strzy¿owicach, Gimnazjum w Psarach, tys. z³.
dofinansowania. Wk³ad w³asny gminy w
œwietlicach Oœrodka Kultury
Fakt, ¿e projekt gminy znalaz³ siê na jego realizacjê to jedynie 136 000 z³.
w Preczowie, Brzêkowicach Górnych l i œ c i e p r o j e k t ó w o b j ê t y c h Dziêki ponad 770 000 z³ unijnej dotacji
i Górze Siewierskiej.
dofinansowaniem stanowi pierwszy stworzymy nowoczesne pracownie
D o w s z y s t k i c h p l a c ó w e k krok na drodze do jego realizacji. k o m p u t e r o w e z b l i s k o 1 0 0
oœwiatowych zostan¹ zakupione Wniosek o dofinansowanie projektu komputerami. - mówi Wójt Gminy Psary
83 zestawy komputerowe, a do wy¿ej zosta³ z³o¿ony 11 lipca 2011 roku. Do Tomasz Sad³oñ. Red.
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Wykonano projekt budowlany wymiany wodoci¹gu w Psarach
wodoci¹gi z rur PE zostanie
dofinansowana w ramach unijnego
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
Wartoœæ inwestycji na podstawie
kosztorysu inwestorskiego to ponad
6 mln. z³. Dokumentacja przewiduje
wykonanie 7340 mb nowej sieci

ul . M

alino
w

icka

W grudniu zakoñczono prace nad
projektem budowlanym i uzyskano
decyzjê o pozwoleniu na budowê
wodoci¹gu w Psarach przy ul.
Malinowickiej, Wiejskiej, Szkolnej,
Górnej i Kasztanowej. Samorz¹d
gminny liczy, ¿e wymiana ponad 7,3
km wodoci¹gów stalowych na

Projekt wymiany wodoci¹gu obj¹³ Psary przy ul. Malinowickiej, Wiejskiej, Szkolnej,
Górnej i Kasztanowej. Koszt dokumentacji to ponad 50 tys. PLN.

wodoci¹gowej oraz 255 studzienek
wodomierzowych na przy³¹czach do
posesji. Ze wzglêdu na ogromny zakres
projektu inwestor podj¹³ decyzjê, by
projekt obejmowa³ wy³¹cznie sieæ
g³ówn¹ i zabudowê studzienek
wodomierzowych w granicach
nieruchomoœci prywatnych, poniewa¿
taki w³aœnie zakres rzeczowy uznawany
jest za koszt kwalifikowany i podlega
75% dofinansowaniu w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
Opracowana dokumentacja
techniczna bêdzie wykorzystana do
z³o¿enia wniosku w konkursie w ramach
PROW, który zgodnie z zapewnieniami
Urzêdu Marsza³kowskiego og³oszony
zostanie w 2012 roku.
Zak³ad Gospodarki Komunalnej
zami erza w krót ce zl eci æ t ak¿e
wykonanie projektu budowlanego
wymiany wodoci¹gu na ulicach £¹cznej,
Kamiennej, Bocznej, Grabowej i Polnej
w Psarach, który stanowiæ bêdzie
uzupe³nienie opisanej powy¿ej
dokumentacji. Red.

Noworoczne Spotkanie Samorz¹dowe
W Gminnym Oœrodku Kultury w
Gródkowie 5 stycznia odby³o siê
samorz¹dowe spotkanie noworoczne,
na którym Wójt Gminy Psary Tomasz
Sad³oñ podsumowa³ dzia³alnoœæ
samorz¹du w 2011 r.
Spotkanie rozpoczê³o siê wystêpem
zespo³u muzycznego dzia³aj¹cego przy
Gimnazjum w Psarach pod opiek¹ Anny
Bogackiej, po którym Wójt przedstawi³
najwa¿niejsze zadania zrealizowane w
ubieg³ym roku. By³a to miêdzy innymi
najwiêksza inwestycja naszego
samorz¹du, czyli budowa ulicy

wraz z Przewodnicz¹cym Rady Gminy
Jacentym Kubic¹ wrêczyli
podziêkowania Marii oraz Marcinowi
Mularskim z Gospodarstwa
Ogrodniczego „Tadeusz Mularski”,
którzy sfinansowali budowê chodnika o
d³ugoœci 400 m. wybudowanego przy ul.
Jasnej w Sarnowie oraz tablicê
interaktywn¹, która trafi³a do Szko³y
Podstawowej w Sarnowie. Nagrodzony
zosta³ równie¿ Piotr Stelmach, Prezes
Stowarzyszenia Przyjació³ Szko³y
Podstawowej w Strzy¿owicach, który
odegra³ wiod¹c¹ rolê przy budowie
boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej w Strzy¿owicach.
W nastêpnej czêœci spotkania
zgromadzeni goœcie mieli okazjê
ogl¹daæ wystêp zespo³u instrumentalno
– wokalnego dzia³aj¹cego przy
Oœrodku Kultury w Sarnowie,
prowadzonego przez Grzegorza
Bochenka oraz popis taneczny Patrycji i
Roberta Dankowskich rodzeñstwa
z naszej gminy, laureatów wielu nagród
w dziedzinie tañca. Spotkanie
zakoñczy³o siê poczêstunkiem oraz
rozmowami w kuluarach, podczas
których goœcie bardzo pozytywnie
oceniali osi¹gniêcia samorz¹du.
Od lewej przewodnicz¹cy Rady Gminy Jacenty Kubica, Wójt Gminy Psary Tomasz Sad³oñ po
Gminny Oœrodek Kultury w
przekazaniu podziêkowañ przedsiêbiorstwom pomagaj¹cym samorz¹dowi: Gródkowie w nieco odmienionym
przedstawicielce firmy Stelmax Pani Ilonie Sobieraj oraz Panu Marcinowi Mularskiemu z wnêtrzu, bo z wyremontowan¹ scen¹,

Zak³adu Ogrodniczego “Bory Malinowskie”.

Granicznej, wymiana wodoci¹gu w
D¹biu, Brzêkowicach Dolnych i Gol¹szy
Dolnej, modernizacje dróg gminnych i
powiatowych finansowane przez gminê,
powiêkszenie oferty zajêæ w szko³ach,
oferty kulturalnej, czy wykonanie
projektów budowlanych gminnych
obiektów sportowych. Prezentacjê
mo¿na obejrzeæ na stronie
www.psary.pl.
Spotkanie by³o równie¿ okazj¹ do
nagrodzenia osób, które szczególnie
pomog³y naszej gminie w ubieg³ym
roku. Wójt Gminy Psary Tomasz Sad³oñ
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goœci³ miêdzy innymi: Pos³a na Sejm RP
Witolda Klepacza, Pos³a na Sejm RP
Waldemara Andzela, Wies³awa
Jêdrusika Pos³a dwóch kadencji,
Prezydenta Miasta D¹browa Górnicza
Zbigniewa Podrazê, Przewodnicz¹cego
Rady Powiatu Bêdziñskiego Emila
Bystrowskiego, wicestarostê
bêdziñskiego Adama Lazara,
Wiceprzewodnicz¹cego Rady Powiatu
Mariana Kozie³a, Burmistrza Miasta
Siewierza Zdzis³awa Banasia,
Przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej w
Siewierzu Barbarê Bochenek, Burmistrza
Wojkowic Witolda Kwietnia, Wójta
Gminy Bobrowniki Arkadiusza Ziêbê,
Wójta Gminy Mierzêcice Grzegorza
Podlejskiego, Przewodnicz¹cego Rady
Gminy Psary Jacentego Kubicê wraz z
Radnymi, Prezydium M³odzie¿owej
Rady Gminy Psary z Przewodnicz¹c¹
Izabel¹ Klus¹, Przewodnicz¹cego
Zarz¹du KZK GOP Romana Urbañczyka,
Komendanta Powiatowego Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej st. kpt. Dariusza
Zawadzkiego, Zastêpcê Komendanta
Powiatowego Policji m³. insp. Dariusza

Nowaka, Komendanta Szko³y
Policji w Katowicach Jaros³awa
Kaletê, Dyrektora „Stadionu
Œ l ¹ s k i e g o ” M a r k a
Szczerbowskiego, Komendanta
Komisariatu Policji w
Wojkowicach podinsp.
Ryszarda Skowroñskiego,
Dyrektora Powiatowego Urzêdu
Pracy w Bêdzinie Janusza
G¹tkiewicza, Dyrektora
Powiatowego Zespo³u
Na spotkanie licznie przybyli znamienici goœcie. Od
Zak³adów Opieki Zdrowotnej w lewej:Pos³owie na Sejm RP Waldemar Andzel, Witold
B ê d z i n i e J a c k a K o ³ a c z a , Klepacz, Prezydent D¹browy Górniczej Zbigniew
Dyrektora Rejonu „Tauron” Podraza, Burmistrz Siewierza Zdzis³aw Banaœ,
D y s t r y b u c j a Z b i g n i e w a Burmistrz Wojkowic Witold Kwiecieñ.
Poniatowskiego, Naczelnika
Wydzia³u Ochrony Œrodowiska
Stra¿y Po¿arnych, Prezeski Kó³
Starostwa Powiatowego w Bêdzinie
Gospodyñ Wiejskich, Prezesów Klubów
Annê Palê, Prezesa Spó³ki Recykling
Sportowych, Prezesów i Przedstawicieli
Wojkowice Krystynê Wiœniewsk¹,
Zwi¹zków, Stowarzyszeñ oraz
Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej
organizacji pozarz¹dowych,
Mariana Pasamonika, Szefa Firmy DL
przedstawicieli lokalnych
Invest Dominika Leszczyñskiego,
przedsiêbiorstw, ludzi œwiata biznesu
Dyrektorów i Kierowników jednostek
oraz przedstawicieli Urzêdu Gminy w
organizacyjnych gminy, So³tysów,
Psarach. Red.
Prezesów jednostek Ochotniczych

Bud¿et gminy na 2012 rok przyjêty
22 grudnia 2011r. Radni Rady Gminy
jednog³oœnie uchwalili bud¿et na rok
2012, dziêki temu samorz¹d gminy
wszed³ w nowy rok z nowym,
zatwierdzonym ju¿ planem
finansowym.
W bud¿ecie przewidziano wydatki
gminy na poziomie 29 720 707,23 z³
oraz dochody na poziomie 29 790
774,39 z³. Wydatki zawieraj¹ œrodki
przeznaczone na inwestycje w
wysokoœci blisko 5 mln z³, co stanowi
prawie 17% wydatków ogó³em.
Rozchody, czyli zwrot zaci¹gniêtych
wczeœniej rat kredytów i po¿yczek to 2
392 339,45 z³, przychody natomiast,

czyli planowane do zaci¹gniêcia w
2012r. kredyty i po¿yczki to 2 322
272,29 z³. Warto zauwa¿yæ, ¿e ponad 70
tys. z³ wiêcej oddamy ni¿ po¿yczymy
oraz to, ¿e ponad 1,6 mln z³ przychodów
stanowiæ bêd¹ nisko oprocentowane
po¿yczki z Banku Gospodarstwa
Krajowego na realizacjê projektów
dofinansowanych z unijnego Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, które
zostan¹ ca³kowicie sp³acone w
momencie skutecznego rozliczenia
projektów.
Bardzo istotny jest tak¿e stosunek
wydatków bie¿¹cych do dochodów
bie¿¹cych, który w przysz³orocznym

Przyk³adowa wizualizacja kompleksu boisk Orlik 2012, który powstanie przy Gimnazjum w
Psarach w 2012 r.

bud¿ecie zapowiada siê bardzo
korzystnie, poniewa¿ planowana
nadwy¿ka operacyjna to 1 208 850,27
z³. Nadwy¿ka ta mo¿liwa by³a do
osi¹gniêcia dziêki licznym dzia³aniom
oszczêdnoœciowym podjêtym w 2011r.,
takim jak: likwidacja Zespo³u Obs³ugi
Szkó³ i Przedszkoli, restrukturyzacja
zatrudnienia i zasad wynagradzania w
jednostkach gminy, czy organizacja
przetargu na zakup energii elektrycznej i
korzystne negocjacje ceny za
konserwacjê oœwietlenia ulicznego.
Skuteczne zrealizowanie bud¿etu i
utrzymanie nadwy¿ki operacyjnej na
poziomie 1,2 mln z³ jest równie¿
kluczowe dla przysz³ych mo¿liwoœci
zad³u¿enia siê gminy, poniewa¿ od
2012r. ulega zmianie sposób obliczania
maksymalnego zad³u¿enia samorz¹du i
to w³aœnie nadwy¿ka operacyjna
odgrywa w nim decyduj¹c¹ rolê.
W bud¿ecie na 2012r. przewidziano
a¿ 19 zadañ inwestycyjnych, a
najwiêksze z nich to: budowa
kompleksu boisk sportowych Orlik 2012
przy Gimnazjum w Psarach, budowa
boisk wielofunkcyjnych w Gol¹szy
Górnej, Górze Siewierskiej, Gródkowie
oraz Malinowicach, modernizacja
stadionu „Or³a D¹bie” w Brzêkowicach
Dolnych, budowa ulicy Kasztanowej w
Ci¹g dalszy na stronie 4.
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Ci¹g dalszy ze str. 3.

Psarach i ulicy Belnej w Strzy¿owicach
(fragment gminnej drogi publicznej), a
tak¿e wymiana wodoci¹gu. Przyjêto
tak¿e œrodki na wspó³finansowanie
budowy chodników przy drogach
powiatowych: ulicy 1-go Maja w
Strzy¿owicach, ulicy Wiejskiej w
Sarnowie i Preczowie oraz wykonanie
fragmentu kanalizacji deszczowej przy
ulicy Szkolnej w Psarach od budynku
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w kierunku
pawilonów. Zabezpieczono œrodki
finansowe na wykonanie licznych
projektów budowlanych dotycz¹cych
miêdzy innymi remontu ulicy Szkolnej w
Preczowie, budowy ci¹gu pieszorowerowego od przejœcia dla pieszych
przy skrzy¿owaniu DK86 z ulic¹ Wiejsk¹
w Sarnowie do ulicy Szkolnej w
Sarnowie, a tak¿e dofinansowanie
projektów budowlanych chodników i
odwodnienia drogi powiatowej w
Gol¹szy Górnej i Brzêkowicach
Górnych. W 2012 r. powstan¹ tak¿e
projekty budowlane zagospodarowania

gminnej przestrzeni publicznej w
Psarach (plac przy remizie OSP, park
przy ulicy Zwyciêstwa, rozbudowa
kompleksu sportowego „Iskra Psary”),
Strzy¿owicach (plac przed remiz¹ OSP,
modernizacja kompleksu sportowego
LKS „Jednoœæ Strzy¿owice”), Górze
Siewierskiej (plac przy remizie OSP) i
Preczowie (plac przy remizie OSP). W
roku przysz³ym przyjêto równie¿ œrodki
na modernizacjê i rozbudowê remizy
OSP w Górze Siewierskiej i kontynuacjê
remontu i ocieplenia budynku remizy
OSP w Preczowie oraz budynków szatni
pi³karskich na stadionach LKS „Jednoœæ
Strzy¿owice” i „B³yskawica Preczów”. W
bud¿ecie zagwarantowano równie¿ 500
tys. z³ na wykonanie nowych nak³adek
asfaltowych i nawierzchni z frezu
asfaltowego na drogach gminnych.
Warto odnieœæ tak¿e uchwalony
w³aœnie bud¿et na rok 2012 do bud¿etu
zesz³orocznego. Realizacjê bud¿etu
2011r. nale¿y oceniæ bardzo
pozytywnie, poniewa¿ uda³o siê
zrealizowaæ wszystkie zadania
inwestycyjne przewidziane w projekcie

bud¿etu, a równoczeœnie obni¿yæ
zad³u¿enie gminy. Po raz pierwszy od
2008r. zad³u¿enie gminy zmniejszy³o
siê i to a¿ o 0,5 mln z³. Na koniec 2010r.
d³ug gminy wynosi³ ponad 9,2 mln z³,
natomiast na koniec 2011r. oko³o 8,7
mln z³. Osi¹gniêcie tak dobrych
wyników mo¿liwe by³o dziêki
wspomnianym wczeœniej dzia³aniom
oszczêdnoœciowym, a tak¿e œrodkom
uzyskanym ze sprzeda¿y gminnych
dzia³ek budowlanych, które w 2011r.
osi¹gnê³y blisko 1,1 mln z³. Red.

W 2012 r. planowana jest d³ugo
oczekiwana budowa ul. Kasztanowej

Monitoring sieci wodoci¹gowej ju¿ przynosi oszczêdnoœci
Od paŸdziernika 2011 r, pracownicy
Zak³adu Gospodarki Komunalnej
prowadz¹ bardzo szczegó³owy
monitoring gminnej sieci
wodoci¹gowej. Polega on na obserwacji
zu¿ycia wody w poszczególnych
sekcjach wodoci¹gu w godzinach
nocnych.
- Wprowadzony przez nas system
monitorowania opiera siê na za³o¿eniu,
¿e od godz.1.00 do 4.00 rano zu¿ycie
wody przez mieszkañców jest
minimalne. W tych godzinach
pracownicy Zak³adu Gospodarki
Komunalnej sprawdzaj¹ iloœæ
pompowanej wody na godzinê ze studni
g³êbinowej przy ul. S³onecznej w

Malinowicach do sieci wodoci¹gowej.
Wy¿szy poziom
wydobycia
wskazywany przez przep³ywomierz
oznacza nieszczelnoœæ i awariê na
okreœlonym odcinku wodoci¹gu. - mówi
Zastêpca Wójta Gminy Psary Miros³aw
Rabsztyn.
Dziêki tym zabiegom uda³o siê
zlokalizowaæ kilka du¿ych
nieszczelnoœci na naszej sieci w
Gródkowie, przy ul. Kolejowej, w
Sarnowie przy ul. Jasnej i przy ul.
G³ównej, a tak¿e w Strzy¿owicach przy
ul. 1 Maja. Wszystkie zlokalizowane
awarie by³y trudno wykrywalne, w
miejscach niewidocznych poza
zabudow¹ mieszkaln¹ i niestety od lat
przyczynia³y siê do du¿ych strat wody.
Po wykryciu awarie natychmiast
s¹ usuwane co uszczelnia sieæ,
zmniejsza straty i poprawia
wyniki sprzeda¿y wody. Od roku
2008 do chwili obecnej na
terenie gminy Psary dokonuje siê
sprzeda¿y wody wydobywanej
wy³¹cznie z w³asnych ujêæ. Na
prze³omie tych lat uœredniony
wskaŸnik udzia³u sprzeda¿y do
wydobycia wody oscyluje na
poziomie nieco ponad 50 %.
Dziêki podjêtym dzia³aniom
monitoringu w listopadzie i
grudniu 2011 wskaŸnik ten
Dyrektor ZGK in¿. Jerzy Wyporski kontroluje stan znacznie siê podniós³ i wynosi
licznika na studni g³êbinowej w Malinowicach.
dla tego okresu ponad 60%. Akcja

monitoringu nocnego bêdzie w dalszym
ci¹gu kontynuowana. Pozwoli ona
zoptymalizowaæ zu¿ycie wody i okreœliæ
rejony najbardziej awaryjne na terenie
gminy Psary.
– Cieszê siê, ¿e dzia³ania
monitoruj¹ce nasz¹ sieæ przynios³y
pozytywne efekty. Uszczelnienie sieci to
oczywiœcie oszczêdnoœæ pieniêdzy i
wody. Musimy szanowaæ wodê z
naszych Ÿróde³ gdy¿ jej zakup z
zewn¹trz wi¹za³aby siê ze znacznym
wzrostem ceny dla mieszkañców. mówi Wójt Gminy Psary Tomasz Sad³oñ.
Aby poprawiæ jakoœæ wody i
zminimalizowaæ pojawiaj¹ce siê
okresowo zabrudzenia i zmêtnienia
wody w sieci wodoci¹gowej Zak³ad
Gospodarki Komunalnej rozpocz¹³
dzia³ania w celu oczyszczenia dna
zbiornika wyrównawczego w Górze
Siewierskiej. Zebrane od wielu lat osady
mineralne i ¿elazowe z wody
pozostaj¹ce na dnie zbiornika przy
wiêkszych rozbiorach przedostaj¹ siê do
sieci wodoci¹gowej co skutkuje
pogorszeniem siê jakoœci wody.
Oczyszczenie zbiornika planowane na I
kwarta³ 2012 r. szczególnie powinno
poprawiæ jakoœæ wody dostarczanej dla
m i e s z k añ có w S t r z y ¿ o w i c, G ó r y
Siewierskiej, Gol¹szy Górnej, Brzêkowic
Górnych i Brzêkowice Wa³. Red.
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Badania geofizyczne w Gminie Psary
05.01.2012 r. do Urzêdu Gminy
Psary wp³yn¹³ e-mail od firmy TDE
Services Polska, informuj¹cy o tym, ¿e
na terenie gminy bêd¹ prowadzone
badania geofizyczne w celu
poszukiwania gazu ³upkowego i ropy
naftowej.
10.01.2012 r. w Urzêdzie Gminy w
Psarach odby³o siê spotkanie z
przedstawicielami firmy TDE Services
Polska, na którym przedstawiono
informacje na temat przewidzianych
badañ. Firma TDE Services deklarowa³a,
¿e dzia³a we wspó³pracy z firm¹ Lane
Resources, która posiada koncesjê na
przeprowadzenie wspomnianych badañ
wydan¹ przez Ministra Œrodowiska.
Badania geofizyczne polegaj¹ na
wyznaczeniu punktów geodezyjnych
wzd³u¿ których roz³o¿one s¹ kable na
powierzchni ziemi i umieszczane ma³e
czujniki rejestruj¹ce drgania wzbudzane
przez specjalistyczne pojazdy tzw.
wibratory sejsmiczne, które
przeje¿d¿aj¹ w s¹siedztwie kabli.
Przewidywan¹ dat¹ zakoñczenia badañ
na terenie naszej gminy jest 20 stycznia
2012 roku.
Przed wykonaniem badañ firma TDE
powinna pozyskaæ zgody w³aœcicieli

nieruchomoœci, które musz¹
byæ czasowo zajête na okres
wykonania badañ.
Przebieg trasy badañ
geofizycznych wykonywanych
przez firmê TDE Services
Polska na terenie naszej gminy
przedstawia mapa obok.
Gmina Psary nie wydaje
zgody
na przeprowadzenie
takich badañ, poniewa¿ jest to
w kompetencji
Ministra
Œrodowiska. 16.01.2012 r.
Wójt Gminy Psary wyda³
jedynie firmie TDE Services
pozwolenie na zajêcie dróg
gminnych i przeprowadzenie
badañ na 23 dzia³kach
bêd¹cych w³asnoœci¹ Gminy.
Wszelkie prace podjête
przez firmê s¹ podejmowane
w y ³ ¹ c z n i e n a j e j
odpowiedzialnoœæ bez udzia³u
gminy Psary, dlatego prosimy
mieszkañców o kontakt w tej
sprawie bezpoœrednio z jej
przedstawicielami pod
numerem telefonu 518-243191. Red.

Trasa badañ firmy TDE Services Polska przebiega³a
na linii Sarnów - D¹bie Chrobakowe

Nowe stawki podatków lokalnych
Wa¿nym Ÿród³em dochodów naszej
gminy s¹ wp³ywy z podatków lokalnych.
Rada Gminy na wniosek Wójta
uchwali³a stawki podatkowe podatku
od nieruchomoœci i podatku od œrodków
transportowych. Natomiast stawki
podatku rolnego i leœnego ustalane s¹ na
podstawie œredniej ceny skupu ¿yta oraz
œredniej ceny sprzeda¿y drewna,
og³aszanej przez Prezesa GUS.
Uchwalaj¹c wysokoœæ stawek
podatkowych Rada Gminy musi wzi¹æ
pod uwagê górne granice stawek
kwotowych podatków i op³at lokalnych
og³aszanych przez Ministra Finansów.
Dotychczasowe stawki podatkowe
zosta³y uchwalone przez Radê Gminy w
2009 roku i obowi¹zywa³y w latach
2010 – 2011.
Wójt Gminy przedstawi³ radnym
propozycje wysokoœci nowych stawek
podatkowych na 2012 r, które zosta³y
przyjête jednog³oœnie.
Po konsultacji z radnymi, na
podstawie szczegó³owej analizy stawek
wystêpuj¹cych w naszej gminie, w
porównaniu do stawek w okolicznych
gminach oraz maj¹c na wzglêdzie fakt,

¿e stawki te nie by³y zwiêkszane w
poprzednich latach, w listopadzie 2011
r. Rada Gminy podjê³a uchwa³y w
sprawie ustalenia wysokoœci stawek
podatku od nieruchomoœci i podatków
od œrodków transportowych na 2012
rok, uwzglêdniaj¹c œrednio 6% wzrost.
Wyj¹tkiem jest stawka podatku od
gruntów pozosta³ych, któr¹ podniesiono
o 17%, tj. o 3 grosze za 1 m2 i wynosi
ona obecnie 0,21 z³ za 1 m2.
Mimo tak znacznej podwy¿ki,
stanowi ona tylko 48% górnej stawki
kwotej
og³oszonej przez Ministra
Finansów i jest znacznie ni¿sza ni¿ w
gminach oœciennych np. w gminie
Mierzêcice stawki podatkowe
podniesiono œrednio o 7%, w gminie
Bobrowniki o 10%.
Œrednia cena skupu ¿yta dla podatku
rolnego, stanowi¹ca podstawê do
ustalenia podatku rolnego na 2012
wynios³a 74,18 z³ za 1 q ¿yta, przyjêcie
tej ceny oznacza³oby dla podatników
stuprocentowy wzrost podatku rolnego
w porównaniu z 2011 rokiem.
W tej sytuacji Rada Gminy skorzysta³a
z ustawowego uprawnienia i podjê³a

uchwa³ê w sprawie obni¿enia œredniej
ceny skupu ¿yta do kwoty 67,00 z³ za 1
q. I tak stawka podatku rolnego dla
gospodarstw rolnych wynosi 167,50 z³ z
ha przeliczeniowego, dla pozosta³ych
gruntów nie stanowi¹cych gospodarstwa
rolnego 335,00 z³ z ha fizycznego.
Podobnie
wygl¹da sytuacja w
okolicznych gminach, w gminie
Mierzêcice obni¿ono
œredni¹ cenê
skupu ¿yta do kwoty 60,00 z³ za 1 q,
gminie Bobrowniki do kwoty 70,00 z³ za
1 q.
Stawka podatku leœnego obliczona
wed³ug œredniej ceny sprzeda¿y drewna
wynosi w 2012 roku 41,069 z³ z ha.
Dochody podatkowe naszej gminy z
wymienionych Ÿróde³ w roku bie¿¹cym
planowane s¹ w kwocie 4.285.699 z³.
Podatki wp³acane przez mieszkañców
przeznaczone s¹ na utrzymanie bie¿¹ce
dróg, oœwietlenie uliczne, zapewnienie
komunikacji autobusowej i innych
koniecznych wydatków pozwalaj¹cych
funkcjonowaæ naszej gminie, jednak¿e
stanowi¹ one jedynie 17% ca³oœci
kosztów ponoszonych w ci¹gu roku.
Red.
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Powstaj¹ projekty modernizacji dróg gminnych
Wójt Gminy Psary podpisa³ umowê z
in¿. Jerzym Musilem, na wykonanie
projektów remontów dróg gminnych
polegaj¹cych na wykonaniu:
nawierzchni z destruktu (frezu)
asfaltowego oraz nowych nawierzchni z
nak³adki asfaltobetonowej.
Wartoœæ opracowania to 62 730 z³
brutto. Wykonawca zosta³ wy³oniony w
ramach zapytania ofertowego w którym
wziê³o udzia³ 5 biur projektowych.
Dokumentacja, któr¹ bêdzie
przygotowywa³a firma in¿. Jerzego
Musila bêdzie obejmowa³a projekty:
nawierzchni dróg wykonanych z
destruktu (frezu) w Malinowicach ul.
Bory, w Preczowie ul. BrzeŸna i
ul. Jaworowa, w Sarnowie ul. Jasna,

ul. Kamienna i ul. ródlana,
w Gródkowie
ul. Wschodnia,
ul.Kwiatowa i ul.Leœna, w Gol¹szy
Górnej czêœæ drogi do boiska i placu
zabaw. W opisanej technologii
wykonano
w 2011 r.nawierzchnie
drogowe w Sarnowie przy ulicach
W¹skiej, Krótkiej i Browarnej.
Drugie zadanie to wykonanie
projektu nawierzchni z nak³adki
asfaltobetonu w Górze Siewierskiej na
czêœci ul. Górnej, w Strzy¿owicach na
ul. Podwale do stadionu i
ul. Ogrodowej, w Gródkowie na ul.
Dojazdowej, w Sarnowie na
ul. Spacerowej. Termin realizacji
projektu to 06.03.2012 r. W bud¿ecie na
rok 2012 przewidziano 500 tys. z³ na

Fragment ulicy Krótkiej w Sarnowie
wykonanej metod¹ frezu asfaltowego
na gor¹co.

wykonanie opisanych powy¿ej prac.
Decyzja o tym, które z ww. dróg bêd¹
realizowane w tym roku zapadnie po
otrzymaniu dokumentacji i kosztorysów.
Red.

Przed nami istotne zmiany w gospodarce odpadami
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu
czystoœci i porz¹dku w gminach
powoduje zmianê zasad gospodarki
odpadami. Wprowadzone zmiany
nak³adaj¹ na gminy obowi¹zek
gospodarowania odpadami
komunalnymi, czyli zorganizowanie
odbierania wszystkich odpadów
komunalnych od w³aœcicieli
nieruchomoœci.
Mieszkañcy nie bêd¹ ju¿ podpisywali
umów z firmami œwiadcz¹czymi us³ugi
w zakresie odbioru odpadów
komunalnych. Natomiast organizatorem
ca³ego systemu gospodarki odpadami
bedzie gmina, która zleci firmie
wybranej w drodze przetargu odbiór
odpadów komunalnych i
segregowanych od w³aœcicieli
nieruchomoœci z terenu Gminy oraz

przekazanie ich na wskazan¹ instalacjê
regionaln¹ do przetwarzania odpadów
komunalnych i instalacji odzysku i
unieszkodliwiania odpadów.
Rada Gminy do 31 grudnia 2012 roku
jest zobowi¹zana do ustalenia m.in.:
– stawki op³at za gospodarowanie
odpadami, czyli za odbiór odpadów od
w³aœcicieli nieruchomoœci, które ka¿dy
bêdzie zobligowany zap³aciæ;
– terminu, czêstotliwoœci i trybu
uiszczania ww. op³aty;
– wzoru deklaracji o wysokoœci op³aty
za gospodarowanie odpadami a tak¿e
terminu jej z³o¿enia.
Op³aty za gospodarowanie odpadami
bêd¹ naliczane w formie decyzji
administracyjnych, natomiast w³aœciciel
nieruchomoœci bêdzie zobowi¹zany
z³o¿yæ do wójta wczeœniej wspomnian¹
deklaracjê. W przypadku nie z³o¿enia
deklaracji o wysokoœci ww. op³aty, albo
uzasadnionych w¹tpliwoœci co do
danych zawartych w deklaracji, wójt
okreœli, w drodze decyzji wysokoœæ
op³aty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, bior¹c pod uwagê
uzasadnione szacunki, w tym œredni¹
iloœæ odpadów komunalnych
powstaj¹cych na nieruchomoœciach o
podobnym charakterze.
W sprawach dotycz¹cych op³at

Informacja
Informujemy, i¿ z dniem 1 stycznia 2012 r.
obowi¹zek odœnie¿ania przystanków,
utrzymania czystoœci na nich oraz na tablicach
og³oszeniowych na terenie Gminy Psary przej¹³
Zak³ad Gospodarki Komunalnej w D¹biu. Numer
kontaktowy do ZGK w D¹biu to: 32 360 16 70.

zastosowanie maj¹ przepisy ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja
podatkowa.
Wa¿n¹ informacj¹ jest równie¿ to, ¿e
do up³ywu 30 czerwca 2013r. w³aœciciel
nieruchomoœci, który w dniu wejœcia w
¿ycie ustawy ma zawart¹ z
przedsiêbiorc¹ umowê na odbieranie
odpadów komunalnych jest zwolniony z
uiszczania op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. W³aœciciel
takiej nieruchomoœci jest obowi¹zany
do³¹czyæ kopiê umowy na odbiór
odpadów do pierwszej deklaracji o
wysokoœci op³aty za gospodarowanie
odpadami.
Rada Gminy jest równie¿
zobowi¹zana do uchwalenia nowego
regulaminu okreœlaj¹cego szczegó³owe
zasady utrzymania czystoœci i porz¹dku
na terenie gminy.
Opisane powy¿ej zmiany nie polegaj¹
jedynie na zmianie zasad systemu
gospodarki odpadami ale powoduj¹ one
przejœcie na wy¿szy jakoœciowo poziom
gospodarki odpadami w ca³ej Polsce.
Parlamentarzyœci ustalili bardzo wysokie
normy i standardy reguluj¹ce
gospodarkê odpadami komunalnymi
takie jak ograniczenie sk³adowania
odpadów ulegaj¹cych biodegradacji,
zmaksymalizowanie odzysku z
opakowañ i zwiêkszenie odzysku energii
z odpadów komunalnych. Red.

SMSowy System Informowania Mieszkañców
Jeœli chcesz dostawaæ bezp³atnie od Urzêdu Gminy w
Psarach aktualne informacje dotycz¹ce zagro¿eñ
pogodowych, awarii i braku dostaw wody, imprez
kulturalnych i sportowych.

Wyœlij SMS o treœci: Psary
pod numer: 4455.
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Blisko 3, 5 mln unijnych i krajowych dotacji w bud¿ecie 2011 r.
W ubieg³ym roku na rachunek naszej
gminy wp³ynê³o 3 454 433,53 z³ dotacji
na zadania realizowana w ramach
krajowych i unijnych programów
pomocowych.
Szczególnie istnotn¹ dotacjê krajow¹
stanowi³a tzw. „schetynówka” na
budowê ul. Granicznej w Psarach i
Strzy¿owicach, wynosz¹ca blisko 1,4
mln z³. Pozyskane dotacje unijne to
refundacja modernizacji Gminnego
Centrum Medycznego wykonanej w
2010 r. z RPO WSL (513 000 z³.),
wsparcie w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki na projekty

„Mama, tata, przedszkole i ja”
(285.209,62 z³), „Jestem wyj¹tkowy”
(27 000 z³.), „Praca siê op³aca”
(105 925,93 z³.) W sumie realizowaliœmy
na terenie gminy w 2011 r. 17 projektów
w tym 14 unijnych i 3 krajowe.
W 2011 r. gmina podejmowa³a
intensywne wysi³ki, by zapezpieczyæ
finansowanie zewnêtrzne dla wielu
zadañ w przysz³oœci. Pracownicy
gminnego samorz¹du we wspó³pracy z
innymi podmiotami przygotowali
projekty i zg³osili wnioski o
dofinansowanie na 27 zadañ (23 wnioski
zg³oszono do projektów unijnych i 4 do

programów krajowych).
W roku 2011 rozstrzygniêto tak¿e
wiele konkursów, w których gwarancjê
dofinansowania uzyska³y gminne
projekty. Przysz³e dofinansowanie
zosta³o zapewnione dla zadañ, które
bêd¹ realizowane w 2012 r. i póŸniej,
w wysokoœci 3.671.581,00 z³.
Gwarantowane unijne dofinansowanie z
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Œl¹skiego, Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich,
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
mo¿e wynieœæ 2.972.015,00 z³, a
wsparcie krajowe 699.566,00 z³. Red.

Odœnie¿anie w Gminie Psary
Przypominamy informacjê
dotycz¹c¹ “Akcji Zima” na terenie
Gminy Psary.
Firma odpowiedzialna za zimowe
utrzymanie dróg gminnych to:
DROGREM £ukasz Kyrcz, Teresa Kyrcz.
Koordynatorem Akcji Zima na terenie
gminy Psary jest Wojciech £ukasik,
dostêpny w godz. 7.00 – 15.00 pod
numerem tel. 32 263 18 94, sta³y dy¿ur
pod numerem tel. 604 219 870.
Za utrzymanie zimowe dróg
powiatowych odpowiada Powiatowy
Zarz¹d Dróg w Bêdzinie z/s w
RogoŸniku, ul. Wêgroda 59, tel. 32 287
75 19, 32 287 78 72. Firma obs³uguj¹ca
prace na drogach powiatowych to
WPRD Katowice.

Za drogê krajow¹ 86 - na terenie gminy
Psary w Sarnowie (w tym równie¿
przejœcie dla pieszych) odpowiada
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad, Obwód Drogowy w
Wojkowicach Koœcielnych. Kontakt
telefoniczny: 32 67 41 050. Informacje i
interwencje mo¿na równie¿ kierowaæ do
Rejonu w Zawierciu telefon 32 67 23
427. Droga bêdzie odœnie¿ana
systemem patrolowym.
Za drogê wojewódzk¹ nr 913
odpowiada Zarz¹d Dróg Wojewódzkich
w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40 – 609
Katowice, wykonawc¹ prac akcji zima
jest przedsiêbiorstwo WPRD. Informacje
i interwencje mo¿na kierowaæ do
Wojewódzkiego Przedsiêbiorstwa
Robót Drogowych pod nr 512 268 845.

Przypominamy, ¿e firmy wykonuj¹ce
odœnie¿anie nie maj¹ w swoim zakresie
odœnie¿ania chodników przy drogach.
W³aœciciele nieruchomoœci, zgodnie z
ustaw¹ o utrzymaniu czystoœci i
porz¹dku w gminach s¹ zobowi¹zani do
utrzymania czystoœci i porz¹dku przez
uprz¹tniêcie b³ota, œniegu, lodu i innych
zanieczyszczeñ z chodników
po³o¿onych wzd³u¿ ich nieruchomoœci
Pamiêtajmy, ¿e jako w³aœciciele i
zarz¹dcy budynku mamy obowi¹zek w
czasie zimy usun¹æ z elementów
elewacji sople, bry³y, nawisy lodowe i
œniegowe, mog¹ce zagroziæ
bezpieczeñstwu osób znajduj¹cych siê
na ci¹gach pieszych i jezdnych
przebiegaj¹cych bezpoœrednio przy
budynku. Red.

Koncert Sojka Band w remizie OSPw Preczowie
17 grudnia w Oœrodku Kultury w
Preczowie odby³ siê koncert zespo³u
„Sojka Band”.
Koncert by³ ju¿ kolejnym, z serii
odbywaj¹cych siê w poszczególnych
oœrodkach kultury naszej gminy. Na
wstêpnie Wójt Gminy Tomasz Sad³oñ
podkreœli³ du¿e znaczenie takich imprez
kulturalnych i wci¹¿ rosn¹c¹ frekwencjê
na koncertach.
Wœród goœci oprócz Wójta z ¿on¹,
obecni byli tak¿e Radni Rady Gminy
Psary, Sekretarz Gminy Mirella
Barañska-Sorn, przedstawiciele so³ectw i
organizacji spo³ecznych.
Zespó³ „Sojka Band” zaprezentowa³
uczestnikom wieczoru najlepsze
jazzowe i swingowe przeboje oraz
standardy muzyki kinowej.
Jak powiedzia³ obecny na koncercie
Wojciech Kamecki – so³tys Preczowa –
„takich koncertów powinno siê odbywaæ

jak najwiêcej, s¹ one mi³¹ form¹
spêdzenia wolnego czasu, integracji
spo³ecznej i zetkniêcia z ¿yw¹ kultur¹”.
Ryszard Paj¹k – mieszkaniec
P reczo w a, p o d kreœ l i ³ n at o mi as t
znaczenie tego typu imprez w
œrodowiskach wiejskich, gdzie istnieje
ograniczony dostêp do takich dóbr
kultury jak kino, teatr czy filharmonia.
Zespó³ „Sojka Band” powsta³ na
pocz¹tku 2009 r. na bazie Big Bandu
dzia³aj¹cego przy Pa³acu Kultury
Zag³êbia w D¹browie Górniczej.
Inicjatorem i liderem grupy jest Jerzy
Sojka – znakomity aran¿er,
multiinstrumentalista, wieloletni
wspó³pracownik czo³owych polskich
orkiestr rozrywkowych. Grupa
wykonuje g³ównie standardy muzyki
jazzowej, ale tak¿e muzykê filmow¹ i
przeboje latynoamerykañskie i
bluesowe.

Tym razem przed publicznoœci¹
zgromadzon¹ w Preczowie
zaprezentowali siê: Jerzy Sojka –
saksofon, Przemys³aw Olszewski –
piano, Jan Piela - perkusja, Stanis³aw
Grabowski – bas i Pawe³ Kmiecik –
tr¹bka. GOK.
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Patrycja i Robert Dankowscy – roztañczone rodzeñstwo
Przedstawiamy kolejnych lauretów
stypednium Wójta Gminy PsaryPatrycja i Robert Dankowscy nietypowe
rodzeñstwo z Sarnowa.
Oboje muzykê maj¹ we krwi, a taniec
sta³ siê ich wspólnym sposobem na
¿ycie. Pomimo swojego m³odego wieku
s¹ perfekcjonistami w swojej dziedzinie,
a liczba ich osi¹gniêæ jest imponuj¹ca.
Patrycja jest uczennic¹ III LO w
Bêdzinie i ju¿ niebawem przyst¹pi do
egzaminu maturalnego. Jej
najwa¿niejszymi sukcesami tanecznymi
s¹ m.in. : I miejsce na Turnieju Tañca
Towarzyskiego w O³awie, I miejsce na
Ogólnopolskim Turnieju Tañca w
D¹browie Górniczej oraz II miejsce na
Miêdzynarodowym Turnieju w Rybniku.
Patrycja jest równie¿ mistrzyni¹ Pucharu
Œl¹ska i mo¿e poszczyciæ siê najwy¿sz¹
klas¹ taneczn¹ „A”.
Jej brat, Robert Dankowski jest uczniem
Gimnazjum w Psarach i mo¿e
poszczyciæ siê takimi wynikami, jak : I
miejsce na Ogólnopolskim Turnieju
Tañca w Chorzowie, III miejsce na
Mistrzostwach Polski Po³udniowej w
Siechnicach oraz II miejsce na
Miêdzynarodowym Turnieju Tañca.
Robert jest równie¿ czterokrotnym
Mistrzem Okrêgu Œl¹skiego.
G³os Gminy Psary: Co lub kto sk³oni³
Was do uczêszczania na treningi i od
kiedy zaczê³a siê Wasza przygoda z
tañcem?
Patrycja Dankowska: Moja przygoda z
tañcem trwa ju¿ 10 lat. Zaczê³a siê od
uczêszczania na balet w ramach
gimnastyki korekcyjnej. Potem
znalaz³am og³oszenie o kursach
organizowanych w Szkole Tañca
'Marengo' - znajduj¹cej siê w D¹browie

Robert Dankowski z partnerk¹.

Górniczej i postanowi³am spróbowaæ
swoich si³ w tej dziedzinie.
Robert Dankowski: Trenujê od 8 lat, a
tañcem zarazi³a mnie siostra.
GGP: Czy wi¹¿ecie swoj¹ przysz³oœæ z
tañcem?
RD: Tak, mam plany zwi¹zane
bezpoœrednio z tañcem.
PD: Owszem; po maturze chcia³abym
studiowaæ psychologiê, która pomo¿e
mi lepiej przyswoiæ wiedzê na temat
zajêæ z ró¿nymi ludŸmi oraz pokazaæ
mi, jak z nimi obcowaæ. Poza tym
chcia³abym iœæ na studia taneczne, a w
póŸniejszym czasie wyrobiæ licencjê
sêdziowsk¹.
GGP: Czym, poza tañcem siê
interesujecie?
RD: Sportem, w szczególnoœci pi³k¹
no¿n¹.
PD: Taniec jest u mnie na pierwszym
miejscu.
GGP: ZdradŸcie nam, chocia¿ po
czêœci Wasze cele i marzenia,
niekoniecznie te zwi¹zane z hobby.
PD: Moim marzeniem jest zdobycie
najwy¿szej klasy tanecznej 'S', w obu
stylach. Poza tym chcia³abym ¿yæ w
zgodzie ze wszystkimi i nie spotkaæ na
mojej drodze ¿adnej powa¿nej kontuzji,
która uniemo¿liwi³aby mi dalsz¹ pracê i
doskonalenie siê w dziedzinie, która jest
moim priorytetem.
RD: Najpierw chcia³bym skoñczyæ
gimnazjum z dobrymi wynikami. Potem
wybraæ odpowiednie liceum, i uzyskaæ
zadawalaj¹ce wyniki z matur. Je¿eli
chodzi o taniec to moim marzeniem jest,
aby zostaæ Mistrzem Polski.
GGP: Na co przeznaczycie pieni¹dze z
uzyskanego stypendium?
PD: Taniec poch³ania zarówno bardzo
du¿o czasu, jak i pieniêdzy. Wiêc te,
uzyskane ze stypendium
przeka¿emy na dalsz¹ czêœæ
kszta³cenia siê w tym kierunku.
GGP: Czy zdarzy³o Wam siê
'zaraziæ' kogoœ swoj¹ pasj¹?
PD: Oczywiœcie! Kiedy prowadzi³am
zajêcia w III LO w Bêdzinie ludzie
cieszyli siê, ¿e mog¹, w taki sposób
siê rozerwaæ i spêdziæ czas wolny.
Mam nadziejê, ¿e wœród nich byli
tacy, którzy postanowili po zajêciach
zapisaæ siê na kurs. Poza tym nasza
Szko³a Tañca 'Marengo' organizuje
co jakiœ czas ró¿nego rodzaju
Festiwale Taneczne, które zachêcaj¹
ludzi do tañca. Wszystkich, chocia¿
po czêœci zainteresowanych t¹
dyscyplin¹ serdecznie zapraszamy.
RD: Wszystkim moim znajomym

Patrycja Dankowska z partnerem.

podoba siê to, co robiê i w pewnym
sensie bior¹ ze mnie przyk³ad. W szkole
razem z siostr¹ dawaliœmy pokazy na
akademiach. A potem- co bardzo mnie
cieszy- wiêkszoœæ moich znajomych
zapisa³a siê na kurs tañca.
GGP: Jak udaje Wam siê ³¹czyæ pasjê ze
szko³¹ i innymi obowi¹zkami?
PD: Ka¿dego dnia mam trening od 1,5h
do 4h, a w weekend spêdzam na sali
treningowej jeszcze wiêcej czasu.
Jestem w klasie maturalnej i zdajê sobie
sprawê z tego, ¿e nie mogê zapomnieæ o
tym, aby w jakimœ stopniu dobrze
przygotowaæ siê do egzaminu
dojrza³oœci – to przecie¿ jedna z dróg do
kariery. Trudno jest pogodziæ wszystkie
obowi¹zki, tak aby czegoœ nie
zaniedbaæ. Ale nikt nie mówi³, ¿e bêdzie
³atwo. Z drugiej strony cieszê siê, ¿e
mam jakieœ zainteresowania poza
szko³¹. Przynajmniej ca³y czas jestem w
ruchu i mam cele do zrealizowania, do
których d¹¿ê od dziecka.
RD: Nie jest ³atwo pogodziæ pasjê z
obowi¹zkami. Czasami muszê
zrezygnowaæ z rzeczy, które sprawiaj¹
mi radoœæ i poœwiêciæ wiêcej czasu na
naukê. Aczkolwiek staram siê
organizowaæ sobie czas tak,
aby odpocz¹æ i nie zapomnieæ
o najbli¿szych.
GGP: Dziêkujê za rozmowê, ¿yczê
mnóstwa sukcesów i satysfakcji ze
wszystkich osi¹gniêæ!
Rozmawia³a Angelika Pierzcha³a.
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Miko³ajki
6. grudnia to dzieñ, na który
z niecierpliwoœci¹ czekaj¹ wszystkie
dzieci. Ju¿ od d³u¿szego czasu
uczniowie naszej szko³y
przygotowywali siê do wizyty
niezwyk³ego goœcia.
Podczas uroczystego apelu wyst¹pili
w czerwonych czapeczkach, œpiewaj¹c
weso³e piosenki. Nawet œwiêty Miko³aj
przy³¹czy³ siê do nas i zaœpiewa³ sw¹
ulubion¹ piosenkê. Nastêpnie wraz ze
swoj¹ œwit¹, tzn. œnie¿ynkami
i diabe³kami odwiedzi³ wszystkie klasy,
aby grzecznym dzieciom podarowaæ
wspania³e prezenty.

Okaza³o siê, ¿e
w naszej szkole s¹
same grzeczne
dzieci, poniewa¿
ka¿dy otrzyma³
podarek. Tego dnia
wszyscy byli w
doskona³ych
humorach. W ca³ej
szkole panowa³a
r a d o s n a ,
œwi¹teczna
atmosfera.
SP D¹bie

Dzieci poznajcie swoje prawa!!!
Ka¿de dziecko pocz¹wszy od
narodzin do wieku 18 lat jest w sposób
szczególny chronione przez prawo.
Rzecznik Praw Dziecka, stoi na stra¿y
praw dziecka okreœlonych w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji
o prawach dziecka i innych przepisach
prawa, z poszanowaniem
odpowiedzialnoœci, praw i obowi¹zków
rodziców. Rzecznik Praw Dziecka to
instytucja do której mo¿e zwróciæ siê
ka¿de dziecko, które s¹dzi ¿e jego prawa
nie s¹ przestrzegane.
Informacje
o sposobie kontaktu mo¿na znaleŸæ na
s t r o n i e i n t e r n e t o w e j
http://www.brpd.gov.pl
Zbiór tych praw dotyczy wszystkich

mo¿liwych sytuacji w ¿yciu dziecka,
w których jego dobro musi byæ
szczególnie chronione. Szczególn¹ rolê
w tych prawach zajmuj¹ rodzice, którzy
s¹ zobowi¹zani do opieki nad
dzieckiem, jego wychowania
z poszanowaniem jego praw oraz
ponosz¹ pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za
wszystkie czyny swoich dzieci i ich
skutki. Ka¿de dziecko powinno
przeczytaæ o przys³uguj¹cych mu
prawach, ¿eby wiedzieæ kiedy dochodzi
do ich ³amania.
We wspó³czesnej szkole edukacja
o prawach cz³owieka i dziecka jest
niezbêdnym elementem wychowania.
10 grudnia o prawach dziecka

mówiliœmy g³oœno i wszêdzie. M³odsi
koledzy i kole¿anki z klasy II
zaprezentowali przedstawienie teatralne
TWOJE PRAWA opracowane przez
pani¹ Agatê Koæmê. Dzieci odczyta³y
apel i proœbê, by ich prawa by³y znane
i szanowane. Nastêpnie rozpoczê³y siê
zajêcia warsztatowe, podczas których
uczniowie zaprezentowali, w postaci
prac plastycznych, poszczególne prawa.
”Niech siê wreszcie ka¿dy dowie
i rozpowie w œwiecie ca³ym, ¿e dziecko
to tak¿e cz³owiek, tyle, ¿e jeszcze
ma³y…”

Ja nigdy w ¿yciu nie skrzywdzi³abym
konia, ani nie podnios³a na niego rêki,
a inni ludzie??
Uwa¿aj¹, ¿e konie s¹ stworzone do
pracy na roli.
Szanujmy konie, poniewa¿ jest ich
coraz mniej… nie pozwólmy na to !!!!
Jeœli ju¿ mowa o koniach to
chcia³abym powiedzieæ, ¿e ja je¿d¿ê
konno. Jazdy pobieram
u pana
Jacka , który prowadzi oœrodek
jeŸdziecki „LUIZJANA” w Psarach.
Oœrodek jest usytuowany z dala od ulicy.

Konie maj¹ tam zapewnion¹ mi³oœæ,
szczêœcie oraz miejsce do wypoczynku.
Maja ogromna ³¹kê zaraz za stajni¹. Gdy
usi¹dzie siê na ³awce s³ychaæ szum
wiatru, œwiergot ptaków, stukot kopyt.
Jest tam naprawdê cicho i spokojnie, nie
s³ychaæ samochodów, które „warcz¹
i tr¹bi¹”. To miejsce od razu przypad³o
mi do gustu. Bardzo lubiê tam
przebywaæ i nigdy siê nie nudzê.

Bartosz Osemlak wraz zespo³em
redakcyjnym SP GRÓDKÓW

Moja pasja
Moj¹ pasj¹ jest jazda konna. Na naukê
jazdy konnej staram siê chodziæ jak
najczêœciej, chocia¿ nie zawsze mam
czas. Tak naprawdê to kole¿anka
pomog³a mi odkryæ konie i ich wszystkie
tajemnice. Te piêkne czworono¿ne
zwierzêta tak¿e maj¹ uczucia i charakter,
tak jak my. Teraz coraz mniej ludzi
szanuje konie. Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e
mo¿na je mêczyæ i znêcaæ siê nad nimi,
bo nic nam nie mog¹ zrobiæ. To nie jest
prawda, koñ jest przyjacielem cz³owieka
i trzeba byæ dla nich dobrym opiekunem.

Alicja Jêsiek kl. V, SP Gródków
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I wizyta robocza na Sycylii
W dniach 28.11. do 03.12.2011
mia³yœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ
w wymianie polsko-w³oskiej w ramach
dwuletniego projektu edukacyjnego„
The two highways of the life – Maths and
English”. Ka¿da z nas zosta³a
przydzielona do jednej rodziny
z Sycylii.
Czas spêdzony we w³oskich domach
by³ prawdziwym sprawdzianem
jêzykowym. Wspólnie z w³oskimi
przyjació³mi chodziliœmy do szko³y.
Tamtejsi nauczyciele przygotowali dla
nas wiele interesuj¹cych zajêæ.

Podczas pobytu zwiedzi³yœmy
Monreale, Palermo i inne okolice Sycylii.
Pozna³yœmy w³oskie zwyczaje i kulturê.
Myœlê jednak, ¿e ka¿da z nas najlepiej
bêdzie wspominaæ wspólne spotkania
w domach naszych kolegów czy
pizzeriach, gdzie mia³yœmy szansê
skosztowaæ prawdziwych w³oskich
s p e c j a ³ ó w o r a z z a w r z e æ n o w e koledzy i kole¿anki odwiedz¹ nas
w Polsce. Tym bardziej, ¿e z wizyt¹ ma
znajomoœci.
przyjechaæ
równie¿ m³odzie¿ z Grecji.
Bardzo zaprzyjaŸni³yœmy siê z w³osk¹
K.Nowak,
A.Krzywda, K.Labocha,
m³odzie¿¹. I pomimo, ¿e ca³y czas
A.Nawrot, D.Budziosz
kontaktujemy siê przez Internet, ju¿ nie
Gimnazjum Psary
mo¿emy doczekaæ siê kiedy nasi

Turniej œwi¹teczny w Gimnazjum w Psarach
22 grudnia po raz kolejny Uczniowski
Klub Sportowy „Gimnazjum” goœci³
dru¿yny z zaprzyjaŸnionych
okolicznych gimnazjów: Wojkowic,
Nowej Wsi oraz Sosnowca.
Rozegrano dwa turnieje:
Miêdzygimnazjalny Turniej w pi³ce
siatkowej ch³opców oraz
Miêdzygimnazjalny
Turniej

w koszykówce dziewcz¹t.
Zwyciêskimi dru¿ynami zosta³a:
dru¿yna ch³opców z Gimnazjum nr 9
z Sosnowca oraz dru¿yna dziewcz¹t
z Gimnazjum w Psarach w sk³adzie:
Natalia Dembiñska, Beata Swoboda,
Patrycja Sobczyk, Gabriala Paszewska,
Karina Tobota, Paulina Niedba³a,
Magdalena ¯erañska, Paulina

Kamiñska, Patrycja Dej, Paulina Kozio³,
Karolina Jagodzik, Julia B¹czkowska,
Martyna Parzoch.
Uczestnikom gratulowa³ Wójt Gminy
Psary Pan Tomasz Sad³oñ ¿ycz¹c
dalszego sportowego zapa³u
.
UKS Gimnazjum Psary

Dru¿yna siatkarek z Gimnazjum w Psarach
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Tydzieñ Wolontariatu w szkole w Sarnowie
zaplanowaliœmy szereg dzia³añ
propaguj¹cych bezinteresown¹ pomoc.
Wielu z nas przynios³o s³odycze do
paczek, które zostan¹ podarowane
dzieciom z najbardziej potrzebuj¹cych
rodzin. Najbardziej ofiarni okazali siê
uczniowie klas trzeciej i czwartej.
Ogromnym powodzeniem cieszy³ siê
kiermasz pluszaków. Zbiórk¹
przytulanek i organizacj¹ kiermaszu
zajê³y siê dziewczynki z klasy V. Same
daj¹c przyk³ad innym uczniom
9 grudnia zakoñczyliœmy Tydzieñ przynios³y worki pluszaków, z których
Wolontariatu. Ju¿ po raz drugi w ramach ju¿ „wyros³y”. Za symboliczn¹ z³otówkê
a k c j i „ S z k o ³ a b e z p r z e m o c y ” mo¿na by³o zakupiæ misia lub lalkê.

Wielu uczniów w ten sposób
zaopatrzy³o siê w prezenty œwi¹teczne
dla m³odszego rodzeñstwa. Kieruj¹c siê
maksym¹: „Miar¹ naszego
cz³owieczeñstwa jest stosunek do
zwierz¹t”, zdecydowaliœmy
przeznaczyæ zebran¹ kwotê: 168,95 z³.
na zakup karmy dla zwierz¹t ze
s c h r o n i s k a .
Dziêkujemy wszystkim
zaanga¿owanym w nasz¹ akcjê
rodzicom i dziadkom.
Samorz¹d Uczniowski, SP Sarnów

Tydzieñ Wolontariatu w D¹biu
5. grudnia rozpoczêliœmy w naszej
szkole Tydzieñ Wolontariatu. Tego dnia
goœcinnie wyst¹pi³ zespó³ Kana
z Ukrainy. Uczniowie naszej szko³y
mieli okazjê pos³uchaæ ukraiñskich
piosenek, które zaœpiewa³a Krystyna,
a akompaniowali jej: Luba, ¯eni, Alosza
i Wiktor. Nasze zaproszenie przyj¹³
równie¿ ksi¹dz Miros³aw Tosza ze
Wspólnoty Betlejem z Jaworzna.
Goœcie opowiadali nam o tym, czym
jest wolontariat oraz o radoœci
i satysfakcji, jak¹ daje pomaganie innym
ludziom. Ta pomoc jest bardzo
potrzebna, zw³aszcza teraz, gdy zbli¿aj¹
siê œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Na
zakoñczenie spotkania
uczniowie
z naszej szko³y zaœpiewali piosenkê

o przyjaŸni.
Og³osiliœmy tak¿e
kilka akcji
charytatywnych.
Tradycyjnie, jak co
r o k u a k c j ê
„Œwi¹teczna
paczka” oraz
„Pomó¿ koledze,
a tak¿e „Górê
grosza”. Ta wizyta
uœwiadomi³a nam,
¿e warto pomagaæ i
sprawiaæ radoœæ
innym ludziom.
SP D¹bie

Wystêp goœci z Ukrainy

Wielki fina³ oczami uczennic ze szko³y w Sarnowie
Ju¿ po raz drugi fina³ Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy odby³ siê
przed budynkiem urzêdu gminy.
Mia³yœmy okazjê zaprezentowaæ
m³odzie¿ naszej szko³y w kilku
programach artystycznych.
Przygotowania zaczê³y siê bez
niespodzianek, jednak w dniu wystêpu
okaza³o siê, ¿e dziewczyna, która z nami
æwiczy³a niestety nie mo¿e zatañczyæ.
Szybciutko musia³yœmy znaleŸæ kogoœ
w zastêpstwie. Pomimo niesprzyjaj¹cej
pogody, stresu (grupa z naszej szko³y
by³a jedn¹ z pierwszych, a wiadomo jak
trudno „rozgrzaæ” publicznoœæ) jesteœmy
bardzo zadowolone z wystêpu.
Og r o mn ¹ at r ak cj ¹ b y ³ p o k az
sztucznych ogni i
loteria fantowa,
w której mo¿na by³o wygraæ ró¿ne
ciekawe nagrody. Tyle atrakcji, ten dzieñ
by³ œwietny, nie chcia³yœmy aby tak

szybko siê skoñczy³. Cieszymy siê, ¿e
nasza szko³a zebra³a 7666,75z³,
jesteœmy z siebie dumne, ¿e mog³yœmy
pomóc potrzebuj¹cym.

Angelika Bochenek
Daria Sobczyk
ze Szko³y Podstawowej w Sarnowie
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Magiczny grudzieñ
Grudzieñ do szczególny okres
w ¿yciu ka¿dego dziecka, poniewa¿ to
czas obdarowywania prezentami
z okazji miko³ajek, œwi¹tecznych
porz¹dków i zakupów, strojenia choinki
pod któr¹ znajduj¹ w œwiêta
gwiazdkowe prezenty i wreszcie
sylwester z kanonad¹ fajerwerków.
Niew¹tpliwie jest to magiczny czas,
w którym wszystkim udziela siê dobry
nastrój i potrzeba dzielenia siê z innymi
szczêœciem z dobrego serca.
6 grudnia
Samorz¹d Szkolny
zaprezentowa³ przedstawienie pt.
GRUDNIOWY GOŒÆ . Mia³o ono na
celu przypomnienie historii Miko³aja
biskupa Miry, który podczas g³odu
chodzi³ i rozdawa³ chleb potrzebuj¹cym.
Po œmierci zosta³ uznany œwiêtym
Miko³ajem i od tamtej pory na jego czeœæ
obchodzimy miko³ajki. Ka¿de dziecko w
ten dzieñ czeka na prezenty jakie
przyniesie mu œw. Miko³aj.
Z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia wolontariusze
z naszej szko³y zgromadzili karmê,
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miski, zabawki, legowiska dla zwierz¹t
ze schroniska. Dzia³ania naszych
uczniów zosta³y docenione
i nagrodzone pami¹tkowym dyplomem.
W grudniu odby³a siê równie¿ akcja
pod nazw¹ ŒWI¥TECZNA PACZKA
zorganizowana przez uczniów naszej
szko³y. Jej celem by³o zgromadzenie
produktów ¿ywnoœciowych oraz innych
potrzebnych
artyku³ów i ich
przekazanie
potrzebuj¹cym.
Taki dar serca w
tym magicznym,
œwi¹tecznym
o k r e s i e
z pewnoœci¹ by³
mi³o przyjêty
p r z e z
obdarowanych.
W ostatni
dzieñ przed
œwiêtami odby³y
siê jase³ka
szkolne. Dzieje i

wydarzenia niezwyk³ego wieczoru
w Betlejem przedstawi³y przedszkolaki
pod kierunkiem pani Agnieszki
Barañskiej-Bia³as. Natomiast chór
szkolny prowadzony przez pani¹ Annê
£atê zaprosi³ wszystkich uczniów,
nauczycieli i pracowników szko³y do
wspólnego kolêdowania.
Bartosz Osemlak, SP Gródków

Kochamy œwiêta!!!
Wszyscy z niecierpliwoœci¹
oczekujemy Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia. Poprosiliœmy naszych
pierwszaków, aby odpowiedzia³y na
pytanie: „Za co
kochamy Bo¿e
Narodzenie?”

Z Miko³ajem, Magd¹, King¹
i Patrykiem (na zdjêciach
w kolejnoœci od lewej) rozmawia³y:
Karolina Nowak i Patrycja Knapik
ze Szko³y Podstawowej w Sarnowie

Kocham œwiêta za jedyny,
niepowtarzalny nastrój, kiedy ca³a
rodzina jest razem przy jednym
stole i dzielimy siê op³atkiem.

Uwielbiam œwiêta za zupê
grzybow¹, któr¹ gotuje moja
mama i oczywiœcie jak ka¿de
dziecko za prezenty.

Oczywiœcie, ¿e za choinkê.
Przez ca³y rok czekam
z utêsknieniem na t¹ chwilê.

I
N
F
O

G³os Szkolny jest dodatkiem do G³osu Gminy Psary redagowanym
przez uczniów:
?
Gimnazjum im. marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Psarach
?
Szko³y Podstawowej im. Tadeusza Koœciuszki w D¹biu
?
Szko³y Podstawowej im. Emili Gierczak w Gródkowie
?
Szko³y Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie
?
Szko³y Podstawowej im. Stanis³awa Polakowskiego w Strzy¿owicach

Kocham œwiêta za
karpikana talerzu
i prezenty pod choink¹.

Formatowanie i sk³ad gazetki:
?
M arci n B u d zi o s z
?
Piotr Olesiak
?
Piotr Kozie³
?
Krystian Wróbel
?
Bartosz Lenart
?
Konrad Mokrski
?
Dominki Dziechciarz

pod opiek¹ K.Nawrot, GimPsary
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Z bia³ym op³atkiem w rêku

W styczniu w ró¿nych
miejscowoœciach naszej gminy
odbywa³y siê liczne spotkania
op³atkowe.
7 stycznia w Oœrodku Kultury w
Preczowie odby³o siê Spotkanie
Op³atkowe zorganizowane przez Parafiê
pw. B³ogos³awionego Micha³a Kozali i
Akcjê Katolick¹ dzia³aj¹c¹ przy
preczowskiej Parafii. Ca³oœæ niezwykle
wzruszaj¹cego spotkania dla
mieszkañców Preczowa i wiernych z
parafii, prowadzili Ks. Jan Dyliñski,
proboszcz z Preczowa i Dorota Bijak
Prezes Akcji Katolickiej z Preczowa. W
programie uroczystoœci oprócz
fragmentów Ewangelii odczytanych
przez Ks. Jana Dyliñskiego i cz³onków
Akcji Katolickiej znalaz³y siê tak¿e
„Jase³ka”w wykonaniu dzieci
uczestnicz¹cych w zajêciach w Oœrodku
Kultury w Preczowie oraz spektakl
teatralny wyre¿yserowany przez Ks. Jana
Dyliñskiego, o tematyce Œwi¹t
Narodzenia Bo¿ej Dzieciny, w którym,
kilka pierwszoplanowych ról z wielkim
kunsztem aktorskim wciela³ siê sam
Proboszcz - re¿yser. Spotkanie to by³o
tak¿e okazj¹ do przekazania sobie
serdecznoœci dziel¹c siê bia³ym
op³atkiem.
Dzieñ póŸniej, 8 stycznia w Oœrodku
Kultury w Sarnowie odby³o siê spotkanie
op³atkowe organizowane przez Parafiê
pw. Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza
w Sarnowie i Akcjê Katolick¹ dzia³aj¹c¹
przy tej Parafii. Uroczystoœæ rozpocz¹³
Proboszcz Parafii ks. Dr Miros³aw Wilk,
który odczyta³ fragment Pisma Œwiêtego i
zainicjowa³ wspólny œpiew kolêd.
Publicznoœci, Jase³ka zaprezentowali
uczniowie ze Szko³y Podstawowej w
Sarnowie. Koncert kolêd w wykonaniu
Z e s p o ³ u Œ p i e w a c z e g o
„Zag³êbianki”stanowi³ preludium do

wspólnego kolêdowania, w które z
radoœci¹ w³¹czy³a siê ca³a sala.
11 stycznia w GOK Gródków
spotkanie op³atkowe zorganizowa³ tak¿e
Zespó³ „Nasz Gródków”, Mia³o ono
kameralny charakter, a wspólnie z
Zespo³em kolêdowali zaproszeni goœcie.
14 stycznia remiza OSP Strzy¿owice
goœci³a uczestników wieczoru kolêd
przygotowanego przez Zespó³
„Strzy¿owiczanie”. Pomimo œnie¿nej
zawiei i mroŸnego wiatru na ten
szczególny wieczór przyby³o do remizy
wielu mieszkañców so³ectwa
Strzy¿owice, by pos³uchaæ
najpiêkniejszych polskich kolêd oraz
wspólnie pokolêdowaæ. „ Takie
spotkanie to oderwanie siê na chwilê od
codziennoœci, mo¿liwoœæ spotkania i
s¹siedzkiej rozmowy, a wspólne
kolêdowanie jednoczy i scala”powiedzia³a po zakoñczeniu wieczoru
kolêd jedna z najstarszych jego
uczestniczek Emilia Ferdyn. Spotkanie
by³o te¿ dla Wójta Gminy okazj¹ do
przekazania Zespo³owi nowego
akordeonu. Instrument zakupiono w
ramach Projektu „KuŸnia talentów
muzyczny”PROW na lata 2007-2013 w
ramach dzia³ania „Odnowa i Rozwój
Wsi”. Prezent niezwykle ucieszy³
obdarowanych, a szczególnie
instruktora Zespo³u Donatê Michalak.
15 stycznia w Remizie OSP Psary
odby³o siê spotkanie op³atkowe na
zaproszenie ksiêdza Proboszcza Jana
Piekarskiego i Akcji Katolickiej z Psar.
Zebranym zaprezentowali siê w
programie muzycznym cz³onkowie
scholi dzia³aj¹cej przy Parafii w Psarach.
Dzieci i m³odzie¿ wykona³a wiele
piêknych utworów instrumentalnych,
natomiast solistki Kamila Zdenkowska i
Maria Trefon zaœpiewa³y piêkne kolêdy.
W programie artystycznym wyst¹pili te¿

Dzieci przedstawiaj¹ jase³ka na spotkaniu op³atkowym w Sarnowie.

Jase³ka na spotkaniu w Preczowie.

uczniowie ze Szko³y Podstawowej w
Strzy¿owicach i gimnazjaliœci z Psar.
Wspólnemu ³amaniu siê op³atkiem
towarzyszy³o przekazywanie sobie
najserdeczniejszych ¿yczeñ.
Spotkanie Noworoczne odby³o siê
tak¿e15 stycznia br w remizie stra¿ackiej
w Górze Siewierskiej. Rozpocz¹³ go
wystêp Zespo³u „Górzanki”, nastêpnie
publicznoœci zaprezentowa³ siê Zespó³
„Brzêkowianie” oraz Orkiestra Dêta pod
kierownictwem Tomasza Nowaka.
Uczestnikom spotkania swoje
umiejêtnoœci aktorsko-muzyczne
przestawi³y dzieci ze œwietlicy w Górze
Siewierskiej. Na szczególn¹ uwagê
zas³uguje wystêp najm³odszego artysty,
Pawe³ka Wziêtala, który na akordeonie
zagra³ dwie kolêdy. Po czêœci oficjalnej
wszyscy wspólnie kolêdowali przy
akompaniamencie instrumentalistów.
Podczas tego spotkania Wójt Gminy
Psary Tomasz Sad³oñ wrêczy³ instrument
banjo cz³onkini Zespo³u „Górzanki”
Gra¿ynie Kañtoch, który zakupiono w
ramach PROW na lata 2007-2013
"Odnowa i rozwój wsi" z projektu pt.;"
KuŸnia talentów muzycznych". GOK.

Wójt przekaza³ Donacie Michalak z zespo³u
Strzy¿owianie nowy akordeon.
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Largo Cantabille w Psarach
W tym roku Œwiêto Objawienia
Pañskiego, popularnie nazywane
Œwiêtem "Trzech Króli" mia³o w
Psarach szczególnie uroczysty
charakter.
Remiza Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Psarach by³a miejscem wyj¹tkowego
koncertu zorganizowanego przez GOK
Gminy Psary dla publicznoœci, która
szczelnie wype³nia³a salê widowiskow¹.
Najpiêkniejsze kolêdy zaprezentowa³
„Chór Largo Cantabile” z Katowic.
Honorowymi goœæmi gospodarzy byli:
Wójt Gminy Psary Tomasz Sad³oñ wraz z
¿on¹, Sekretarz Gminy Mirella BarañskaSorn, Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Psary Jacenty Kubica z ¿on¹, Radni Rady
Gminy, so³tysi, dyrektorzy placówek
oœwiatowych i instytucji kultury,
przedstawiciele organizacji
spo³ecznych. Chór "Largo Cantabile" jest
chórem parafialnym dzia³aj¹cym przy
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w
Katowicach. Posiada on prawie stuletni¹
historiê. Wspó³pracowa³o z nim 16
dyrygentów, m.in. Fritz Lubrich w latach
1919-1934, Jan Gawlas w latach 19281932 (póŸniejszy rektor Akademii

Muzycznej w Katowicach), Karol Stryja
w latach 1938-1939 i 1946-1949
( p r o f e s o r A k ad e mi i M u z y cz n e j ,
wieloletni dyrygent i dyrektor
Filharmonii Œl¹skiej w Katowicach), ks.
Adam H³awiczka w latach 1948-1981
oraz Miros³aw Bliwert w latach 19812007. Obecnie dyrygentem chóru jest
Aleksandra Maciejczyk (absolwentka
Akademii Muzycznej w Katowicach).
Chór wielokrotnie koncertowa³ za
granic¹, a w 1996 roku wyda³ kasetê
"Pieœñ dziêkczynna". Nazwê "Largo
Cantabile” chór przyj¹³ w 1997 r.

GOK - rodzinny dom pracy
twórczej?
Co tydzieñ w czwartek w pracowni plastycznej
GOK w Gródkowie spotyka siê grupka dzieci i
rodziców. W zajêciach bior¹ udzia³ nie tylko dzieci
ale równie¿ doroœli.
Najm³odszy uczestnik warsztatów Kamil ma 2
lata, Amelka 3, Julka 4, kilkoro piêciolatków i
szeœciolatków, tylko Julia i Alicja s¹ ju¿
uczennicami. Takie wspólne spotkania w pracowni
s¹ odpowiedzi¹ na rosn¹ce zainteresowanie
edukacj¹ plastyczn¹ dzieci. Tutaj, twórczo
prze³amuj¹c schematy, mo¿na doœwiadczyæ
ró¿nych materia³ów, poznaæ ró¿ne techniki
plastyczne, poczuæ i zamanifestowaæ swoj¹
indywidualnoœæ. Pracownia plastyczna staje siê
miejscem, do którego z chêci¹ lgn¹æ bêd¹ rzesze
m³odych mieszkañców gminy. Instruktorka
Marzena Ga³ka - Frejowska.

Zebrani w Remizie mieszkañcy gminy
mieli okazjê us³yszeæ wiele piêknych, a
nieznanych, kolêd i pastora³ek w
wykonaniu chóralnym oraz solowym.
Jan Maria Dyga, solista zaprezentowa³
m.in. kolêdy ukraiñskie, czeskie i
francuskie. Œpiewaj¹c polskie, tak
popularne kolêdy jak „Wœród nocnej
ciszy”, „Oj Maluœki, Maluœki” zachêci³
do wspólnego kolêdowania ca³¹ salê.
Koncert przebiega³ w atmosferze
szczególnej serdecznoœci, wzruszenia,
w duchu radoœci z narodzenia Bo¿ej
Dzieciny. GOK.

Wystêp Chóru Largo- Cantabille.
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FERIE ZIMOWE 2012

Oferta zajêæ na Ferie Zimowe 2012 „Bezpieczna gmina Psary”

Przedstawiamy ofertê zajêæ na ferie zimowe dla dzieci i
m³odzie¿y w naszej gminie. W tym roku organizatorami s¹:
Gminny Oœrodek Kultury w Gródkowie, Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Psarach, Uczniowski Klub Sportowy Indywidualny Turniej Badmingtona godz.10:00

30.01.
2012

Gimnazjum ,LZS “Orze³ D¹bie”, Placówki Oœwiatowe
Gminy Psary, Stowarzyszenie “Sportowa Gmina Psary”.
Zajêcia prowadzone s¹ bezp³atnie, dojazd we w³asnym
zakresie. ¯yczymy udanej zabawy i mi³ego wypoczynku!

Gimnazjum

Zajêcia plastyczne dla dzieci i m³odzie¿y
„Zdobnicze poniedzia³ki - decoupage”
prowadzone przez instruktorów GOK godz.
10:00-13:00

Szko³a
Podstawowa
D¹bie

Warsztaty teatralne dla dzieci i m³odzie¿y
11:00-17:00

Oœrodek Kultury
Sarnów

Gry i zabawy œwietlicowe (karaoke, zajêcia
sportowo - taneczne) 13:00-16:00

Oœrodek Kultury
D¹bie

02. 02.
2012

31.01.
2012

Warsztaty teatralne prowadzone przez
instruktorów GOK godz.10:00-13:00

Szko³a
Podstawowa
D¹bie

Gry i zabawy œwietlicowe (karaoke, zajêcia
sportowo - taneczne) 11:00-17:00

Oœrodek
Kultury D¹bie

03.02.
2012

„Jeœli potrafisz pchaj siê na afisz” przegl¹d
talentów godz. 10:00-13:00

01.02.
2012

Halowy Turniej Pi³ki No¿nej w SP w Sarnowie
wspó³organizatorzy „LZS Orze³ D¹bie”
godz.10:00

Œwietlica Góra
Siewierska
Oœrodek Kultury
Preczów
SP Sarnów

Gminny
Zajêcia nauki gry na instrumentach prowadzone
przez instruktorów GOK godz. 10:00-16:00 Oœrodek Kultury
Gródków
SP D¹bie
Zajêcia plastyczne dla dzieci i m³odzie¿y
„Zakrêcone œrody -technika
quillingu”prowadzone przez instruktorów GOK
godz. 11:00-14:00
Gminny
Zajêcia nauki gry na instrumentach prowadzone
przez instruktorów GOK godz. 10:00-16:00 Oœrodek Kultury
Gródków
Gry i zabawy œwietlicowe (karaoke, zajêcia
sportowo - taneczne) 14:00-17:00

Oœrodek Kultury
D¹bie

Warsztaty literacko-plastyczne realizowane w
ramach Roku Janusza Korczaka – mój ulubiony Oœrodek Kultury
bohater korczakowski – rysunek, szkic literacki, w Sarnowie i
Preczowie
opowiadanie itp. 11:00-15:00 OK. Sarnów
15:00-17:00 OK. Preczów
Warsztaty wokalne dla dzieci i m³odzie¿y Oœrodek Kultury
Sarnów
„Chcê œpiewaæ”– przygotowanie do Festiwalu
Piosenki Dzieciêcej 15.00-19.00

SP Sarnów

Casting do Muzyczno-Wokalnego Zespo³u
Dzieciêcego „Sarnowscy Idole” 16:00-19:00

Oœrodek
Kultury Sarnów

Halowy Turniej Pi³ki No¿nej w SP Sarnowie –
wspó³organizatorzy „LZS Orze³ D¹bie”

SP Sarnów

Gry i zabawy œwietlicowe (karaoke, zajêcia
sportowo - taneczne) 11:00-17:00

Oœrodek
Kultury D¹bie

Oœrodek
Zajêcia plastyczne „Kartka marzeñ”
11:00-17:00 „Prawie jak Chopin” – nauka Kultury Sarnów
gry na pianinie 16.00-19.00

„Ma³y architekt” – zajêcia na których uczestnicy Oœrodek Kultury
Sarnów
bêd¹ wykonywali budynki i budowle
13:30-16:30
Zajêcia z kultury ¿ywego s³owa 10:00-13:00

Zajêcia plastyczne dla dzieci i m³odzie¿y
„Zakrêcone œrody -technika
quillingu”prowadzone przez instruktorów GOK
godz. 11:00-14:00

Gminny Oœr.
Kultury
Gródków
Oœr. Kultury
Zajêcia plastyczne w 10:00-14:00
Preczów
Oœrodek
Warsztaty literacko-gramatyczne – „Mój wiersz”
Kultury Sarnów
11:00-17:00

„Zabawa w bajkopisarza” zajêcia edukacyjne dla Oœrodek Kultury
dzieci i m³odzie¿y 10:00-13:00
Preczów

Gimnazjum

Gminny
Oœrodek
Kultury
Gródków

Zajêcia plastyczne dla dzieci i m³odzie¿y
godz. 17:15-19:00

Zajêcia literackie dla dzieci i m³odzie¿y (quizy, Œwietlica Góra
Siewierska
zgadywanki) 10:00-13:00

Wyjazd “Narty bez alkoholu” do Wis³y – Nowa
Osada – zbiórka przed godz. 7:30 (liczba miejsc
ograniczona, decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ,
zapisy Sekretariat w Gimnazjum, wy¿ywienie i
karnety we w³asnym zakresie),
zajêcia rekreacyjno- sportowe godz. 10.00

Pokazy filmowe
dla dzieci 0-10 lat godz. 10:00-12:00
dla m³odzie¿y powy¿ej 11 lat godz. 12:00-14:00

Popis uczniów z zajêæ nauki gry na
instrumentach po³¹czone z wystêpem
uczniów Szko³y Muzycznej w Bêdzinie
godz. 17:00

Gminny
Oœrodek
Kultury
Gródków

Bal przebierañców 14:00-18:00

Oœrodek Kultury
Preczów

Pokaz iluzjonistyczny
Gminny
w wykonaniu
Oœrodek
05.02.
2012 Mistrza £ukasza Podymskiego Kultury
Gródków
godz. 17:00
06.02.
2012

Turniej Siatkówki w SP w D¹biu (kat i system
przeprowadzenia turnieju uzale¿niony od
wieku i liczby uczestników) godz. 10:00

SP D¹bie

Zajêcia plastyczne dla dzieci i m³odzie¿y
„Zdobnicze poniedzia³ki - decoupage”
prowadzone przez instruktorów GOK godz.
10:00-13:00

SP Sarnów

Oœrodek
Warsztaty plastyczne – „Origami – znamy”
Kultury Sarnów
11:00-17:00
Zajêcia œwietlicowe dla dzieci i m³odzie¿y
(gry i zabawy rekreacyjne) 10:00-14:00

Œwietlica Góra
Siewierskaa

Zajêcia œwietlicowe gry i zabawy dla dzieci i
m³odzie¿y 11:00-14:00

Oœrodek
Kultury
Preczów

Gry i zabawy œwietlicowe (karaoke, zajêcia
sportowo - taneczne) 13:00-17:00

Oœrodek
Kultury D¹bie
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07.02.
2012

Turniej Pi³karzyków (kategoria i system
Oœrodek Kultury
przeprowadzenia turnieju uzale¿niony od
Sarnów
wieku i liczby uczestników) godz. 13:30-16:30
Gry i zabawy rekreacyjno - sportowe
godz. 10.00

Gimnazjum w
Psarach

Warsztaty teatralne prowadzone przez
instruktorów GOK godz.10:00-13:00

SP D¹bie

Gry i zabawy integracyjne dla dzieci i
m³odzie¿y godz. 13:30-16:30

Oœrodek Kultury
Sarnów

Gary i zabawy integracyjne dla dzieci i
m³odzie¿y godz. 10:00-13:00
Gry i zabawy dla dzieci i m³odzie¿y
11:00-14:00

08.02.
2012

09.02.
2012

SP D¹bie

Zajêcia plastyczne dla dzieci i m³odzie¿y
„Zakrêcone œrody -technika
quillingu”prowadzone przez instruktorów GOK
godz. 10:00-13:00

SP Sarnów

10. 02.
2012

Zajêcia plastyczne dla dzieci i m³odzie¿y godz. GOK Gródków
17:15-19:00

Zajêcia edukacyjno - kulturalne dla dzieci i
m³odzie¿y 11:00-14:00

Oœrodek Kultury
Preczów

Halowy Turniej Szkól w Pi³ce No¿nej
godz. 10:00

Gimnazjum
Psary

„Prawie jak Chopin” – nauka gry na pianinie Oœrodek Kultury
Sarnów
16.00-19.00
h
Zakoñczenie ferii zimowych godz. 16:00
h
wrêczenie nagród i dyplomów
h
pokaz grup tanecznych (klasy III-VI) szkó³

Oœrodek Kultury
Preczów

Gminny
Oœrodek Kultury
Gródków

podstawowych prowadzonych przez
instruktorów GOK
h
dyskoteka dla uczestników

Oœrodek Kultury
Zajêcia edukacyjno - kulturalne dla dzieci i
Sarnów
m³odzie¿y 11:00-17:00, Warsztaty wokalne dla
dzieci i m³odzie¿y „Chcê œpiewaæ 15.00-19.00
Zajêcia edukacyjno - kulturalne dla dzieci i
m³odzie¿y 11:00-14:00

Gminny
Oœrodek Kultury
Gródków

Zajêcia edukacyjno - kulturalne dla dzieci i Oœrodek Kultury
m³odzie¿y 11:00-17:00
Sarnów
Popis zespo³u keyboardowego, przygotowanie
do wystêpu na Festiwalu Piosenki Dzieciêcej
16.00-19.00

Œwietlica Góra
Siewierska
OK.. Preczów

Indywidualny Turniej Tenisa Sto³owego
godz. 10:00

Pokazy filmowe
dla dzieci 0-10 lat godz. 10:00-12:00
dla m³odzie¿y powy¿ej 11 lat godz. 12:00

Przez ca³y okres Ferii Zimowych Biblioteki Gminy Psary w Strzy¿owicach,
Sarnowie i Psarach zapraszaj¹ wszystkie dzieci na: zajêcia plastyczne, gry
edukacyjne na noœnikach elektronicznych, bajki na VCD, gry planszowe,
rebusy i krzy¿ówki, czytanie i omawiania ksi¹¿ek.

Mali Olimpijczycy w Gminie Psary
We wrzeœniu 2011 roku z inicjatywy
Wójta Gminy Psary Tomasza Sad³onia,
powo³ano cztery sekcje lekkoatletyczne
funkcjonuj¹ce przy Szkole
Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego
w Sarnowie i Szkole Podstawowej im.
Stanis³awa Polakowskiego w
Strzy¿owicach.
Spotkania naborowe odbywa³y siê we
wrzeœniu 2011 roku, ponadto ustalono
terminy zajêæ z uczestnikami. Od
paŸdziernika 2011 roku zajêcia
szkoleniowo – treningowe odbywaj¹ siê
regularnie
i prowadzone s¹ przez
instruktorów lekkiej atletyki
posiadaj¹cych odpowiednie
kwalifikacje i doœwiadczenia w tym

zakresie czynnych lekkoatletów:
Monikê Szczêsna, która jest te¿ czynn¹
lekkoatletk¹, Micha³a Treliñskiego.
Zajêcia odbywaj¹ siê cyklicznie w
Sarnowie o sta³ych porach
w poniedzia³ki, czwartki, pi¹tki oraz w
Strzy¿owicach w poniedzia³ki i wtorki.
W toku zajêæ wy³oni³y siê w Sarnowie
dwie grupy wiekowe kl. I – III, oraz kl.
IV-VI, w ogólnej liczbie 75 uczniów, w
Strzy¿owicach dwie grupy wiekowe kl. I
–III i kl. IV –VI w ogólnej liczbie 61
uczniów. Dzieci uczestnicz¹ w
zajêciach ogólnorozwojowych z lekkiej
atletyki z elementami gier i zabaw
sportowych. Zajêcia s¹ otwarte dla
wszystkich chêtnych. Dziêki wspó³pracy
Urzêdu Gminy Psary ze
szko³ami zakupiono
najpotrzebniejszy sprzêt
lekkoatletyczny, czyli p³otki
lekkoatletyczne, bloki startowe,
pi³ki specjalistyczne,
poprzeczkê do skoku wzwy¿,
przyrz¹d do rzutu. Sprzêt jest
bardzo praktyczny i niezbêdny
do zajêæ treningowych.
W tak krótkim okresie dzieci
poprawi³y swoj¹ si³ê, gibkoœæ
oraz skocznoœæ. Osi¹gnê³y
znaczne postêpy w poprawie
wytrzyma³oœci ogólnej oraz
koordynacji: - Po pierwszym
Dzieci podczas zajêæ w SP w Strzy¿owicach.
pó³roczu zajêæ Ma³ych

O limpijczyków, dzieci znacz¹co
poprawi³y siê ruchowo, widaæ to
szczególnie w sprawnoœci ogólnej jak
równie¿ w gibkoœci i skocznoœci. Dzieci
wzmocni³y swoj¹ koordynacjê,
wytrzyma³oœæ i si³ê. Na zajêciach
wykazuj¹ równie¿ wiêksze poczucie
odpowiedzialnoœci za zdrowie w³asne i
innych. Równolegle z technik¹
postêpuje trening lekkoatletyczny. mówi Monika Szczêsna, instruktorka
zajêæ.
Ca³y program profilaktyki zdrowotno
– sportowej pt. „Mali Olimpijczycy” jest
realizowany i finansowany z Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych, który zosta³
podjêty w oparciu o uchwa³ê Rady
Gminy Psary.
Pani Edyta Siuda - mama Oliwii,
uczennicy klasy trzeciej Szko³y
Podstawowej w Sarnowie cieszy siê z
tego, ¿e córka chodzi na zajêcia:
- Oliwia jest bardzo zadowolona z zajêæ
lekkoatletycznych. Z chêci¹ uczestniczy
we wszystkich zajêciach. Uwa¿am, ¿e te
zajêcia s¹ bardzo dobr¹ inicjatyw¹ i
dobr¹ ofert¹ spêdzania czasu wolnego
dla dzieci.
Z uwagi na du¿e zainteresowanie
zajêciami lekkoatletycznymi w
ubieg³ym roku, bêd¹ one kontynuowane
w 2012 roku. OPS.
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Gminna Biblioteka Publiczna w
Psarach chc¹c jeszcze raz zwróciæ
uwagê na wiersz Juliana Tuwima "Stoi
na stacji lokomotywa..."
zaproponowa³a uczniom klas II ze szkó³
podstawowych gminy Psary udzia³ w I
czêœci konkursu plastycznego z cyklu
polscy poeci dzieciom dotycz¹cego
wiersza pt. "Lokomotywa”.
Uczestnicy mieli wykonaæ ilustracjê
przedstawiaj¹c¹ jeden z wagonów, b¹dŸ
lokomotywê. Prace mia³y byæ wykonane
na tekturkach, natomiast rodzaj
wykorzystanych technik by³ dowolny.
Ka¿dy z uczniów otrzyma³ równie¿ tekst
wiersz, by móc dok³adnie zapoznaæ siê
z zawartoœci¹ poszczególnych wagonów
i dokonaæ wyboru, który z nich bêdzie

tematem jego pracy. Do konkursu
przyst¹pi³o 79 osób. Ze Szko³y
Podstawowej w Strzy¿owicach 32
uczniów, w Gródkowie 16, w D¹biu 15 i
w Sarnowie 16. Zgodnie z "sugesti¹"
Juliana Tuwima nasi m³odzi artyœci
zape³nili wagony: atletami, grubasami,
ogromnymi i ciê¿kimi zwierzêtami
(konie, krowy, s³onie, ¿yrafy), a tak¿e
ciê¿kimi meblami i fortepianami. By³o
równie¿ kilka prac przedstawiaj¹cych
lokomotywy. Twórcy do ilustracji
wykorzystali: makaron, koraliki, bibu³ê,
nici, zapa³ki, plastelinê i tkaniny, co
skutecznie wp³ynê³o na plastycznoœæ i
kolorystykê ma³ych dzie³. W obrêbie
ka¿dej klasy wy³oniono laureatów,
którzy zajêli I, II i III miejsca, za co

otrzymali okolicznoœciowe dyplomy i
nagrody. Lokomotywy ogl¹dane przed
stu laty przez Tuwima odesz³y do
muzeów. W XXI wieku wra¿enie
wywo³uj¹ wspó³czesne szybkie koleje,
warto jednak czasem wróciæ do czasów
w których wszystko siê zaczê³o. GBP.

Zakoñczenie naboru do projektu „Wsparcie przedsiêbiorczoœci
i samozatrudnienia w powiecie bêdziñskim”
Gminny Oœrodek Kultury Gminy
Psary 21 grudnia 2011 r. zakoñczy³
rekrutacjê do Projektu „Wsparcie
przedsiêbiorczoœci i samozatrudnienia
w powiecie bêdziñskim”,
wspó³finansowanego 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.

Do Projektu zakwalifikowana
zostanie grupa 30 osób, z których 24
otrzymaj¹ wsparcie finansowe na
rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej
w wysokoœci do 40.000 z³. Podczas
oceny formalno-merytorycznej
priorytetowo bêd¹ traktowane: kobiety,
osoby do 25 roku ¿ycia, osoby po 45
roku ¿ycia oraz osoby, które utraci³y
zatrudnienie z przyczyn niedotycz¹cych
pracownika.
£¹cznie do Projektu zg³osi³o siê

131 osób, w tym: 73 kobiety oraz 58
mê¿czyzn, z czego 26 Kandydatów to
osoby do 25 roku ¿ycia, a 17
Kandydatów to osoby posiadaj¹ce
powy¿ej 45 lat.
Szczegó³owe informacje nt. Projektu
mo¿na pozyskaæ na stronie internetowej
www.projekt62.gok-psary.pl, w Biurze
Projektu – w siedzibie GOK Psary przy
ul. Zwyciêstwa 2 w Strzy¿owicach lub
pod numerem telefonu: 32/ 267 22 59.
GOK.

Zaszczytne wyró¿nienie dla Boles³awa Ciepieli
Z okazji „Barbórki” znany
zag³êbiowski pisarz regionalista,
kronikarz – Boles³aw Ciepiela – zosta³
podwójnie uhonorowany za zas³ugi dla
górnictwa.
Otrzyma³ Honorowy Kordzik
Górniczy (z rekomendacji jedynej
zag³êbiowskiej kopalni wêgla
„Kazimierz-Juliusz”) przyznany mu
przez Porozumienie Zwi¹zków
Zawodowych „Kadra” oraz odebra³
dyplom nadania mu stopnia górniczego
- Generalny
Honorowy Dyrektor
Górniczy (na wniosek SITG Zarz¹d
Oddzia³u Sosnowiec poparty przez
Zarz¹d G³ówny SITG w Katowicach)
zaakceptowany przez Ministra
Gospodarki Waldemara Pawlaka.
Boles³aw Ciepiela jest autorem 43

ksi¹¿ek, w tym 8 o zag³êbiowskich
kopalniach wêgla (trzy ostatnie z nich to:
1. Kopalnie wêgla kamiennego w
Bêdzinie; 2. Tradycje zag³êbiowskiego
górnictwa; 3. Dawne, zapomniane
kopalnie na terenie Ziemi Psarskiej).
Wymieniony prezesuje dwom
stowarzyszeniom: Stowarzyszeniu
In¿ynierów i Techników Górnictwa Ko³o
„Zag³êbie” w Bêdzinie i Stowarzyszeniu
Autorów Polskich Oddzia³ Bêdziñski.
Jest te¿ wiceprezesem Klubu Kronikarzy
Zag³êbia D¹browskiego. Stale
wspó³pracuje z “G³osem Gminy Psary”
publikuj¹c artyku³y dotycz¹ce historii
naszej gminy.
Gratulujemy wymienionych
uhonorowañ. Jakub Czapla.

Boles³aw Ciepiela prezentuje honorowy
kordzik górniczy
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Zapraszamy do bêdziñskiego Inkubatora Przedsiêbiorczoœci
Bêdziñski Inkubator
Przedsiêbiorczoœci istnieje ju¿
dziewi¹ty rok. W tym czasie z jego us³ug
skorzysta³o wiele firm daj¹c
zatrudnienie setkom mieszkañców
naszego powiatu. W³aœnie niedawno
og³oszony zosta³ konkurs na wynajem
powierzchni biurowych i
przemys³owych. Ka¿dy, kto ma pomys³
na otwarcie w³asnej dzia³alnoœci
gospodarczej, mo¿e liczyæ na
preferencyjne stawki wynajmu, pod
warunkiem, ¿e spe³ni odpowiednie
warunki.
- Pierwszeñstwo maj¹
przedsiêwziêcia wdra¿aj¹ce
nowoczesne technologie, patenty,
innowacyjnoœæ, zajmuj¹ce siê
transferem technologii do gospodarki itp.
Nasza oferta jest skierowana w
szczególnoœci do osób
rozpoczynaj¹cych prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej lub gdy
dzia³alnoœæ ta nie trwa d³u¿ej ni¿ jeden
rok, bezrobotnych zamieszkuj¹cych
powiat bêdziñski – wyjaœnia Agnieszka
Nowak-Chrostowska pe³nomocnik
Zarz¹du ds. Bêdziñskiego Inkubatora

Przedsiêbiorczoœci.
Jednym z aspektów dzia³alnoœci
Inkubatora jest pomoc administracyjnoszkoleniowa dla firm rozpoczynaj¹cych
swoj¹ dzia³alnoœæ. Œwie¿o upieczeni
pracodawcy mog¹ liczyæ na szerok¹
pomoc w uzyskaniu informacji na temat
pozyskania funduszy unijnych, a tak¿e
pomoc w wype³nianiu wniosków
aplikacyjnych.
- Bêdziñski Inkubator
Przedsiêbiorczoœci jest projektem
opracowanym przez Samorz¹dowy
Zespó³ zrealizowany ze œrodków
„Funduszu dla Œl¹ska” oraz Powiatu
Bêdziñskiego. Inkubator to miejsce
rozwoju i nabierania doœwiadczenia firm
do samodzielnego funkcjonowania na
rynku. Nasz¹ misj¹ jest rozwój powiatu
bêdziñskiego poprzez stworzenie
miejsca i warunków dogodnych dla
rozwoju przedsiêbiorczoœci. Inkubator
to forma zorganizowanego kompleksu
gospodarczego, zorientowanego na
wspomaganie nowo powsta³ych
przedsiêbiorstw poprzez dostarczanie
odpowiedniej do potrzeb powierzchni
na dzia³alnoœæ gospodarcz¹, us³ug
biurowych, us³ug doradczych

Wójt Gminy Psary oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej serdecznie zapraszaj¹ na:

koncert Chóru Halka z Piekar Œl¹skich,
który odbêdzie siê 27 stycznia o godz.
17.00 w Remizie OSP w
Psarach
W programie: utwory sakralne, ludowe,
musicalowe i kolêdy.
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G£OS GMINY PSARY Gazeta Samorz¹dowa
Redaktor Naczelny: Milena Sobieraj
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania
skrótów, korekty, edycji nades³anych materia³ów,
a tak¿e do publikacji materia³ów w dogodnym
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Dane kontaktowe:
Urz¹d Gminy w Psarach
ul. Malinowicka 4, 42 - 512 Psary
tel. 32 267 21 21 fax. 32 267 21 20
e - mail: urzad@psary.pl
www.psary.pl

wspieraj¹cych biznes oraz pomoc w
pozyskiwaniu œrodków finansowych i
organizowanie szkoleñ – mówi
Agnieszka Nowak – Chrostowska.
Obecnej chwili z us³ug Inkubatora
korzysta kilkanaœcie firm z ró¿nych
bran¿. Od firm. budowlanych po studio
nagrañ.
- Planuj¹c rozpoczêcie dzia³alnoœci
gospodarczej od samego pocz¹tku
zdawaliœmy sobie sprawê, ¿e jednym z
najwa¿niejszych czynników
wp³ywaj¹cych na powodzenie
przedsiêwziêcia, jest szczegó³owe i
bardzo skrupulatne podejœcie do
kalkulacji kosztów. Bêdziñski Inkubator
Przedsiêbiorczoœci, dziêki
preferencyjnym warunkom wynajmu
znacz¹co przyczyni³ siê do
dynamicznego wzrostu naszej firmy. Dla
osób rozpoczynaj¹cych przygodê z
prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej, dziêki konsultacjom i
szkoleniom, Inkubator jest stabilnym
partnerem s³u¿¹cym rad¹ i pomoc¹ podkreœla Jakub Tobor, prezes zarz¹du
firmy Negotrust, która obecnie zatrudnia
ok. 100 osób. SPB.

PODZIÊKOWANIE
Œrodowisko górnicze z Psar sk³ada
serdeczne podziêkowania Wójtowi
Tomaszowi Sad³oniowi za ¿yczliwoœæ
przy zorganizowaniu “Barbórki 2011”
04.12.2011 r. w GOK w Gródkówie
oraz Dyrekotr GOK Annie Nag³y, jak
równie¿ obs³udze spotkania. Przy tej
okazji sk³adamy najlepsze ¿yczenia
spe³nienia w ¿yciu osobistym i
zawodowym w 2012 r. ¯yczymy
rozwoju naszej gminy zarówno
gospodarczego jak i kulturalnego.
Z ¿yczliwoœci¹
Œ r o d o w i s k o
Górnicze
Szczêœæ Bo¿e!
Zak³ad Gospodarki Komunalnej
ul. Dolna 1, 42 - 504 D¹bie,
tel. 32 360 16 70
Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
ul. Malinowicka 2, 42 - 512 Psary
tel. 32 267 22 71, fax. 032 267 2155
Pogotowie energetyczne 991
NUMER ALARMOWY - 722 362 364
S³u¿y do zg³aszania sytuacji nadzwyczajnych.
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Zainwestuj w Gminie Psary
Gmina Psary posiada
atrakcyjn¹ ofertê inwestycyjn¹
zarówno dla osób, które chc¹ w
niej wybudowaæ dom, jak i dla
przedsiêbiorców szukaj¹cych
miejsca na prowadzenie swojego
bizesu oraz deweloperów
szukaj¹cych miejsca pod budowê
osiedla mieszkaniowego.
Dla osób, które chcia³yby u nas
zamieszkaæ gmina posiada 81
dzia³ek o powierzchni od 700 m2
do 1700 m2 w Górze Siewierskiej
na Osiedlu Czerwony Kamieñ.
Przypuszczalna cena dzia³ki
wielkoœci 700 m2 bêdzie
wynosi³a oko³o 80 000 z³
Dzia³ki na sprzeda¿ w Preczowie przy ul. Szkolnej w pobli¿u zalewu KuŸnica Warê¿yñska.
przyjmuj¹c ceny za m2 w tym
miejscu obowi¹zuj¹ce
budynek mieszkalny z pomieszczeniami z³ brutto.
w 2011 r., czyli 110 z³ brutto.
gospodarczymi znajduj¹cy siê
Dla deweloperów Gmina Psary
Dodatkowo gmina przygotowuje do w Malinowicach przy ul. Szkolnej, cena o f e r u j e d z i a ³ k ê b u d o w l a n ¹
przetargu trzy dzia³ki budowlane wywo³awcza to 282 000 z³. brutto.
w Malinowicach przy ul. S³onecznej
w Preczowie przy ul. Szkolnej
W chwili obecnej trwa przetarg na o wielkoœci 9 ha znajduj¹c¹ siê
znajduj¹ce siê w s¹siedztwie placu dzia³kê pod zabudowê jednorodzinn¹ naprzeciwko „Osiedla Malinowice”.
stra¿ackiego oraz w pobli¿u Zalewu oraz teren rolniczy o pow. 4,5 ha
Serdecznie zapraszamy do
KuŸnica Warê¿yñska. Ka¿da dzia³ka ma w D¹biu Chrobakowym, która stanowi zapoznania siê ze szczegó³ow¹ ofert¹
p o w i e r z c h n i ê o k o ³ o 1 4 2 0 m 2 œwietne miejsce pod agroturystykê cena inwestycyjn¹ Gminy Psary na stronie
i bezpoœrdni dostêp do drogi publicznej wywo³awcza to 542 800 + 23% VAT i n t e r n e t o w e j w w w . p s a r y . p l
od ul. Szkolnej oraz mediów. Do Termin wp³aty wadium up³ywa w zak³adkach “oferta inwestycyjna”
s p r z e d a ¿ y w P r e c z o w i e 9.02.2012 r.
i “zamieszkaj u nas”. Osob¹ do kontaktu
przygotowywana jest tak¿e dzia³ka
Dla osób szukaj¹cych terenów pod w sprawie przetargów w Urzêdzie
rolno - budowlana o powierzchni 4650 us³ugi i produkcjê gmina oferuje Gminy w Psarach jest Teresa Nowak,
m 2 z l o k a l i z o w a n a n i e o p o d a l budynek by³ej szko³y w Gol¹szy Górnej, t e l . 3 2 2 6 7 2 1 2 1 w e w . 3 6 ,
ul. Wiejskiej.
pow. dzia³ki 4449 m2o wartoœci 422 tys. e-mail: budownictwo@psary.pl. Red.
Gmina posiada równie¿ na sprzeda¿

Podzia³ dzia³ek na sprzeda¿ w Górze Siewierskiej na Osiedlu Czerwony Kamieñ. Szczegó³owe informacje na www.psary.pl
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Gminny Fina³ Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy za nami wspólnie zebraliœmy 32 285 z³
Ju¿ po raz drugi w naszej gminie
odby³ siê Gminny Koncert Fina³owy
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej
Pomocy. W tym roku zebraliœmy oko³o
32 285 z³otych.
8 stycznia od godz.16.00 graliœmy z
pomp¹ pod Urzêdem Gminy w Psarach .
Pomimo zimna oraz m¿awki na
gminnym finale pojawi³o ponad 1000
osób. Na rozgrzanie oprócz gor¹cej
atmosfery Oœrodek Kultury rozdawa³
kawê i herbatê, a Justyna Ho³ubowska z
Zajazdu Zielony Goœciniec
mieszcz¹cym siê w Sarnowie czêstowa³a
wszystkich pysznym ¿urkiem.
Gminny fina³ rozpoczê³y wystêpy
naszych rodzimych artystów.
Jako pierwsi wyst¹pili uczniowie ze
Szkó³ Podstawowych w Gródkowie,
Sarnowie i Strzy¿owicach, nastêpnie
zespó³ wokalno – instrumentalny pod
kierownictwem Anny Bogackiej i
instrumentalny pod kierunkiem
Grzegorza Bochenka, na scenie pojawi³y
siê równie¿ dzieci i m³odzie¿ z Oœrodka
Kultury w D¹biu oraz uczniowie ze
Szko³y Podstawowej w D¹biu w
wystêpie taneczno – wokalnym oraz
m³oda wokalistka Martyna Kuœ.
Od 16.00 do 19.30 ka¿da osoba,
która wspomog³a fundacjê Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy mog³a
wzi¹æ udzia³ w quizie fantowym. Ka¿dy
los wygrywa³ i na koniec bra³ udzia³ w
losowaniu g³ównych nagród, a by³o o co
walczyæ. Nagrody w quzie zosta³y
wykonane przez uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjum w Psarach.
W akcji uda³o siê sprzedaæ oko³o 650
biletów dziêki czemu zebrano 4 206 z³.
Na szczêœliwców czeka³y nagrody
g³ówne: skuter ufundowany przez

Zdzis³awa Wszo³ê w³aœciciela firmy
Transbud Wulkan oraz Piotra
Œlusarczyka w³aœciciela firmy Wulkan
Serwis z Preczowa, DVD ufundowane
przez Tomasza Sad³onia Wójta Gminy
Psary, aparat fotograficzny od Radnego
Gminy Psary £ukasza Siwczyka, a tak¿e
odkurzacz od samorz¹du gminnego.
Ponadto dziêki hojnoœci sponsorów
osoby bior¹ce udzia³ w
quizie
fantowym mia³y okazje wygraæ bony od:
dr med. Magdaleny Laber – Matuszak z
Gabinetu Medycyny Estetycznej i
Przeciwstarzeniowej „Cynamon”, Jacka
Gawrona i Bart³omieja Kiszki z NZOZ
„Medicus”, Agnieszki Wi¹zek z Salonu
Fryzjersko - Kosmetycznego „Oliwia” i
Firmie Handlowo – Us³ugowej
„Oliwia”, Marcina Celi z Serwisu Auto
Klimatyzacji, od Justyny Ho³ubowskiej z
Zajazdu Zielony Goœciniec, Marii Ficek
z Salonu „Twój Styl”, Justyny
Januszewskiej z solarium „Ergoline”,
Marka £apanowskiego z Kwiaciarni
Psary, Zbigniewa Stanika z Autocetrum
Serwis , Jaros³awa Dydaka z Marketu
„Karolinka” w Psarach, Marka Gawrona
z Zak³adu Introligatorskiego, Banku
Spó³dzielczego, Gminnej Biblioteki
Publicznej w Psarach.
Ponadto Sebastian Nowak z firmy
„Nowbud” z Psar, Pañstwo £ukasz i
Teresa Kyrcz z firmy „Drogrem S.C.”
oraz Pañstwo Aleksandra i £ukasz
Poznar z firmy Fas Art Studio wsparli
finansowo organizacjê gminnego fina³u
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.
Po wystêpach naszych gminnych
artystów na orkiestrze zagra³ zespó³
„Zodiak”, po nim nast¹pi³a I czêœæ
losowania bonów upominkowych od
sponsorów. Punktualnie o godz. 20. 00

Zespó³ “Royal Band” zagra³ na zakoñczenie Gminnego Fina³u Wielkiej
Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.

Kamila Zdenkowska i Magda Szastak tego
dnia nie tylko wystêpowa³y na scenie, ale
równie¿ wziê³y udzia³ w quizie fantowym.

Uczniowie ze SP w Sarnowie podczas

Wójt Gminy Psary Tomasz Sad³oñ
rozpocz¹³ odliczanie do pokazu
sztucznych ogni, po którym nast¹pi³o
losowanie d³ugo wyczekiwanej przez
wszystkich nagrody g³ównej - skutera,
który trafi³ do Izy Krupy, mieszkanki
Malinowic.
- Wspólnie z rodzin¹ kupiliœmy
5 losów i bardzo siê cieszê, ¿e w koñcu
uda³o nam siê coœ wygraæ. Orkiestra
bardzo nam siê podoba³a, wspólnie
zbieraliœmy pieni¹dze na szczytny cel,
œwiate³ko do nieba by³o piêkne, a ca³a
impreza œwietnie zorganizowana.
Imprezê tego dnia zakoñczy³ zespó³
Royal Band. Red.

Izabela Krupa z Malinowic wraz ze sponsorami nagrody
g³ównej Zdzis³awem Wszo³¹ oraz Piotrem Œlusarczykiem

