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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt pn:
"Dokończenie budowy budynku szatni LKS "Błyskawica" w Preczowie"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013

Prace budowlane w szatni Błyskawicy Preczуw zakończone
Pod koniec maja
zakończono prace
budowlane w budynku
s z a t n i K l u b u
Sportowego Błyskawica
Preczуw. Wartość prac
wyniosła 368 874, 54 zł
brutto z czego unijne
dofinansowanie z
Programu Rozwoju
Obszarуw Wiejskich to
181 365 tys. zł.
Wykonawcą tego
przedsięwzięcia była
wyłoniona w przetargu
firma Grumix z
Sosnowca. Zakres prac
objął kompleksową
modernizację budynku.
Budynek został
d o c i e p l o n y ,
wyposażony w instalacje
elektryczną oraz wodno
- kanalizacyjną wraz
z szambem. Na elewacji

Budynek szatni KS Błyskawica Preczów został docieplony.

Jedno z pomieszczeń, w którym znajduje się szatnia.

namalowano napis oraz herb klubu
sportowego Błyskawica Preczów.
W zakres robót weszła również
dob u dow a s t al o w ych s chod ó w
zewnętrznych, którymi można się
dostać do dużej sali znajdującej się na
piętrze budynku. Wewnątrz budynku
przeprowadzono generalne
wykończenie pomieszczeń, w których
położono tynki, wypłytkowano podłogi
i zamontowano oświetlenie.
Dzięki przeprowadzonym pracom
wykończeniowym drużyna Błyskawicy
Preczów będzie mogła korzystać
z nowego zaplecza sportowego na
swoim stadionie. Red.
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Gmina Psary pozyskała dotację na budowę boiska
przy szkole podstawowej w Sarnowie
Gmina Psary otrzymała gwarancję
dofinansowania z Ministerstwa Sportu i
Turystyki budowy boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni
poliuretanowej przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 2 w Sarnowie.
Dotacja ma wynieść 388 000 zł.
W ramach inwestycji za budynkiem
szkoły podstawowej w Sarnowie w
miejscu istniejącego przyszkolnego
boiska asfaltowego do piłki nożnej i
siatkówki, wykonane zostanie nowe,
większe boisko wielofunkcyjne
zawierające pole do gry w takie
dyscypliny jak piłka ręczna i nożna,
koszykówka, tenis oraz siatkówka. Na

obiekcie sportowym zostaną również
wykonane trybuny na 141 miejsc, a
pomiędzy boiskiem, a południową
granicą działki, w strefie bocznej boiska
piłkarskiego, zlokalizowana zostanie
skocznia w dal z rozbiegiem
poliuretanowym. W obrębie boiska
wielofunkcyjnego znajdą się również
boksy dla zawodników. Uzupełniającymi
elementami zagospodarowania terenu
będą: ciągi pieszo-jezdne i pozostałe
elementy infrastruktury komunikacyjnej
jak, parking na 9 miejsc, w tym jedno dla
osoby niepełnosprawnej oraz
oświetlenie.
Gmina stara się o pozyskanie

Wizualizacja boiska wielofunkcyjnego za budynkiem szkoły w Sarnowie.

dodatkowej dotacji w wysokości 400
tys. zł na realizację wyżej wymienionej
inwestycji również z funduszy
unijnych. W kwietniu został złożony
wniosek do Lokalnej Grupy Działania
„Brynica to nie granica”, dysponującej
środkami w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, który został już
pozytywnie oceniony przez radę
programową LGD, a obecnie oczekuje
na weryfikację w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa
Śląskiego. Przetarg na budowę boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole
Szkolno – Przedszkolnym w Sarnowie
zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku,
tak aby część robót ziemnych
mogła być wykonana już na
jesieni. Planowany termin
wykonania boiska to koniec
sierpnia 2014 r.
W
r a m a c h
zagospodarowania terenu
szkolnego zaplanowano także
stworzenie placu zabaw z
bezpieczną nawierzchnią,
zgodnie z wytycznymi
rządowego programu „Radosna
Szkoła”. Na budowę placu
zabaw gmina zamierza
pozyskać dofinansowanie z
Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Wniosek w tej
sprawie zostanie złożony
jesienią tego roku. Red.

Trwają prace przy budowie kompleksu sportowego w Psarach
Trwają prace przy budowie
kompleksu sportowo –
rekreacyjnego przy Ośrodku
Pomocy Społecznej w Psarach.
Inwestycja ta dofinansowana jest
ze środków unijnego Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich w
wysokości 339 448 zł.
W ramach realizowanego
projektu powstanie plac zabaw ze
sztuczną nawierzchnia, kort do
tenisa, boisko do siatkówki plażowej
oraz trawiaste boisko do mini piłki
nożnej. Wykonane zostaną także
liczne miejsca parkingowe,
oświetlenie parkowe, ogrodzenie
terenu oraz monitoring. Koszt całego
zadania to 835 042,49 zł brutto
z czego unijne dofinansowanie to
339 448 zł.
cd. na str. 3

Prace przy budowie kompleksu sportowego za budynkiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach.
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Wykonawcą prac jest firma Moris
Sport Sp. z o.o. z Warszawy, która
została wyłoniona w przetargu
nieograniczonym w sierpniu ubiegłego
roku. Zaniepokojenie władz samorządu
gminy Psary budzi tempo i postęp prac
na budowie, która ma się zakończyć
zgodnie z umową 20.06.2013r. Referat

Inwestycji i Remontów Urzędu Gminy
Psary już kilkakrotnie pisemnie
upominał wykonawcę prac, by
przyspieszył realizację zadania,
informując jednocześnie, że nie ma
podstaw, by przedłużać termin realizacji
zadania. W przypadku nieterminowej
realizacji przedmiotu zamówienia
wykonawcy zostaną naliczone kary
umowne wynikające z umowy. Plac

budowy został przekazany firmie Moris
Sport 27 września 2012, a więc
wykonawca miał ponad 9 miesięcy na
wykonanie całego zadania. Do tej pory
wykonana została kanalizacja
deszczowa, instalacja elektryczna i
monitoringu oraz wylana płyta
betonowa pod kort tenisowy o
nawierzchni ze sztucznej trawy. Red.

Modernizacje i remonty gminnych drуg w 2013
Gmina Psary zamierza przeznaczyć
ponad 400 tys. złotych na remont
gminnych drуg. Kompleksową
modernizację przejdzie w tym roku 11
odcinkуw gminnych drуg: na 4
odcinkach drуg położona zostanie
nowa nakładka asfaltowa, a 7 odcinkуw
zostanie utwardzonych frezem
asfaltowym.
Nowa warstwa asfaltu zostanie

ułożona na ul. Dojazdowej w
Gródkowie, odcinku ul. Browarnej w
Sarnowie oraz na dwóch odcinkach ul.
Górnej w Górze Siewierskiej.
Frezem asfaltowym zostaną
utwardzone: ul. Kamienna w Sarnowie
oraz fragment Ul. Browarnej gruntowy
odcinek ul. Szosowej w Strzyżowicach
do nr 44, 3 odcinki dróg w
Malinowicach oraz ul. Leśna w
Gródkowie. Zgodnie z projektem

budowlanym na wspomnianych wyżej
odcinkach zostanie ułożona warstwa
frezu asfaltowego o 15 cm grubości,
która dodatkowo będzie skropiona
emulsją asfaltową.
Przetarg na wyżej wymienione prace
na drogach zostanie ogłoszony
w czerwcu, a zakończenie realizacji
prac planowane jest na koniec
października br.Red.

Wymieniono wodociąg na ul. Kamiennej w Sarnowie
Zakład Gospodarki Komunalnej
w maju zakończył prace związane
z wymianą sieci wodociągowej przy
ul. Kamiennej w Sarnowie.
Istniejący wodociąg stalowy o
średnicy Ø100 mm został wymieniony
na wodociąg z rur PE o średnicy Ø 110
mm na długości 200 mb. W ramach
przeprowadzanej inwestycji
wymienione zostały przyłącza do
5
budynków mieszkalnych. Po
zakończeniu prac w Sarnowie
pracownicy Zakładu Gospodarki
Komunalnej rozpoczęli wymianę
wodociągu na ulicy Dojazdowej w
Gródkowie. Wymiana obejmie 100
metrów długości starego wodociągu na
wodociąg z rur PE Ø 110 mm i 6
przydomowych przyłączy. Red.

Prace przy wymianie wodociągu w Sarnowie.

Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę i rozbudowę
budynku remizy OSP i biblioteki w Psarach
Na początku czerwca Urząd Gminy
Psary rozstrzygnął przetarg na
przebudowę i rozbudowę budynku
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej i
Biblioteki w Psarach, prace budowlane
zostaną zakończone jeszcze w tym
roku.
Wykonawcą robót wyłonionym w
drodze przetargu jest firma Hutnicze

Przedsiębiorstwo Remontowe z
Dąbrowy Górniczej, a całość inwestycji
wyniesie 289 286, 88zł. Część kosztów
zostanie pokryta z Regionalnego
Programu Operacyjnego województwa
Śląskiego.
W budynku remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej i biblioteki w Psarach
zostaną wybudowane nowe
pomieszczenia sanitarno - szatniowe

dla strażaków oraz klatka schodowa
prowadząca na wyższe kondygnacje z
dodatkowymi pomieszczeniami
gospodarczymi oraz duża sala dla
biblioteki. Zakres robót obejmuje:
wykonanie konstrukcji części
dobudowywanej wraz z wykończeniem
(fundamenty, ściany zewnętrzne,
cd. na str. 4
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wewnętrzne, stropy żelbetowe, schody
wewnętrzne, dach o konstrukcji
żelbetowej). Wybudowane części
zostaną ocieplone, a ponadto zostanie
wykonana: instalacja wodno kanalizacyjna wraz z szambem,
instalacja elektryczna, wewnętrzna
instalacja gazowej, instalacja c.o.

zasilana z projektowanego mini węzła
cieplnego na poziomie biblioteki oraz
instalacja c.o. w pomieszczeniach
socjalnych zasilanych z istniejącego
węzła cieplnego znajdującego się w
piwnicy budynku.
W nowym pomieszczeniu na drugim
piętrze w bibliotece powstanie tzw. PIAP
czyli Publiczny Punkt Dostępu do
Internetu z 20 stanowiskami

komputerowymi i stanowiskiem dla
animatora, dzięki czemu część prac
związanych z wybudowaniem tego
punktu będzie dofinansowana z projektu
realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach
działania 2.1.Infrastruktura
społeczeństwa Informacyjnego. Red.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

W Strzyżowicach trenują młodzi zapaśnicy
W maju w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Strzyżowicach
ruszyły kolejne zajęcia sportowe dla dzieci, tym razem są to zapasy. W
zajęciach biorą udział dwie grupy uczniуw, ktуrzy raz w tygodniu
ćwiczą pod okiem pana Sebastiana Matkowskiego, profesjonalnego
zapaśnika.
Uprawianie zapasów jest doskonałym treningiem
ogólnorozwojowym dla całego ciała. Zapasy potrafią pomóc
wytrenować siłę i
spryt. Uczą też
dziecko umiejętności
samoobrony, która
może mu się przydać
w codziennym życiu.
Warto pamiętać
także, że treningi
Zapasy trenują chłopcy i dziewczynki ze Szkoły
zapaśnicze uczą
Podstawowej w Strzyżowicach.
różnego rodzaju
padów. Uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach już po kilku spotkaniach bardzo
polubili ten sport i nie mogą się doczekać pierwszych zawodów. Red.

Nowa kampania reklamowa gminy Psary
Gmina Psary rusza z nową kampanią
promującą sprzedaż gminnych działek
budowlanych.
Pod koniec maja wydrukowano nowe
wydanie informatora „Zamieszkaj w
gminie Psary”. Informator opisuje 5
powodów dla których warto osiedlić się
w gminie Psary oraz prezentuje gminne
mienie, które będzie sprzedawane w
tegorocznych przetargach. W
przedostatni weekend maja w Centrum
Handlowym M1 w Czeladzi stanęło
gminne stoisko wystawiennicze na
którym szczegółowych informacji
dotyczących sprzedaży działek udzielał
pracownik Urzędu Gminy Psary. Była to
już czwarta tego typu akcja
zorganizowana od 2012 r. W tym roku w
przetargu wzięli już udział pierwsi
klienci, którzy dowiedzieli się o

możliwości zakupu ziemi pod
inwestycje indywidualne właśnie w
centrum handlowym. Zainteresowanie
kupnem działek w naszej gminie rośnie,
potencjalni inwestorzy zadają wiele
pytań związanych z gminą oraz
procedurą przetargową, wielu z nich
zostawia nam dane do kontaktu z prośbą
o przesłanie informacji o kolejnych
organizowanych przez gminę
przetargach. - mówi Marta Krzemyk,
pracownik Urzędu Gminy Psary
obsługujący stoisko wystawiennicze.
Samorząd gminny planuje jeszcze w
tym roku kolejne akcje promujące
gminne działki budowlane w centrach
handlowych oraz w Internecie.
Informacje dotyczące gminnych
działek na sprzedaż znajdą Państwo na
stronie www.psary.pl oraz na ostatniej
stronie niniejszego numeru. Red.

Gminne stoisko wystawiennicze
w Centrum Handlowym M1 w Czeladzi.
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Projekt współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Jestem wyjątkowy” dobiega końca
Od września 2011 roku we
wszystkich szkołach podstawowych
gminy Psary realizowany jest projekt
„Jestem wyjątkowy”, ktуry kończy się w
czerwcu 2013r. Wartość projektu
wynosi 154.724,11zł i jest finansowany
w 100% ze środkуw zewnętrznych,
gdzie 85 % pochodzi ze środkуw Unii
Europejskiej, a 15% to środki budżetu
państwa.
Za pozyskane pieniądze w szkołach
podstawowych na terenie Gminy Psary
zrealizowane zostały zajęcia
wyrównawcze, rozwijające i
logopedyczne. Chętnych do udziału w
projekcie nie brakowało, wsparciem
zostało objętych 283 uczniów klas I-III
wszystkich szkół podstawowych naszej
gminy. Głównym celem projektu było
łagodzenie trudności w nauce oraz
rozwój zainteresowań uczniów poprzez
indywidualizację procesu nauczania.
Dzieci uczestniczące w projekcie,
oprócz nabytej wiedzy
zdobyły
dodatkowe umiejętności
psychofizyczne, takie jak zwiększenie
umiejętności pracy w grupie,
zwiększenie poczucia samodzielności,
podniesienie zdolności
komunikacyjnych oraz otwartość na
problemy drugiego człowieka.
W
okresie 2011-2013r w ramach projektu
zrealizowano 594 godziny w 9 grupach

Uczniowie z Dąbia korzystają podczas zajęć z pomysłowych pomocy naukowych.

zajęciowych dla dzieci ze specyficznymi
trudnościami w czytaniu i pisaniu, 396
godzin w 6 grupach zajęć dla dzieci z
trudnościami w zdobywaniu
umiejętności matematycznych,
792
godziny w 12 grupach zajęciowych
rozwijających zainteresowania uczniów,
a dodatkowo w Szkole Podstawowej w

Uczniowie z Gródkowa podczas zajęć z programu „Jestem wyjątkowy”.

Strzyżowicach, Gródkowie i Sarnowie
przeprowadzono 231 godzin zajęć
logopedycznych w 5 grupach
zajęciowych. W celu właściwej
realizacji projektu szkoły zostały
wyposażone w bogatą bazę
dydaktyczną do w/w zajęć m.in. gry
dydaktyczne, pakiety multimedialne,
piramidy ortograficzne, liczydła,
zestawy konstrukcyjne, lupy, preparaty
mikroskopowe, stacje pogody,
liczmany magnetyczne, loteryjki
przyrodnicze, globusy, drzewa
demonstracyjne. Zakupiono również
laptop i mikroskop do szkoły w Dąbiu,
laptop do szkoły w Gródkowie, ekran i
projektor do szkoły w Sarnowie,
natomiast szkoła w Strzyżowicach
została doposażona w dwa komplety
mebli do pomieszczeń
przeznaczonych do realizacji zajęć.
Dzięki wsparciu ze środków unijnych
zajęcia prowadzone były w sposób
ciekawy z zastosowaniem aktywnych
metod nauczania, które w przyszłości
p r z y c z y n i ą s i ę d o
wszechstronniejszego rozwoju
uczniów. Red.
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Naruszanie stosunkуw wodnych na nieruchomości
Coraz częściej mamy do czynienia z
problemem, kiedy sąsiad podnosząc
teren swojej posesji powoduje, iż nasza
działka jest zalewana wodami
deszczowymi spływającymi z jego
gruntуw.
W takiej sytuacji mamy do pomocy
ustawę Prawo wodne, które określa
prawa i obowiązki właścicieli wody oraz
właścicieli innych nieruchomości. Art.
21 mówi, iż utrzymanie wód należy do
obowiązków ich właściciela, a co za tym
idzie zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy
właściciel gruntu – o ile przepisy nie
stanowią inaczej- nie może:
 zmieniać stanu wody na gruncie,
zwłaszcza jeśli chodzi o kierunek
odpływu znajdującego się na jego
gruncie wody opadowej, jak również
odpływu ze źródeł - ze szkodą dla
gruntów sąsiadujących
 odprowadzać wód oraz ścieków na
grunty sąsiednie
Prawo cywilne regulujące stosunki
cywilnoprawne między podmiotami
prawa prywatnego w Art. 144 kodeksu
również jasno określa, iż :„Właściciel
nieruchomości powinien przy
wykonywaniu swego prawa
powstrzymać się od działań, które by
zakłóciły korzystanie z nieruchomości
sąsiednich ponad przeciętną miarę,
wynikającą ze społeczno –
gospodarczego przeznaczenia
nieruchomości i stosunków
miejscowych”.
Jeżeli wystąpią jakiekolwiek zmiany
lub przeszkody w odpływie wody, do ich
usunięcia zobowiązany jest właściciel
gruntu, gdy powstały w skutek działania
osób trzecich, ze szkodą dla gruntów
sąsiadujących. Właściciele gruntów mają

prawo do zawarcia pisemnej ugody
zatwierdzonej przez wójta, prezydenta
miasta lub burmistrza w drodze decyzji.
Ugoda może ustalać zmiany w stanie
wody na gruntach, jeżeli zmiany te nie
będą miały szkodliwego wpływu na inne
nieruchomości lub gospodarkę wodną.
Wyłączone jest wprowadzanie ścieków
do wód lub ziemi.
Według art. 29 ust. 3 ustawy Prawo
wodne osoba, której grunty uległy
„podtopieniu” może zwrócić się do
władz odpowiednich terytorialnie, o
wydanie decyzji nakazującej
właścicielowi gruntu przywrócenie stanu
poprzedniego lub wykonanie urządzeń
zapobiegającym szkodom. Postępowanie
wszczynane jest również z urzędu.
Najczęściej stosowane jest zniwelowanie
terenu, którego podwyższenie
doprowadziło do zalania sąsiednich
gruntów. Natomiast jeśli chodzi o
urządzenia są to odpowiednio
poprowadzone przewody melioracji.
Wniosek składany do organu w formie
podania powinien zawierać:
 kto spowodował zmianę stanu wody
na gruncie
 w jaki sposób to nastąpiło
 opisane szkody jakie powstały w
skutek zaistniałej sytuacji
 numery ewidencyjne działek, gdzie
wystąpiły zmiany
 tytuł prawny do danej
nieruchomości – aktualny odpis księgi
wieczystej
zgodnie z kodeksem postępowania
administracyjnego termin rozpatrzenia
takiego wniosku powinien nastąpić nie
później niż w ciągu 1 miesiąca, a w
przypadku spraw szczególnie
skomplikowanych termin to 2 miesiące

od dnia wpływu wniosku.
Ustawodawca wprowadza również
możliwość, aby organ właściwy do
wydania pozwolenia wodnoprawnegoczyli starosta, marszałkowie
województwa i od 2008 r. również są to
dyrektorzy regionalnych zarządów
gospodarki wodnej w zależności od
rodzaju wnioskowanego pozwolenia
oraz rodzaju i lokalizacji inwestycji,
dokonali ustalenia wysokości
odszkodowania w drodze decyzji,
która jest niezaskarżalna. na żądanie
osoby poszkodowanej.
Reasumując: mając problem z
wodami z sąsiadujących terenów, które
powodują zalewanie naszych
nieruchomości ustawodawca
wprowadził szereg przepisów dzięki,
którym możemy dochodzić swoich
praw jeśli zwykłe sąsiedzkie rozmowy
nie przyniosą oczekiwanych przez nas
rezultatów.
Pamiętajmy - „Woda, jako integralna
część środowiska oraz siedliska dla
zwierząt i roślin, podlegają ochronie,
niezależnie od tego, czyją stanowią
własność”. Referat Przedsięwzięć
Publicznych Urzędu Gminy Psary.

Rada Gminy Informuje
23 maja 2013r. w Ośrodku Kultury w
Sarnowie odbyła się XXXI sesja Rady
Gminy Psary. Tematami sesji były:
ocena zasobуw pomocy społecznej,
zawierająca dane demograficzne,
społeczne i dane dotyczące osуb
korzystających z pomocy społecznej.
W obradach Sesji Rady Gminy Psary
uczestniczyli: Rafał Adamczyk –
Wicestarosta Będziński, Jacek Kołacz –
Dyrektor PZZOZ Będzin, oraz Artur
Wyra – p.o. Naczelnika Wydziału
Zdrowia Starostwa Powiatowego w
Będzinie, którzy przedstawili informację
dot. funkcjonowania i zakresu
świadczonych usług medycznych przez

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej
w
Będzinie.
Przyjęto 9 uchwał w sprawie:
1. Zmiany uchwały nr XXII/251/2012
z dnia 20 września 2012 roku w sprawie
nadania statutu Gminnej Biblioteki
Publicznej w Psarach, poprzez
poszerzenie działalności Gminnej
Biblioteki Publicznej w Psarach o
administrowanie przydzielonym
mieniem.
2. Określenia warunków i trybu
składania deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez

właścicieli nieruchomości
zamieszkałych za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
3. Rozpatrzenia skargi Państwa
E.L., J.L., J.L., uznając ją za bezzasadną.
4. Zmian w budżecie gminy na
2013r.
5. Zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Psary na lata 2013 –
2033 poprzez dostosowanie do
bieżącego stanu budżetu w zakresie
dochodów i wydatków.
6. Uchwały porządkowe dotyczące
przyjęcia nowych członków do KZK
GOP. Red.
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Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
już od 1 lipca
W decydującą fazę wkraczają
przygotowania do wprowadzenia
nowego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi w gminie
Psary. 27 maja 2013 r. Wуjt
rozstrzygnął przetarg na odbiуr i
zagospodarowanie odpadуw
komunalnych, a 11 czerwca radni
ustalili stawki za usługi dodatkowe
nieobjęte obowiązkową opłatą
śmieciową oraz podjęli decyzję w
sprawie ulg dla rodzin wielodzietnych.
Do końca miesiąca mieszkańcy
otrzymają także karty służące do
płatności za śmieci wraz z instrukcją
obsługi.
27 maja Wójt Gminy Psary dokonał
rozstrzygnięcia przetargu na odbiór i
zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu gminy.
Ogłoszone 23.03.2013 r. postępowanie
charakteryzowało się dużą
konkurencyjnością, bo złożono aż 7
ofert na obsługę gminy. Najniższą cenę
zaoferowała firma Spectrum Silesia
Service Sp. z o.o. z Radzionkowa, której
wspólnikiem jest Remondis Tarnowskie
Góry Sp. z o.o.
i to ona będzie
obsługiwać mieszkańców gminy Psary
od 1 lipca. Firma ta obowiązana jest
dostarczyć mieszkańcom pojemniki na
odpady zmieszane, worki na odpady
segregowane oraz harmonogramy ich
wywozu.
11 czerwca odbyła się sesja Rady
Gminy Psary, na której radni ustalili
stawki za usługi dodatkowe dotyczące
odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych wykraczające poza zakres
podstawowy objęty obowiązkową
opłatą śmieciową. Usługi dodatkowe
obejmują odbiór i zagospodarowanie
śmieci zmieszanych ponad ustalony
limit wynoszący w gminie Psary 60 l na
osobę na miesiąc oraz odbiór i
zagospodarowanie odpadów
rozbiórkowych i gruzu budowlanego
spod posesji. Przypominamy, że zakres
podstawowy gwarantuje odbiór opadów
zmieszanych dwa razy w miesiącu w
okresie od 1 maja do 30 września, a raz w
miesiącu od 1 października do 30
kwietnia. Przedstawione radnym
propozycje stawek zostały wcześniej
wynegocjowane z firmą Spectrum Silesia
Service sp. z o.o. z Radzionkowa. Jeśli
ilość odpadów zmieszanych i
częstotliwość ich odbioru jest
niewystarczająca dla danej rodziny,
wtedy właściciel nieruchomości może
zamówić podstawienie i odbiór

dodatkowego pojemnika na
śmieci zmieszane o
pojemności 120 l w cenie
Nowak Jan
ul. Malinowicka 200, 42 - 512 Psary
14,80 zł brutto za sztukę. W
ramach usług dodatkowych
mieszkaniec może także
zamówić odbiór odpadów
rozbiórkowych i
4000
budowlanych. Cena usługi
uzależniona jest od
wielkości kontenera lub
worka typu „big bag” oraz
okresu, na który ma zostać
podstawiony dany
pojemnik. Stawki usług
dodatkowych oraz formularz
zamawiania takich usług
znajdują się na stronie
internetowej www.psary.pl
oraz dostępne są w siedzibie
Urzędu Gminy pokój nr 214.
Przypominamy, że w
Wzór karty opłaty za gospodarowanie odpadami
r a m a c h z a k r e s u
komunalnymi w gminie Psary.
podstawowego objętego
opłatą śmieciową każde
rozłożenie na raty zgodnie z ordynacją
gospodarstwo domowe może bez podatkową, tak jak ma to miejsce w
dodatkowych opłat dostarczyć do Punktu przypadku podatku od nieruchomości.
Selektywnej Zbiórki Odpadów
Gotowy jest także system płatności
Komunalnych w Dąbiu 100 kg gruzu opłaty śmieciowej w gminie Psary.
budowlanego na rok.
Bank Spółdzielczy w Będzinie w
Na sesji 11 czerwca radni podjęli swoich placówkach w: Psarach,
także uchwałę o wysokości opłaty za B o b r o w n i k a c h , W o j k o w i c a c h ,
g o s p o d a r o w a n i e o d p a d a m i Będzinie, Czeladzi, Sosnowcu i
komunalnymi dla członków rodzin Dąbrowie Górniczej przyjmować
w i e l o d z i e t n y c h . W p r z y p a d k u będzie wpłaty od mieszkańców gminy
zamieszkiwania na nieruchomości Psary bez prowizji. Każdy właściciel
rodziny wielodzietnej, przez którą nieruchomości otrzyma wkrótce kartę
rozumie się rodzinę składającą się z opłaty za gospodarowanie odpadami
rodziców/rodzica wychowujących troje komunalnymi zawierającą numer
lub więcej dzieci, w wieku do 18 roku i d e n t y f i k a c y j n y g o s p o d a r s t w a
życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy domowego oraz numer rachunku
dziecko uczy się lub studiuje, ustala się bankowego, na który uiszczać będzie
stawkę w wysokości 7 zł od osoby opłatę śmieciową. Karta zawiera kod
zamieszkującej daną nieruchomość, k r e s k o w y , k t ó r y p r a c o w n i k
jeżeli odpady komunalne zbierane i wspomnianych wyżej placówek Banku
odbierane są w sposób selektywny. W Spółdzielczego zeskanuje i przyjmie
przypadku, gdy członkami rodzin wpłatę bez konieczności wypełniania
wielodzietnych są dzieci, które druku przelewu przez płatnika. Opłatę
ukończyły 18 lat niezbędne jest za śmieci można też regulować w
d o s t a r c z e n i e z a ś w i a d c z e n i a o siedzibie każdego innego banku oraz w
kontynuowaniu nauki. Zaświadczenie urzędach pocztowych.
należy składać co roku w terminie od 1
Już wkrótce do każdego
września do 31 października. Rodziny gospodarstwa domowego zostanie
spełniające te wymagania powinny w y s ł a n y p a k i e t i n f o r m a c y j n y
niezwłocznie złożyć w Urzędzie Gminy z a w i e r a j ą c y : k a r t ę o p ł a t y z a
Psary deklaracje korygujące, które g o s p o d a r o w a n i e o d p a d a m i
umożliwią im skorzystanie z niższej komunalnymi w gminie Psary wraz z
stawki. Osoby znajdujące się w trudnej instrukcją użytkowania, informację o
sytuacji życiowej, która uniemożliwia im zakresie i stawkach usług dodatkowych
terminowe płacenie opłaty śmieciowej oraz informację o ulgach dla rodzin
mogą starać się o jej umorzenie lub wielodzietnych. Urząd Gminy Psary.
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Piknik rodzinny w Dąbiu
Mimo nie najlepszej pogody, w
piątkowe popołudnie 24 maja br. Szkoła
Podstawowa w Dąbiu udowodniła, że
jest otwarta dla wszystkich, ma się czym
pochwalić i mimo pochmurnej aury
potrafi stworzyć serdeczną atmosferę.
Przekonali się o tym uczestnicy X
Pikniku Rodzinnego, ktуrzy w tym roku
zamiast w plenerze, spotkali się w sali
gimnastycznej. Oprуcz społeczności
szkolnej, rodzicуw, dziadkуw,
przyjaciуł szkoły do wspуlnej zabawy
dołączyli samorządowcy: Wуjt Gminy
Psary Tomasz Sadłoń, Sekretarz Gminy
Mirella Barańska-Sorn i
Przewodniczący Rady Gminy Jacenty
Kubica.
W bogatej ofercie piknikowych
atrakcji każdy mógł znaleźć dla siebie
coś atrakcyjnego. Miłośnicy tańca
podziwiali popisy uczestniczek
warsztatów tanecznych,
zorganizowanych przez Samorząd
Uczniowski. W zaprezentowanej ofercie
wokalnej, oprócz piosenek z list
przebojów, pobrzmiewały tradycyjne
ludowe przyśpiewki oraz okazjonalne
piosenki adresowane do mam z okazji
ich święta. Dzieciaki z pasją
uczestniczyły w warsztatach z ceramiki i
chętnie wystawiały swoje buzie do
pomalowania, a do loterii fantowej, w
której wszystkie losy wygrywały
ustawiała się długa kolejka. Dużym
zainteresowaniem, nie tylko chłopców,
cieszył się pokaz KickBoxingu
zaprezentowany przez Centrum Sportu i
Rekreacji AGATSU z Czeladzi.
Najwięcej emocji wzbudziły jednak

Występ w wykonaniu uczniów z Dąbia.

konkurencje sportowe rodziców,
zwłaszcza przejazd rowerem po
równoważni. Wszyscy z zapałem
dopingowali sportowców biorących
udział w konkursach, bo zdobyte punkty
procentowały ciekawymi upominkami.
Strudzeni popisami artystycznymi i
sportowymi oraz kibicowaniem mogli
odpocząć przy stoliku, degustując
różnorodne pyszności z piknikowego
menu, przygotowane przez
niezastąpionych rodziców.
Pikniki rodzinne, które zagościły już
na trwałe w tradycji Szkoły Podstawowej
w Dąbiu, stają się doskonałą okazją do
promowania aktywnego trybu życia.

Przede wszystkim jednak, służą
integracji międzypokoleniowej,
kształtują umiejętność spędzania
wolnego czasu z całą rodziną, tak, jak
dyktują to święta przypadające na maj i
czerwiec - Dzień Matki, Dzień Dziecka i
Dzień Ojca.
Społeczność Szkoły Podstawowej w
Dąbiu wyraża podziękowanie Starostwu
Powiatu Będzińskiego za finansowe
wsparcie pikniku w ramach programu
„Sportowy Powiat” oraz Rodzicom i
Przyjaciołom Szkoły za siłę serca,
przyjazną dłoń i aktywne włączenie się
w organizację całego przedsięwzięcia.
Do zobaczenia za rok! SP Dąbie.

Dzień Dziecka w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sarnowie
Tegoroczne obchody Dnia Dziecka
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2
zostały nieco przyspieszone. 29 maja
społeczność szkolna i przedszkolna
spotkała się na sali gimnastycznej, by
przyjąć najserdeczniejsze życzenia od
Dyrektor Małgorzaty Barańskiej i grona
pedagogicznego.
Dzień Dziecka to dzień zabawy i
niespodzianek przygotowanych dla
dzieci. W radosnych nastrojach
uczniowie "wyszli z ławek", dzieci
przedszkolne przybyły by bawić się wraz
z nauczycielami. Uczniowie i
przedszkolacy wraz z Samorządem
Uczniowskim przygotowali specjalny
pokaz mody, w którym choć przez
chwilę nasi podopieczni mogli poczuć
się jak prawdziwi modele i modelki,
spacerujący po wybiegu. Nie brakowało
kreatywnych i pomysłowych stylizacji.

Wszystkie wywołały
zachwyt i podziw.
Łącznie wystąpiło 30
uczniów wraz z
przedszkolakami.
Po występach na
wybiegu nadszedł czas
na zmagania sportowe,
w których uczniowie
mogli wykazać się
sprawnością fizyczną.
Potyczki wyłoniły
najlepszych, którzy
Pokaz mody w wykonaniu pierwszoklasistów.
otrzymali pamiątkowe
przygotował dla całej społeczności ZSP
dyplomy i ogromne
brawa. Na uwagę zasługuje fakt, ze w Nr 2 w Sarnowie pokaz baniek
sportowej rywalizacji brały udział całe mydlanych.
Dzieciom w tym dniu towarzyszyło
klasy wraz z wychowawcami, którzy
wiele atrakcji, które będą długo
chętnie wspierali swoje drużyny.
Dużą frajdę, zwłaszcza najmłodszym, wspominać. ZSP Sarnуw.
sprawiło pojawienie się clowna, który

Nr 18 / 5 / 2012/2013

Szkolny wolontariat „Pomocna dłoń”
Nasza szkoła biorąc udział
w projekcie Comenius
„Europejski
Magazyn Wolontariatu” od ponad
dwóch lat prowadzi działalność
wolontarialno-charytatywną. W ramach
działań szkolnego wolontariatu staramy
się przede wszystkim wspomóc dzieci
z Domu Dziecka w Sarnowie.
Zorganizowane akcje na ten cel polegały
na:
- zbiórce materiałów papierniczych
(kredki, ołówki, bloki itp.)
- zbiórce artykułów kosmetycznych
(mydła, szampony, żele itp.)
W przekazywaniu artykułów
kosmetycznych na ręce dyrekcji Domu
Dziecka w Sarnowie, brali udział
przedstawiciele państw członkowskich
Comeniusa. Wspólnie wraz
z wychowankami domu dziecka
i uczniami z klasy integracyjnej naszej

szkoły narysowano
międzynarodowy plakat
dotyczący wolontariatu.
W chwili obecnej
organizujemy zbiórkę
książek dla wychowanków
Domu Dziecka – głównie są
to bajki, opowiadania oraz
kolorowanki dla małych
dzieci.
Nasza „Pomocna dłoń”
brała również udział w
i n n y c h a k c j a c h
charytatywnych takich jak:
- Zbiórka karmy dla zwierząt
dla schroniska w Sosnowcu
- Zbiórka makulatury na akcję
ratowania koni dla Klubu Gaja
- Góra Grosza
- Zbiórka artykułów żywnościowych dla
potrzebujących z terenu naszej Gminy.
Podczas działań charytatywnych

nauczyliśmy się przede wszystkim
bezinteresownie pomagać. Sprawiło
nam to wiele radości i na pewno nie
zaprzestaniemy naszych działań !
Pedagog szkolny
mgr Magdalena Jeziorowska

Zawody sportowe dla najmłodszych
Pod koniec kwietnia 2013 roku pani
Beata Skórka – wychowawca grupy
przedszkolnej „ Przyjaciele Syriusza”
i pani Milena Neugebauer –
wychowawca klasy Ia zorganizowały dla
nas pierwszoklasistów i przedszkolaków
„Zawody sportowe dla najmłodszych” w
ramach jednego z projektów Etwinning
„Healthy, active & confident young
people” – „Zdrowi, aktywni i pewni
siebie młodzi ludzie”. Braliśmy udział
w wielu ciekawych konkurencjach - jak
bieg na czworakach, bieg z przyrządami,
bieg z przekładaniem szarf i wiele

innych. Na koniec cała
nasza pięćdziesiątka
zdobyła złote medale
zajmując pierwsze
miejsca, za których
ufundowanie bardzo
dziękujemy sponsorowi.
Było wspaniale, a każdy
z nas jest bardzo dumny ze
zdobytego medalu !
Paweł Kil,
SP Strzyżowice

Pierwszoklasiści i przedszkolaki na wspуlnej wycieczce
W piątek 10 maja 2013 roku
wybraliśmy się wraz z przedszkolakami
z grupy „Przyjaciele Syriusza” na
wspólną wycieczkę do Przybynowa.
Przybynów jest małą wioską niedaleko
Żarek, w której mieści się gospodarstwo
agroturystyczne „Pod skałką”.
Wycieczka do tego gospodarstwa to
bezpośredni kontakt z przyrodą,
zwierzętami, lekcją historii w
otoczeniu: Mini Skansenu Wsi Jurajskiej
z początku XX wieku „Ocalić od
zapomnienia", Zwierzyńca – w którym
są: wielbłąd, lamy, alpak, kangur, kuce,
kozy, daniele, osiołki, owce i wiele
innych zwierząt, które karmiliśmy oraz
wolierów z ptactwem ozdobnym
i kaczek pływających po wodzie, a także

drobiu domowego.
Nielada atrakcją była dla
nas przejażdżka
tramwajem konnym po
Jurze Krakowsko –
Częstochowskiej,
a oglądane widoki aż
zapierały nam dech
w piersiach. Zajęcia w
dawnej kuźni kowalskiej
były kolejną ciekawostką
dla nas. Na samym
początku był wspaniały
poczęstunek – jadło
różnego typu dmuchawcach – zamkach
wiejskie i ukochane przez
nas słodkości. Na koniec zaś przepyszna i piłkowych basenach. Wróciliśmy
kiełbaska z grilla. W międzyczasie szczęśliwi i pełni wrażeń !
mieliśmy możliwość pobawić się na
Emil Libiszowski, SP Strzyżowice
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I Gminny Konkurs Regionalny
16 maja b.r. Szkoła Podstawowa
w Dąbiu zainaugurowała nowy konkurs
dla uczniów szkół podstawowych. Jest
to konkurs regionalny, mający na celu
upowszechnienie wiedzy o Zagłębiu
Dąbrowskim. Zaproszenie do udziału
w tym regionalnym współzawodnictwie
przyjęły wszystkie szkoły podstawowe
z terenu naszej gminy, a gośćmi 1. edycji
konkursu byli: Wójt Gminy Tomasz
Sadłoń, Sekretarz Gminy Mirella
Barańska-Sorn, dyrektor GOK Anna
Nagły i Halina Sapota, kierownik
biblioteki w Dąbiu.
Na dobry początek uczniowie klasy
IV przedstawili zebranym scenkę,
przypominającą zapomniany już dziś
zwyczaj darcia pierza. Potem zawodnicy
zmierzyli się z nie lada zadaniami.
Musieli wykazać się wiedzą z zakresu
historii Zagłębia, znajomością legend,
symboli, a także słynnych
ludzi,
wywodzących się z naszego regionu.
Aby poprawnie odpowiedzieć na trudne
pytania, oprócz wiedzy potrzebna była
spostrzegawczość i twórcze myślenie.

I tak na przykład zabytkowe
obiekty
regionu zawodnicy
rozpoznawali na podstawie
niewielkich fragmentów budowli,
w herbach i flagach musieli
dostrzec opuszczone elementy lub
zmienioną kolorystykę, a kluczem
do rozpoznania znanych
o s o b o w o ś c i b y ł y
charakterystyczne fragmenty
piosenek.
Pomiędzy poszczególnymi
zadaniami uczniowie słuchali
zagłębiowskich przyśpiewek, obejrzeli
taniec w wykonaniu szkolnego zespołu
folklorystycznego z Dąbia oraz krótkie
inscenizacje legend. Było barwnie, bo
wszystkie dzieci wystąpiły w pięknych
strojach ludowych. Było też wesoło
i dowcipnie, zwłaszcza podczas
zagadek zadawanych gościom przez
przedszkolaków.
Po trudach konkursowych zmagań
wszyscy posilili się potrawami
przygotowanymi przez rodziców:
tradycyjnym żurkiem, własnoręcznie

upieczonym kołaczem oraz pysznym
chlebem, podanym ze smalcem
i kiszonym ogórkiem.
Na zakończenie konkursu Wójt
Gminy Psary Pan Tomasz Sadłoń
wręczył zawodnikom nagrody
i dyplomy. Zwycięzcami I Gminnego
Konkursu Regionalnego
zostali ex
aequo uczniowie ze szkół
podstawowych w Strzyżowicach
i Dąbiu.
Ania Rosуł i Oliwia Wiązek,
SP w Dąbiu

I miejsce w powiecie dla Śpioszki Czyścioszki
Nasze uczennice, siostry
Natalia
i Angelika Domagała zostały finalistkami
(I miejsce) powiatowego konkursu
plastyczno- ekologicznego „Moja Ziemia
– Czysty Świat”, którego organizatorem
było Starostwo Powiatowe, Urząd
Miejski oraz Miejska i Powiatową
Biblioteka Publiczna w Będzinie.
Redakcja: Na czym polegało Wasze
zadanie?
Natalia: Zadanie nie należało do
łatwych. Tegoroczni uczestnicy
konkursu musieli napisać książeczkę
„Rady na odpady” ze znanym bohaterem
literackim i wykonać do niej ilustracje.
Redakcja: Co było dla Was
najtrudniejsze w tej pracy?
Natalia: Najtrudniejszy był pierwszy
etap, kiedy musiałyśmy zdecydować się

na bohatera i opracować całą koncepcję.
Na bohaterkę naszej książeczki
wybrałyśmy Śpiącą Krуlewnę.
Angelika: Nasz utwуr zatytułowałyśmy
„O Śpioszce Czyścioszce czyli
prawdziwa historia Śpiącej Krуlewny”.
Najtrudniejsze było pisanie teksu.
Książkę opracowałyśmy w formie
komiksu, rysunkom towarzyszyły krуtkie
dowcipne komentarze.
Natalia: Bardzo cieszymy się z naszego
sukcesu. Na konkurs nadesłano kilkaset
prac ze szkуł z terenu całego powiatu
a nawet z Ukrainy.
Redakcja: Gratulujemy Wam serdecznie i
życzymy dalszych sukcesуw.
Zespуł redakcyjny ZSP nr2 w Sarnowie

„KoMAr” o Melpomenie
Co roku uczniowie naszej szkoły
biorą udział w przeglądzie teatralnym
„Spotkania z Melpomeną”. W tym roku
ZSP w Sarnowie reprezentowali
piątoklasiści uczestniczący w zajęciach
dodatkowych „Koła Młodego Artysty” KoMar.
Przygotowania do przedstawienia
trwały długo i towarzyszyło im wiele
zabawnych sytuacji. Nasz kolega
Piotrek zmęczony kolejnymi próbami
przejęzyczył się mówiąc
,,DZIEWCZĘTA rzecz święta, zamiast
,,HISORIA rzecz święta,, czym zyskał u
nas dziewcząt uznanie:). Nie zdajecie
sobie sprawy ile pracy musiała włożyć
nasza reżyserka - pani Alicja Szastak,
aby nauczyć pszczółkę zwinności
i lekkości. Maja podczas prób nie
zachowywała się jak pracowity owad
tylko jak słoń w składzie porcelany!

Cały zespół tracił powoli cierpliwość
gdy słyszał naszego przyjaciela, jak
mówi „przyłapę” zamiast przyłapię.
W końcu udało nam się! Stworzyliśmy
naprawdę świetne przedstawienie
kabaretowe.
Gdy nadszedł dzień występu
byliśmy bardzo zestresowani, mimo że
byliśmy dobrze przygotowani. Na scenę
wyszliśmy pierwsi. Dopiero po występie
poczuliśmy ulgę. Wszystko poszło
dobrze tylko... zapomnieliśmy rozłożyć
kwiaty dla Pszczółki Mai, ale nikt oprócz
nas o tym nie wiedział. Później
oglądaliśmy występy innych szkół:
Strzyżowic, Dąbia i Gródkowa. Na
koniec jury wybrało Osobowości
Teatralne. Z naszej szkoły takie
wyróżnienie otrzymały Edyta Gęgotek
i Ala Galeja – szalone dziewczyny. W
drodze powrotnej byliśmy bardzo

weseli. Pan kierowca chyba nie będzie
chciał już nas wozić bo przez całą drogę
śpiewaliśmy piosenki:). To było
naprawdę wyjątkowe przeżycie. Mamy
nadzieję uczestniczyć jeszcze kiedyś w
takiej imprezie bo nasz zespół bardzo
lubi występować.
Joanna Kita, kl 5, ZSP nr2 w Sarnowie

11

GŁOS SZKOLNY

Zagłębie Dąbrowskie – moja mała Ojczyzna
Stowarzyszenie
Forum dla Zagłębia
Dąbrowskiego w
ramach promocji
regionalizmu oraz
s p o ł e cz n y ch w i ę z i
lokalnych środowisk
przeprowadziło cykl
zajęć na temat regionu,
w którym mieszkamy.
Lekcje objęły
z a g a d n i e n i a
szczegółowo i
wyczerpująco
omawiające historię
Zagłębia, miast

i powiatu będzińskiego.
Uczniowie poznali
wiedzę na temat historii
i pochodzenia nazwy
regionu, symboli,
herbów oraz zabytków
np.Trójkąt Trzech
Cesarzy. Dzieci z
wielką przyjemnością
wzięły udział w quizie,
k t ó r y
b y ł
podsumowaniem
zdobytej wiedzy. Każdy
uczestnik otrzymał kilka
g a d ż e t ó w
i ulotek na temat

naszego regionu,
natomiast biblioteka
szkolna wzbogaciła się
o film edukacyjny
–retrospekcja wydarzeń
historycznych z roku
1863. Wiedzę i
u m i e j ę t n o ś c i
wykorzystaliśmy
przygotowując się do
Gminnego Konkursu
Regionalnego –
zdobyliśmy II miejsce.
SP GRУDKУW

Mały Ratownik `2013

Ola Pawlik i jej opiekunka
Kazimiera Kozieł

8 maja w Oddziale Rejonowym PCK w
Sosnowcu odbyły się eliminacje rejonowe
konkursu promującego zdrowy styl życia
„Mały Ratownik”. Uczestnicy „eskulapka”
startowali w dwóch kategoriach wiekowych:
kl. I–III oraz IV–VI. W finale konkursu znalazła
się Aleksandra Pawlik z kl. III Szkoły
Podstawowej w Dąbiu, zajmując trzecie
miejsce. W kategorii klas starszych piąte
miejsce przypadło czwartoklasistce Natalii
Kozali z Dąbia. Rejonowy Konkurs PCK „Mały
Ratownik” służy rozbudzaniu wśród
najmłodszych uczniów zainteresowania
własnym zdrowiem, wyrabia gotowość

Syriuszowy Konkurs

niesienia pomocy innym,
inspiruje do
podejmowania działań promujących zdrowy
styl życia. „Tegoroczny poziom konkursu był
bardzo wyrуwnany, a o ostatecznym wyniku
wśrуd najmłodszych uczestnikуw
zadecydowała dogrywka” – mówi Kazimiera
Kozieł, nauczycielka przygotowująca
zawodniczki do konkursu, długoletnia
opiekunka Szkolnego Koła PCK w Dąbiu.
Mamy nadzieję, że udział
w konkursie zaowocuje w przyszłości
odpowiednim, czyli zdrowym trybem życia
młodych ludzi.
Redakcja SP Dąbie

My uczniowie klasy Ia wraz z grupą
przedszkolaków „Przyjaciele Syriusza”
wzięliśmy udział w zorganizowanym
specjalnie dla nas „Syriuszowym
Konkursie” mającym na celu
sprawdzenie naszej wiedzy o krajach
należących do Unii Europejskiej
poznanych podczas zajęć z
międzynarodowego projektu Etwinning
pt „ Journeys with Sirius around Europe”
– „ Podróże z Syriuszem po Europie”.
Konkurs był bardzo ciekawy –

zadania typu prawda, fałsz,
kolorowanie, czy też układanie puzzli
ze sławnymi zabytkami pochodzącymi z
krajów europejskich. Nasza wiedza
okazała się być na szóstkę z plusem.
Każdy z nas otrzymał nagrodę w postaci
książki o zabytkach historycznych.
Chcielibyśmy, aby tak ciekawe imprezy
i konkursy odbywały się częściej !
Kinga Miodek, SP Srzyżowice

Gimnazjaliści w Pradze i Paryżu
5-10 maja 42 gimnazjalistów wraz
z opiekunami udało się na
sześciodniową wycieczkę do Pragi i
Paryża. Już pierwszego dnia mieliśmy
wiele pozytywnych wrażeń.
Przekonaliśmy się na własne oczy, że
Praga to urocze miasto pełne wąskich
uliczek, sklepów z pamiątkami i
pięknych widoków. Najbardziej
oczarowała nas atmosfera miasta – na
głównym placu siedziało swobodnie
dużo ludzi, wygrzewając się w słońcu i
oglądając przeróżne przedstawienia.
Spodobały nam się też: Most Karola,
Stare Miasto, ratusz, zegar Orłoj oraz
praska dzielnica żydowska. Bardzo
posmakował nam smażony ser. Był to
jednak dopiero początek wrażeń, gdyż
następnego dnia rano, zaczęliśmy już
zwiedzać Paryż – miasto zakochanych.
Rejs po Sekwanie, widoki z wieży
Eiffle'a, katedra Notre Dame, Bazylika
Sacre Coeur na Montmartre, kabaret
Moulin Rouge zrobiły na nas wielkie

wrażenie. W Disneylandzie
natomiast świetnie bawiliśmy się
w różnego rodzaju kolejkach
górskich. Naszymi ulubionymi
atrakcjami były: rakieta – Space
Mountain oraz rollercoaster
Indiana Jones.
Jednak, wycieczka ta nie
miała dla nas tylko wymiaru
turystycznego. Dzięki temu
wyjazdowi, mieliśmy dużo
okazji do porozumiewania się
w języku angielskim, w Luwrze
mogliśmy na własne oczy
zobaczyć rzeczy, które
wcześniej widywaliśmy tylko
w podręcznikach: Mona Lisę,
Nike z Samotraki, Wenus z Milo.
Odwiedziliśmy też grób naszego
sławnego kompozytora,
Fryderyka Chopina.
Jedynym minusem wycieczki było
to, że była za krótka!

Ewa Białas, Gabriela Mańka, Marcel
Madej, Karol Niepsuj, Gim Psary
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SOS dla tchуrza z grуdkowskiego lasu

Z okazji Dnia Ziemi uczniowie
klasy IV przedstawili inscenizację na
temat SOS DLA ZWIERZĄT. Hasło to
nie jest tylko tytułem spektaklu, ale na
co dzień staramy się pomagać naszym
małym
braciom. Chcielibyśmy
opowiedzieć przygodę, która
wydarzyła się jesienią w Gródkowie.
Idąc rano do szkoły uczeń klasy szóstej
Filip Badurak, spostrzegł na drodze
zabite przez samochód dzikie zwierzę,
a w pobliżu zauważył małe czarne,
piszczące bezradnie maleństwo.
Malutkie zwierzątko w dramatycznych
okolicznościach straciło mamę i bez

pomocy samo zginęłoby z głodu lub jak
jego matka pod kołami samochodu.
Nie zastanawiając się wiele Filip wziął
zwierzątko na ręce i zaniósł do szkoły.
Trudno nam było określić co to za
gatunek zwierzęcia, wyglądało na
małego drapieżnika z rodziny
łasicowatych. Najważniejsze było
jednak,
aby znaleźć dla malucha
bezpieczny dom. Tutaj nieocenioną
pomocą okazała się mama naszych
uczniów, pani Łaszczych, która
natychmiast zaoferowała swoją pomoc.
Po południu dowiedzieliśmy się, jakie
były dalsze losy małej czarnej sierotki.
Zwierzątko trafiło najpierw do
weterynarza, który orzekł,
że jest
zdrowe, ale aby przeżyć, musi znaleźć
fachową opiekę w schronisku dla
dzikich zwierząt. Pani Łaszczych bez
wahania zawiozła zwierzątko swoim
samochodem aż do Mikołowa, gdzie
znajduje się Schronisko dla Dzikich
Zwierząt „Leśne Pogotowie”. Tam
dowiedziała się, że znaleziony przez
naszego ucznia malec to tchórz
europejski. Pracownicy schroniska byli
jednak zaskoczeni, że tchórz jest taki
młodziutki. Był to już bowiem
październik, a małe tchórze normalnie
rodzą się zwykle w marcu lub kwietniu
i usamodzielniają się po 2-3 miesiącach.
Tchórz europejski występuje niemal

w całej Europie aż po Ural. Żyje
w lasach, zagajnikach i zaroślach.
Czasami zasiedla gospodarstwa
wiejskie. Jest typowym drapieżnikiem.
Ze względu na nieduże rozmiary ciała
poluje głównie na drobne owady, płazy,
jaszczurki, gryzonie a także ryby.
Jesienią żywi się dodatkowo owocami.
Jest raczej cichym samotnikiem,
prowadzącym skryty tryb życia. Dzień
przesypia w wykrotach lub w norach
opuszczonych przez inne zwierzęta.
Od 1992 roku liczebność tchórza
spadła i niestety, nie udaje się temu
zapobiec. Tchórz jako zwierzę leśne
przyczyniające się do zwalczania
szkodników, takich jak myszy albo
szczury, zasługuje na większą uwagę.
Pomimo, że nasze spotkanie
z tchórzem zaczęło się od tragicznej
śmierci jego matki, to jednak całe to
zdarzenie ma optymistyczny wydźwięk.
Mamy nadzieję, że znaleziony przez
naszego ucznia tchórz wróci kiedyś do
lasu. Cieszymy się, że w Lesie
Gródkowskim żyją tchórze. Ale przede
wszystkim radością napawa nas fakt, że
zarówno uczniowie Szkoły
Podstawowej w Gródkowie jak i ich
rodzice to prawdziwi przyjaciele
zwierząt.
SP GRУDKУW

Oko w oko z Jurą
15 i 16 maja uczniowie gimnazjum
w Psarach uczestniczyli w warsztatach
ekologicznych „Bliskie spotkania
z przyrodą i kulturą”, które odbyły się
w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym
w Smoleniu.
Pierwszego dnia odbyły się zajęcia
terenowe na ścieżce dydaktycznoprzyrodniczej „Dolina Wodąca”. Pani
przewodnik opowiadała o środowisku
przyrodniczym. Poznaliśmy bardzo
bogatą faunę z wieloma gatunkami
roślin chronionych. Podczas zajęć
popołudniowych odbyła się
prezentacja strojów średniowiecznych
przez Bractwo Rycerskie z Koszęcina.
Następnego dnia obejrzeliśmy
ekspozycje zwierząt występujących na
terenach polskich parków
krajobrazowych. Odbyła się również
projekcja filmu o Jurajskim Parku
Krajobrazowym, następnie podczas
zajęć warsztatowych w terenie
mogliśmy poznać gatunki drzew

I
N
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O

Gimnazjaliści uczestniczyli
w pokazie walk rycerskich

Zajęcia w terenie są oderwaniem od szkolnej ławki i w
sposób przyjazny wprowadzają w świat przyrody i ekologii

i krzewów. Zwiedziliśmy ruiny zamku
w Smoleniu.
Wyjazd był także okazją do
bliższego poznania się. Wieczór
spędziliśmy przy ognisku. Okazało się,
że nauczyciele nie tacy straszni jak ich
malują i można z nimi porozmawiać nie

Głos Szkolny jest dodatkiem do Głosu Gminy Psary redagowanym
przez uczniуw:






Gimnazjum im. marszałka Jуzefa Piłsudskiego w Psarach
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu
Szkoły Podstawowej im. Emili Gierczak w Grуdkowie
Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach

tylko na tematy naukowe. Wieczornym
rozmowom nie było końca
Oczekujemy kolejnych zajęć
terenowych, podczas których będziemy
w sposób praktyczny poznawać
otaczającą nas przyrodę.
Marika Mazur, Gimnazjum Psary

Formatowanie i skład gazetki:
Patrycja Frydrych
Aleksandra Krawczyk
Wiktoria Jędrusik
Anna Nawrot
Bartosz Białas
Konrad Strzelecki
pod opieką K.Nawrot, GimPsary
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Małyszomania 2013
W dniu 17 maja 2013 roku
przeprowadzono w Świetlicy Wiejskiej
w Dąbiu XIII edycję konkursy
profilaktyczno – edukacyjnego Szkуł
Podstawowych Gminy Psary pt.
Bezpieczna Gmina Psary – Razem
Bezpiecznej -Cztery Pory Roku Dla
Zdrowia - Małyszomania.
Głównym celem jest wykształcenie u
uczniów umiejętności prowadzenia
zdrowego stylu życia jako alternatywy
dla życia z używkami.
W wyniku przeprowadzonych
konkurencji tematycznych dotyczących
profilaktyki, zdrowego odżywiania,
ratownictwa przedmedycznego i
sportowych , po przeliczeniu punktacji
w konkurencjach tematycznych: I
miejsce zajęła drużyna z Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w
Strzyżowicach w składzie: ( Julia Sorn,
Michał Bork, Jakub Jaworek), II miejsce
drużyna ze Szkoły Podstawowej w
Gródkowie w składzie: (Alicja Jesiek,
Martyna Waluga, Bartosz Osemlak), III
miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej
w Dąbiu w składzie: (Anna Kiljańska,
Oliwia Warmuz, Jan Konieczny), IV
miejsce drużyna z Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego Nr 2 w Sarnowie w
składzie: (Julia Broszkiewicz, Oliwia
Mazur, Kacper Kyrcz). Laureatami
konkurencji sportowych zostali: I
miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej
w Dąbiu w składzie: (Paweł Hanak,
Szymon Jacak, Konrad Król), II miejsce
drużyna z Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego Nr 2 w Sarnowie w

składzie: (Wiktoria
Pilarska, Kinga
Torchała, Dominik
Szatan), III miejsce
zajęła drużyna z
Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego Nr 1
w Strzyżowicach w
składzie: (Oliwia Kil,
Michał Dul, Maciej
Białas), IV miejsce
drużyna ze Szkoły
Podstawowej w
Gródkowie w
składzie: (Wiktoria
Cwała, Jan Ciepiela,
Uczniowie z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Sarnowa
Martin Lasek ).
odbierają nagrody.
W o g ó l n e j
klasyfikacji zwyciężył
w ramach współpracy zorganizowały
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w
pokazy dla dzieci i młodzieży dając im
Strzyżowicach.
tym samym szansę na zdobycie nowej
Uczestnicy konkursu zobaczyli
wiedzy i doświadczeń.
pokazy: musztry zaprezentowanej przez
Dziękuje również sponsorom:
uczniów klasy pożarniczej LO w
Centrum Handlowemu AUCHAN w
Wojkowicach, umiejętności piłkarskich
Sosnowcu, Firmie Huhtamaki w
zawodników z Klubu Zagłębia
Czeladzi, Fabryce Danone w Bieruniu,
Sosnowiec, sprzętu i wyposażenia
Dariuszowi Niebudkowi aktorowi scen
Komendy Powiatowej Policji w
śląskich za wieloletnią owocną
Będzinie, umiejętności Policji w
współpracę i działania na rzecz dzieci i
wykonaniu kadetów Szkoły Policji w
młodzieży z gminy Psary oraz
Katowicach i wyposażenia oraz
Wolontariuszkom Martynie Czapli i
umiejętności Rejonowego Pogotowia
Patrycji Ostrowskiej.
Ratunkowego w Sosnowcu Sekcji
Wszystkie nagrody zostały zakupione
Ratownictwa Medycznego w
z Gminnego Programu Profilaktyki i
Mierzęcicach.
Rozwiązywania Problemów
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Alkoholowych, a wręczył je Wójt Gminy
Psarach bardzo serdecznie dziękuje
Psary Tomasz Sadłoń. OPS Psary.
wszystkim instytucjom biorącym udział
w Małyszomanii, które bezinteresownie,

Ewa Chotomska w bibliotece

Ewa Chotomska z uczniami ze SP z Sarnowa.

Maj jest miesiącem, w ktуrym we wszystkich
bibliotekach wiele się dzieje. W naszej rуwnież! Odbyły się
uroczystości pasowania na czytelnika, warsztaty
edukacyjne, spotkanie z okazji Święta Czekolady.
Oczywiście nie zabrakło rуwnież spotkania autorskiego.
Tym razem zaprosiliśmy do naszej gminy Ewę Chotomską,
ktуra odwiedziła Szkołę w Sarnowie.
Pani Ewa – bajecznie kolorowa, przeniosła uczniów w
krainę uroczej Ciotki Klotki, rozmawiała z dziećmi na
tematy bardzo ważne, dotyczące codzienności, zdrowia,
higieny,czytania książek. Dzieci odpowiadały na różne
pytania, z bardzo dobrym skutkiem odgadywały zagadki,
śpiewały piosenki. Było tęczowo i radośnie. Uczniowie
zorganizowali wystawę plakatów i rysunków
poświęconych Ewie Chotomskiej i jej twórczości. Wraz z
Ciotką Klotką śpiewali piosenki z repertuaru zespołu
Fasolki.
A na koniec można było zakupić płytę lub książkę
autorstwa Ewy Chotomskiej i otrzymać od naszego Gościa
autograf wraz z krótką dedykacją. Kolejka do Pani Ewy była
długa ale wszyscy chętni wychodzili z sali
usatysfakcjonowani. GBP Psary.
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Znamy tegorocznych Mistrzуw Ortografii z naszej gminy
Jan Kopcik- uczeń Zespołu Szkolno
Przedszkolnego Nr 2 w Sarnowie został
„Mistrzem Ortografii 2013”.
24.05.2013r. w Zespole Szkolno
Przedszkolnym Nr 2 w Sarnowie odbył
się kolejny jak co roku
Gminny
Konkurs Ortograficzny 2013 dla klas III
„O pióro Wójta Gminy Psary”. Każda
szkoła podczas szkolnych eliminacji
wytypowała swoich najlepszych
uczestników .Tegoroczną nagrodę –
Dyplom Mistrza Ortografii 2013 i pióro
Wójta Gminy Psary odebrał Jan Kopcik –
uczeń Zespołu Szkolno Przedszkolnego
Nr 2 w Sarnowie. Pozostali uczestnicy
otrzymali wyróżnienia i upominki.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a
laureatowi życzymy dalszych sukcesów.
ZSP w Sarnowie.

Uczestnicy tegorocznych ortograficznych zmagań z komisją konkursową.

Gminny konkurs literacki „Snuj się snuj bajeczko...”
Już po raz czwarty Zespуł SzkolnoPrzedszkolny nr 2 w Sarnowie –
Przedszkole Publiczne im. Kubusia
Puchatka wspуlnie z Biblioteką
Publiczną w Sarnowie zorganizowało
gminny konkurs literacki „Snuj się, snuj
bajeczko…”.
W konkursie wzięły udział dzieci
pięcioletnie uczęszczające do
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych z terenu
naszej gminy. Konkurs odbył się 9 maja
2013 roku w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 2 w Sarnowie Przedszkolu Publicznym im. Kubusia
Puchatka.
Ze względu na obchodzony rok
Juliana Tuwima zadania konkursowe
były związane z twórczością
wspomnianego poety. Dzieci wykazały
się doskonałą znajomością wierszy
Juliana Tuwima, dlatego też wszystkie
grupy otrzymały wyróżnienia.
W drugiej części konkursu dzieci
deklamowały wybrane wiersze Juliana
Tuwima. Ich zmagania bacznie
obserwowała komisja konkursowa w

składzie: Sekretarz Gminy
Psary Pani Mirella Barańska –
Sorn, dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 2
w Sarnowie Pani Małgorzata
Barańska, wicedyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Psarach Pani Krystyna Lipska
oraz wicedyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 2
w Sarnowie Pani Jolanta
Zygmunt. Zaszczytne I
Przedszkolacy wykazali się rzetelną wiedzą.
miejsce zdobyli: Julia Flak z
Oddziału przedszkolnego
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w
przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza S t r z y ż o w i c a c h - P r z e d s z k o l a
Kościuszki w Dąbiu oraz Klara Kiszka i Publicznego im. Misia Uszatka.
Tomasz Miodek z Zespołu SzkolnoNagrody zostały ufundowane
Przedszkolnego nr 1 w Strzyżowicach - p r z e z r o d z i c ó w d z i e c i
Przedszkola Publicznego im. Misia uczęszczających do Zespołu SzkolnoUszatka, drugie miejsce zdobyła Julita Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie Biała z Oddziału przedszkolnego przy Przedszkola Publicznego im. Kubusia
Szkole Podstawowej im. E.Gierczak w Puchatka, państwo Kozik oraz Wójta
Gródkowie oraz Leon Płazak z Zespołu Gminy Psary Pana Tomasza Sadłonia,
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie k t ó r y o s o b i ś c i e p o g r a t u l o w a ł
- Przedszkola Publicznego im. Kubusia wszystkim uczestnikom konkursu i
Puchatka, natomiast trzecie miejsce wręczył nagrody. ZSP w Sarnowie.
zdobyła Adela Libiszewska z Zespołu

Z wizytą w remizie strażackiej
4 maja obchodzony jest
Międzynarodowy Dzień Strażaka.
Dzięki uprzejmości Łukasza Janoty –
naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej
w Sarnowie dzieci z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 2 w Sarnowie –
Przedszkola Publicznego im. Kubusia
Puchatka 6 maja 2013 roku spotkały się
ze strażakami w remizie OSP w
Sarnowie.

W trakcie spotkania przedszkolaki
dowiedziały się nie tylko jak wygląda
praca strażaka, ale także jak zachować
się, gdy są świadkiem wypadku lub
pożaru. Była też okazja zobaczenia jak
wygląda wóz strażacki, sprzęt gaśniczy
oraz strój strażaka do codziennej pracy.
Przedszkolacy mieli możliwość
założenia umundurowania bojowego.
Odbył się również pokaz obsługi węża

strażackiego podczas pożaru. Dzieci
dowiedziały się, że strażacy nie tylko
gaszą pożary, ale również ratują życie i
zdrowie ludzkie w trakcie powodzi,
wypadków samochodowych. Na
zakończenie spotkania dając wyraz
szacunku dla ciężkiej pracy, jaką
wykonują strażacy ochotnicy
przedszkolaki wręczyły strażakom
podziękowanie. ZSP w Sarnowie.
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Majowa „Niezapominajka” w Dąbiu
W niedzielne popołudnie 19 maja
mieszkańcy gminy Psary mieli okazje
uczestniczyć w „Święcie
Niezapominajki” majуwkowym
festynie, ktуry przez GOK
organizowany był po raz drugi.
Impreza odbyła się na placu przy
Remizie OSP w Dąbiu, i podobnie jak w
zeszłym roku w całości poświęcona była
tradycji i kulturze ludowej. W bogatym
programie artystycznym na początku
zaprezentowali się uczniowie SP w
Dąbiu, którzy jako Dziecięcy Zespól
Folklorystyczny, zaśpiewali i zatańczyli
dla zgromadzonych gości. Z kolei swój
popis aktorski zaprezentowała druga
grupa uczniów, którzy specjalnie dla
swojej chorej koleżanki Magdusi
Sobczyk, zadedykowali swoje
przedstawienie pt. „Bajeczka o zajączku

i lisiczce”. Obydwa występy
spotkały się z ogromnym
aplauzem ze strony
publiczności, która była pod
wrażeniem talentów młodych
artystów. Miłe akcenty
muzyczne zaprezentowały
również lokalne zespoły
śpiewacze, które aktywnie
działają na terenie naszej gminy.
Między występami gminnych
zespołów, zebrani mieszkańcy
Gościnnie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca ZAWIERCIE
mieli okazję zobaczyć i usłyszeć
Zespół Pieśni i Tańca
licznie zjawili się mieszkańcy Gminy
„Zawiercie”, który gościnnie wystąpił z Psary oraz zaproszeni na nią goście:
okazji niedzielnego święta. Zespół w Przewodniczący RG Jacenty Kubica, Zbarwnych strojach oraz skocznych ca Wójta Mirosław Rabsztyn, Sekretarz
choreografiach zaprezentował pieśni Gminy Mirella Barańska - Sorn, Radna
oraz tańce z różnych regionów polski, w Gminy Psary Grażyna Polasiak oraz
tym folklor regionu zagłębiowskiego. Na Sołtys Dąbia Tadeusz Kubik. GOK.
tegorocznym Święcie Niezapominajki

Kopciuszek - historia prawdziwa
Kopciuszek to nie tylko opowieść o
biednej dziewczynce, to historia ludzi i
ich wartości, przypominająca nam o
tym co w życiu powinno być ważne, a o
co nie warto kosztem innych na siłę się
upominać.
O prawdach i podstawowych
wartościach moralnych opowiadał
spektakl pt.: „Kopciuszek”, który w
piątkowe popołudnie w Świetlicy
Wiejskiej w Dąbiu, wystawiła grupa

teatralna GOK. Młodzi aktorzy, historię,
biednej sieroty, przedstawili w zupełnie
nietradycyjnym stylu, w przekładzie na
współczesny język i kulturę. Swoją
profesjonalną grą aktorską młodzi artyści
nie tylko rozbawili, wzruszyli widza, ale
przede wszystkim pokazali jak cienka
granica dzieli dobro i zło.
Humorystyczne dialogi, pewna gra
aktorska, swoboda w ruchu scenicznym,
sprawiła, iż spektakl swoim

profesjonalizmem zachwycił, licznie
zebraną publiczność, która młodych
aktorów nagrodziła gromkimi
brawami. W spektaklu według
scenariusza i reżyserii Karola
Binkowskiego wystąpili: Ola Duda,
Daria Cieplińska, Weronika Sobczyk,
Martyna Maj, Natalia Guzenda,
Karolina Biedroń, Bartosz
Białas,
Maciej Lis oraz Bartek Duda. GOK.

Święto wszystkich mam
W Świetlicy Wiejskiej w Gуrze
Siewierskiej oraz Ośrodku Kultury w
Preczowie odbył się Dzień Matki.
W niedzielne popołudnie w obu
placówkach odbyły się uroczystości z
okazji Dnia Matki. Specjalnie na te
okazję dzieci ze Świetlicy Wiejskiej w
Górze Siewierskiej złożyły swoim

mamom, płynące prosto z serca,
życzenia, następnie przedstawiły krótki
program artystyczny, na który złożyły się
wiersze, wesołe piosenki oraz
humorystyczne skecze, które
nagrodzono głośnymi brawami.Oprócz
najmłodszych pociech, przed
zgromadzona publicznością

Występ w budynku Remizy OSP w Górze siewierskiej.

zaprezentowały się również zespoły:
Orkiestra Dęta pod dyrekcją Tomasza
Nowaka oraz Zespół „Górzanie”. Na
zakończenie zebrani gości mogli
obejrzeć wystawę prac rękodzieła
ludowego, wykonanych przez
mieszkanki Góry Siewierskiej oraz
podzielić się wrażeniami z występów
przy słodkim poczęstunku. Równie
miła atmosfera panowała podczas
spotkania w Ośrodku Kultury w
Preczowie, gdzie odbyły się
uroczystości z okazji Dnia Matki i Dnia
Ojca. W programie przygotowanym
przez instruktorów GOK
zaprezentował się zespół dziecięcy
BONGOSIKI działający przy Ośrodku
Kultury w Preczowie oraz grupa
starszych dzieci uczęszczających do
Ośrodka Kultury w Preczowie.
Wszyscy przybyli goście otrzymali
okazjonalne laurki i obrazy na szkle
wykonane przez dzieci uczęszczające
na zajęcia do Ośrodka Kultury w
Preczowie. GOK.
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Nasi posłowie w Warszawie
W dniach 31.05.-1.06.2013r. w
Warszawie odbyła się XIX Sesja Sejmu
Dzieci i Młodzieży. Gminę Psary
reprezentowali uczniowie Gimnazjum
im. J, Piłsudskiego: Paulina Kamińska i
Karol Kopka. Aby zasiąść w parlamencie
musieli pokonać silną ogуlnopolską
konkurencję. W rekrutacji wzięło udział
aż 555 zespołуw z całej Polski.
Tematyka zadań w tym roku
dotyczyła ekologii. Należało
przeprowadzić szereg działań
związanych z ochroną środowiska,
których podsumowaniem była debata.
Temat wybrany przez naszych posłów
brzmiał: „Segregacja odpadów jest
korzystna dla mieszkańców Gminy
Psary. Jak skutecznie przekonać
mieszkańców wsi do segregacji
odpadów? „Sukces jest tym większy, że z
naszego powiatu w sejmie pojawiła się
oprócz nas tylko delegacja jednej szkoły
ponadgimnazjalnej. 31 maja, w dniu
przyjazdu wszystkich młodych posłów
do Warszawy odbyły się czterogodzinne
warsztaty związane z ekosystem i
ekorozwojem. Każdy uczeń mógł

wybrać najbardziej odpowiadający sobie
temat i wziąć udział w takich zajęciach w
towarzystwie innych 20 kolegów i
koleżanek. Nasi posłowie wybrali
warsztaty: „Streetworking jako forma
pracy ze społecznością lokalną w celu
zrównoważonego rozwoju” i „ Dobry
mówca jako lider zmian w swoim
środowisku”. 1 czerwca wszyscy
posłowie i posłanki udali się do Sejmu RP,
aby wspólnie obradować na temat
przygotowanej trzy tygodnie wcześniej
uchwały na temat ochrony środowiska.
Przed wejściem na salę obrad swoje
stoiska rozłożyli przedstawiciele klubów
poselskich zachęcając młodych posłów
do zapoznania się z ich ofertą licznymi
gadżetami. Po zajęciu miejsc w ławach
poselskich rozpoczęły się obrady, których
efektem było przyjęcie uchwały
dotyczącej ekorozwoju na szczeblu
lokalnym. Została ona przyjęta
większością głosów. Za głosowało 349
Karol Kopka i Paulina Kamińska.
posłów i posłanek, przeciw 71 posłów i
posłanek, a wstrzymało się od głosu 30
Kopacz, minister edukacji Krystyna
posłów i posłanek. Gośćmi specjalnymi
Szumilas i Rzecznik Praw Dziecka
posiedzenia XIX Sesji Sejmu Dzieci i
Marek Michalak. GimPsary.
Młodzieży byli : marszałek sejmu Ewa

Nowe publikacje Stowarzyszenia Autorуw
Na rynku ukazały się dwie nowe
publikacje opracowane przez członkуw
Stowarzyszenia Autorуw Polskich
Oddział w Będzinie.
W sprzedaży dostępne są:
- „Zagłębiowskie szkice
monograficzne. Historia-kulturaoświata” t.2. 2012
- „Wybór fragmentów twórczości
członków Stowarzyszenia Autorów
Polskich Oddział
Będziński”

W pierwszej wymienionej książce
zawarto zbiór referatów, jakie były
wygłoszone przez ludzi nauki (m.in. prof.
Z. Woźniczkę) na XIII Sympozjum
Zagłębiowskim im. dr. Jana PrzemszyZielińskiego w Muzeum Miejskim w
Sosnowcu w czerwcu 2012 r. Promocja
książki odbyła się na początku czerwca
br. w Muzeum „Saturn” w Czeladzi
podczas XIV Zagłębiowskiego
Sympozjum. Wydawcą książki jest SAP
O/Będzin i Klub Kronikarzy Z.D.

W drugiej wymienionej publikacji
zamieszczono na ponad 200 stronach
fragmenty twórczości członków
Stowarzyszenia Autorów Polskich
O/Będzin. Tu warto wspomnieć, że
książka składa się z dwóch części:
twórczość literacka i twórczość
historyczna. Swoje utwory
przedstawiło 17 osób, wśród nich trzy
zamieszkałe na terenie Gminy Psary
(Andrzej Lazar, Zdzisław Rabsztyn i
Tadeusz Trzcionka). B.C.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach
Helena Warczok otrzymała odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej
Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Psarach Helena Warczok
decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego otrzymała odznakę
honorową Zasłużony dla Kultury
Polskiej, ktуra przyznawana jest
osobom wyrуżniającym się w
tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie
kultury.
Helena Warczok jest dyrektorem
Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach
od 2011 r, ukończyła studia
bibliotekoznawstwa i informacji
naukowej, a jej bibliotekarski staż pracy

wynosi 26 lat, w tym 12 lat na stanowisku
dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Piekarach Śląskich.
Pani Helena poświęca wiele uwagi
rozwojowi czytelnictwa zwłaszcza wśród
najmłodszych. W naszej gminie co
miesiąc organizuje akcje mające na celu
promocję słowa pisanego takie jak
konkursy literackie czy cieszące się
niesłabnącą popularnością wśród
mieszkańców w każdym wieku –
spotkania z pisarzami. Duży nacisk
kładzie również na pielęgnowanie
tradycji i zwyczajów. Ciekawą inicjatywą

Pani Heleny jest utworzenie Galerii
Młodych Twórców, która prezentuje
dokonania uzdolnionej młodzieży. Z
jej inicjatywy powstał też Klub
Miłośników Książki.
Działania Pani Heleny zostały
dostrzeżone już w ubiegłych latach w
1998 r. otrzymała ona odznakę
„Zasłużonego Działacza Kultury, a w
2004 medal Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich w Dowód
Uznania. Serdecznie gratulujemy Pani
Helenie wysokich osiągnięć i życzymy
kolejnych sukcesów! Red.
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Święto koszykуwki na psarskim Orliku
Dyrektor Gimnazjum w Psarach oraz
UKS Gimnazjum Psary byli
organizatorami Turnieju Koszykуwki
Dziewcząt „Psary – Wiosna 2013”. W
sportowej rywalizacji wzięły udział
zespoły: Gimnazjum Psary, Gimnazjum
Sławkуw, II LO im. Stanisława
Wyspiańskiego z Będzina.
Zawody wygrała
drużyna Gimnazjum
Psary pokonując II LO
31:23 oraz Gimnazjum
Sławków 28:23. Miejsce
drugie zajął zespół z II
LO, a miejsce trzecie
Gimnazjum Sławków.
Zwycięska drużyna
prowadzona przez
t r e n e r a J a c k a
Grzywnowicza
wystąpiła w składzie:
Patrycja Frydrych,
Martyna Frydrych,
Magdalena Żerańska,
Angelika Stelmach,
Weronika Sobczyk,
Anna Nawrot, Paulina
Niedbała, Patrycja Dej,
Paulina Hatlapa, Paulina

Kozioł, Dominika Jastrzębska, Wiktoria
Jędrusik, Sandra Kogut, Julia Pasternak,
Aleksandra Krawczyk, Karolina
Labocha. Dekoracji zwycięskich
zespołów dokonał Dyrektor Gimnazjum
Ewa Wawrzak oraz Wójt Gminy Psary.
Ukoronowaniem turnieju był
pokazowy mecz koszykówki w
wykonaniu zawodników MKS Dąbrowa

Górnicza, którego inicjatorem był Wójt
Gminy Psary Pan Tomasz Sadłoń.
Wspomniany pokaz cieszył się
ogromnym zainteresowaniem
uczestników turnieju, uczniów
Gimnazjum oraz zaproszonych
uczniów szkół podstawowych naszej
gminy. Gimnazjum w Psarach.

Pamiątkowe zdjęcie z zawodnikami MKS Dąbrowa Górnicza.

Turniej w dwa ognie usportowione
20.05.2013r. w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym Nr 2 w Sarnowie Szkole Podstawowej im. A. Szklarskiego
odbył się ,,VI turniej w dwa ognie
usportowione o Puchar Wуjta Gminy
Psary” dla uczniуw klas III . Celem
zabawy była popularyzacja gier
zespołowych a także rozwijanie
wspуłpracy i upowszechnianie kultury
sportu wśrуd młodszych dzieci.
Zmagania zawodników obserwowali
zaproszeni goście oraz kibice z

poszczególnych szkół, którzy
dopingowali swoje drużyny. Każda
szkolna drużyna składała się z 8
zawodników a ich zadaniem było ,,zbić”
jak najwięcej zawodników drużyny
przeciwnej w ciągu 10 minut.
Patronat nad tym wydarzeniem objął
Wójt Gminy Psary Pan Tomasz Sadłoń.
Najlepsza drużyna otrzymała ,, Puchar
Wójta Gminy Psary’, a wszystkie
drużyny pamiątkowe dyplomy, piłki
oraz słodkie upominki.

Zapraszamy na ZUMBĘ
Gminny Ośrodek Kultury rozpoczął
realizację nowych zajęć dla dorosłych.
ZUMBA to znakomite połączenie
ćwiczeń aerobowych z tańcem.
Zawiera w sobie elementy tańca i
aerobiku.
Choreografia łączy różne style
taneczne min.: hip-hop, soca, samba,
salsa, merengue, mambo, sztuki walki,
oraz elementy Bollywood i tańca
brzucha. Wykorzystywane są także
elementy treningu siłowego (squat,
lunge). Jest świetnym sposobem na relaks
i aktywne spędzenie wolnej chwili.
Pierwsze zajęcia uczestniczki mają już

za sobą, ale każdy kto poprawić swoją
kondycję ma ku temu okazję w każdy
poniedziałek 17:30-18:30 w Gminnym
Ośrodku Kultury w Gródkowie oraz w
Ośrodku Kultury w Preczowie w każdy
czwartek 17:30-18:30. Koszt zajęć to 30
złotych za miesiąc. Po wakacyjnej
przerwie planowane jest utworzenie
grupy w Świetlicy wiejskiej w Dąbiu.
Wszystkich zainteresowanych
serdecznie zapraszamy. Więcej
informacji udziela Gminny Ośrodek
Kultury w Gródkowie pod numerem: 32/
267 22 59. GOK.

W tym roku najlepszą drużyną
okazała się klasa III ze Szkoły
Podstawowej w Strzyżowicach , II
miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w
Sarnowie, a III miejsce Szkoła
Podstawowa w Dąbiu.
Dzięki tym rozgrywkom uczniowie
klas III naszej gminy mieli możliwość
zaprezentowania się i sprawdzenia
swoich umiejętności współpracy w
zespole oraz zapoznania się z duchem
sportowej rywalizacji. ZSP Sarnуw.

18

OGŁOSZENIE

Psary, 3 czerwca 2013 r. projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na
piśmie do Wójta Gminy Psary, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2013 r. Jako
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu:
w sołectwie Preczów”.
1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub
późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr VII/206/2012 Rady Gminy Psary z 2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w
dnia 22 marca 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
projektu: Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz.
235) lub
terenu położonego w sołectwie Preczуw, którego granice wyznaczają:
 obszar 1: od północy – granica lasu, od wschodu – ul. Polna, od południa – 3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów
południowa granica działki nr 395, od zachodu – linia równoległa do ul. Polnej ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.
w odległości 80 m,
 obszar 2: od wschodu – ul. Polna, od zachodu – linia równoległa do ul. Polnej
w odległości 60 – 70 m, od północy – północna granica działki nr 363/4, od
południa – południowa granica działek nr 390 i jej przedłużenie w kierunku Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
północno-zachodnim przez działki 388/7 i 387/2,
 obszar 3: od północy – ul. Wiejska, od południa – południowa granica społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
działek nr 425/4, 425/2 i 425/4, od wschodu – wschodnia granica działki nr środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami) w publicznie
dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie,
425/3, od zachodu – zachodnia granica działek nr 425/1 i 425/4,
 obszar 4: od północy i wschodu – granica administracyjna gminy Psary z zamieszczono dane:
miastem Dąbrowa Górnicza, od zachodu – droga prowadzona wzdłuż rz. - o projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
terenu położonego w sołectwie Preczów,
Czarna Przemsza, od południa – ul. Szkolna,
 obszar 5: od północy – ul. Brzeźna, od wschodu – ul. Dębowa, od południa – - o prognozie oddziaływania na środowisko.
południowa granica działek nr 715 i 716/2, od zachodu – zachodnia granica
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
działki nr 715,
 obszar 6: od północy – ul. Jaworowa, od południa, zachodu i wschodu – udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt
zewnętrzne granice działek nr 806/1, 806/2, 963/2, 963/4,
 obszar 7: od zachodu – ul. Zielona i ul. Jaworowa, od północy – północne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony powyżej
granice działek 820, 821, 942, 824, od wschodu – wschodnie granice działek nr podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem
możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego
825, 826, 827, 830, od południa – południowe granice działek nr 827 i 830,
 obszar 8: od zachodu – ul. Dębowa, od północy – granica lasu, od wschodu – wglądu, o którym mowa powyżej.
droga polna wzdłuż lasu.
Projekt zmiany planu zostanie wyłożony wraz z prognozą oddziaływania na Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
środowisko w dniach od 11 czerwca 2013 r. do 9 lipca 2013 r. w siedzibie na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
Urzędu Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, w godz. od 10:00 do 13:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 czerwca 2013 r. o godz. 17:00 w wnosić do Wójta Gminy Psary na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Preczowie ul. Dębowa 1
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2013 r.
RPPIII.6722.001.2012

Badanie struktury gospodarstw rolnych
W dniach od 1 czerwca do 8 lipca 2013 roku według stanu na 1 czerwca br. na obszarze
województwa śląskiego Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi następujące badania
rolnicze: Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR)Badanie pogłowia bydła, owiec i
drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-KSRA); Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AKR).
Są to badania reprezentacyjne, co oznacza że badana jest pewna część gospodarstw rolnych
reprezentujących całą zbiorowość. W badaniach udział weźmie Ok. 11,5 tys. gospodarstw
rolnych (około 12% całej zbiorowości gospodarstw indywidualnych w województwie). Każde
wylosowane gospodarstwo rolne otrzyma list Prezesa GUS z informacją o udziale w badaniu.
Badanie struktury gospodarstw rolnych jest obowiązkowo przeprowadzane we wszystkich
krajach członkowskich Unii Europejskiej.
Jakość uzyskanych wyników, tworzonych uogólnień i ich pełne wykorzystanie zależy od
kompletności badań i rzetelności udzielanych odpowiedzi. Dlatego też Główny Urząd
Statystyczny uprzejmie prosimy o przychylność i współpracę z ankieterami
Jednocześnie istnieje możliwość samodzielnego wypełnienia formularzy poprzez Internet z tej formy będzie można skorzystać od 1-9 czerwca br.; po tym terminie badania będą
realizowane przez teleankieterów (telefonicznie) i ankieterów (osobiście w miejscu
zamieszkania).
Wzory formularzy: R-SGR, R-KSRA i AK-R, zawierające zakres tematyczny badań dostępne
są na stronie: http://form.stat.gov.pl
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KZK
GOP informuje
W związku ze zbliżającym się kolejnym postępowaniem
przetargowym dotyczącym „wschodniej” części rejonu KZK
GOP informujemy, że w celu ułatwienia pasażerom
orientacji w przebiegach tras, na linii autobusowej nr 269
wprowadzona zostanie odrębna numeracja:
-269 dla kursów w relacjach: Będzin - Psary- Siewierz Mierzęcice - Siewierz,
- 769 dla kursów w relacjach: Będzin - Psary - Siewierz.
Obie relacje zdecydowanie różnią się od siebie zarówno
pod względem rejonów obsługi, jak i komfortu przejazdu różnica przejazdu pomiędzy linią nr 269 a linia nr 769
wynosi 24 minuty.
Jednocześnie informujemy, że pomimo zmiany
oznaczenia, przebiegi ich tras oraz godziny odjazdów nie
ulegną zmianie.
Wprowadzenie przedmiotowej korekty planuje się z
dniem 1 marca 2014 r., tj. w momencie wejścia w życie
nowej umowy przewozowej z operatorem wykonującym
przewozy na przedmiotowych liniach.
Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Grzegorz Dydkowski
Dane kontaktowe:
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Dolna 1, 42 - 504 Dąbie,
tel. 32 360 16 70
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Malinowicka 1, 42 - 512 Psary
tel. (32) 267-22-71
Pogotowie energetyczne 991
NUMER ALARMOWY - 722 362 364
Służy do zgłaszania sytuacji nadzwyczajnych.
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II GMINNY DZIEŃ DZIECKA

II Gminny Dzień Dziecka
Tegoroczne obchody tego
szczegуlnego święta, cieszyły
się dużym zainteresowaniem
mieszkańcуw, zarуwno tych
małych jak i dużych. Kolorowy
i pełen atrakcji festyn, w tym
roku odbył się na stadionie LKS
Iskra w Psarach.
W programie artystycznym
zaprezentowały się dzieci i
młodzież z sekcji artystycznych
GOK oraz szkół i przedszkoli.
Imprezę swoim występem
o t w o r z y ł a g r u p a
przedszkolaków z ZSP w
Sarnowie, która w krakowskich
strojach zatańczyła
tradycyjnego „Krakowiaka”. W
dalszej części programu
popisom wokalnym i
tanecznym nie było końca.
Wystąpili min: Weronika
Harasimiuk z ZSP w
Strzyżowicach, Oliwia
Lipińska, Emilia Maciejczyk,
Maja Mroczek ze SP w
Gródkowie, Zespół WokalnoInstrumentalny z OK w
Sarnowie, dziecięcy zespół
instrumentalny Bongosiki z OK
w Preczowie, uczniowie ze: SP
w Dąbiu, SP w Sarnowie oraz
sekcja cheerleaderek ze SP w
Gródkowie. Równocześnie z
występami artystycznymi,
odbywały się indywidualne
rozgrywki sportowe, w których
wzięło udział prawie 100
dzieci. Dodatkowo
organizatorzy przygotowali
konkurencje rodzinne, w której
3-osobowe rodziny walczyły o
Puchar Wójta Gminy Psary oraz

zaproszenia na rodzinny obiad
do restauracji „Chata z Zalipia”,
ufundowane przez właściciela
restauracji -Tomasza Wąsika.
Dla wszystkich zwycięzców
konkrecji indywidualnych
GOK przygotował atrakcyjne
nagrody, medale oraz
pamiątkowe dyplomy. Ponadto
w trakcie trwania festynu, każde
dziecko mogło bezpłatnie
skorzystać z dmuchanych
atrakcji takich jak: euro bungee,
bungee run, byk interaktywne
czy zjeżdżalnia.
W tegorocznym festynie
wzięła udział rekordowa ilość
mieszkańców, którzy całymi
rodzinami przychodzili
świętować ze swoim
pociechami ten szczególny
dzień. „Wszystko się udało,
dopisała pogoda, program był
równie atrakcyjny i ciekawy.
Każde dziecko, które biegało po
stadionie było uśmiechnięte od
ucha do ucha” - powiedziała
babcia jednego z dzieci.
Dyrektor GOK Anna Nagły
pragnie złożyć serdeczne
podziękowania za pomoc w
organizacji tegorocznego
festynu z okazji dnia dziecka:
pracownikom GOK,
nauczycielom za organizację
rozgrywek sportowych oraz
Tomaszowi Wąsikowi z
restauracji „Chata z Zalipia”.
Zapraszamy do obejrzenia
pełnej fotorelacji z imprezy na
portalu informacyjnym gminy
Psary www.psary.pl GOK.

Gangnan style w wykonaniu uczniów z Dąbia.

Występ przedszkolaków z Sarnowa.

Występ zespołu tanecznego z GOK.

Dzieci mogły skorzystać z dmuchanych atrakcji za darmo.

Dmuchany byk był nie lada atrakcją.
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INFORMACJE

Nowe przetargi na sprzedaż gminnych działek budowlanych
Ruszają kolejne
przetargi na sprzedaż
gminnego mienia.
Najbogatszą ofertę
działek budowlanych
pod indywidualne
budownictwo gmina
posiada w Gуrze
Siewierskiej.
W ofercie gminy
znajduje się 59 działek
na Osiedlu Czerwony
Kamień w Górze
Siewierskiej o
powierzchni od 730 m2
do blisko 1900 m2. Na
tym osiedlu można
kupić uzbrojoną działkę
budowlaną już za 77
490 zł brutto. Najbliższy
przetarg na działki
odbędzie się 27 czerwca
b.r., aby wziąć w nim
udział należy uprzednio wpłacić
wadium, które musi być zaksięgowane
na koncie Urzędu Gminy Psary do 20
czerwca b.r.
Dla osób szukających terenów pod
usługi samorząd proponuje działkę
zabudowaną budynkiem byłej szkoły w
Goląszy Górnej- powierzchnia działki
3802 m2, o wartości 390 tys. zł oraz

usługową działkę w Górze Siewierskiej
o pow. 3540 m2 w cenie 286 000 zł. Dla
deweloperów gmina posiada w ofercie
blisko 8-hektarową działkę w
Malinowicach położoną naprzeciwko
znanego w regionie Osiedla
Malinowice. Teren ten przeznaczony
jest w planie zagospodarowania
przestrzennego pod budownictwo
mieszkaniowe i posiada dostęp do

podstawowych mediów, a cena
wywoławcza to 3 .175 .000 zł (40
zł/m2).
Zapraszamy do zapoznania się ze
szczegółowymi informacjami
dotyczącymi oferowanych działek na
sprzedaż na stronie internetowej gminy
www.psary.pl . Dodatkowe informacje
pod numerem tel. 32 29 44 936. Red.

