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Święto Wojska Polskiego w Psarach
W niedzielę, 11
sierpnia, z okazji Święta
Wojska Polskiego na
stadionie LKS „Iskra Psary”
odbył się II Piknik
Patriotyczny.
Obchody Święta Wojska
Polskiego w Psarach
rozpoczęła msza święta w
Kościele pw. św. Brata
Alberta Chmielowskiego w
Będzinie, po której nastąpił
przemarsz pod obelisk
poświęcony pamięci
żołnierzy z 11 pułku
Piechoty i 23 pułku Artylerii
Lekkiej stacjonujących w
Będzinie, poległych w
wojnach z 1920 roku i
1939 r. Tam odbył się apel
poległych, a pod
pomnikiem złożono kwiaty
i zapalono znicze. Uroczystość była
także okazją do wręczenia przez
komendanta Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Będzinie ppłk. dr. inż.
Zbigniewa Kopę pamiątkowych odznak
i wyróżnień w uznaniu szczególnych
zasług dla umacniana więzi między
Wojskową Komendą Uzupełnień, a
środowiskiem regionu. Po zakończeniu
części oficjalnej zgromadzeni goście
udali się na stadion w Psarach, gdzie
odbył się II Piknik Patriotyczny.
Zgromadzonych gości na stadionie w
Psarach przywitał komendant
Wojskowej Komendy Uzupełnień
Zbigniew Kopa oraz wójt gminy Psary
Tomasz Sadłoń. Wśród licznie
zgromadzonych gości znaleźli się szef
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
płk Krzysztof Radwan, poseł na Sejm RP
Waldemar Andzel, Janusz Żakowski
dyrektor biura Senatora Zbigniewa
Meresa, starosta powiatu będzińskiego
Krzysztof Malczewski, starosta powiatu
zawierciańskiego Rafał Krupa, burmistrz
miasta i gminy Siewierz Zbigniew Banaś,
burmistrz Poręby Marek Śliwa, zastępca
prezydenta Będzina Józef Pilch,
przewodnicząca Rady Miasta Dąbrowa

Kaskaderski popis Szwadronu „Toporzysko” wywarł na widzach ogromne wrażenie.

Górnicza Agnieszka Pasternak,
komendant powiatowy PSP w Zawierciu
Marek Fiutak, środowisko kombatanckie
na czele z kpt. Henrykiem Smogórem,
radni powiatowi, gminy Psary oraz
sołtysi.
Część artystyczną rozpoczął występ
Orkiestry Wojskowej Sił Powietrznych z
Bytomia pod batutą kapelmistrza Pawła
Szczoty. Na murawie boiska swoje
stoiska prezentowały zaproszone grupy
rekonstrukcyjne z województwa
śląskiego, prezentujące różne okresy
historyczne polskiej wojskowości, na
których można było obejrzeć sprzęt
w o j s k o w y j e d n o s t e k
powietrznodesantowych, postrzelać z
łuku czy z wiatrówki, obejrzeć KTO
„Rosomak” z Wojskowych Zakładów
Mechanicznych w Siemianowicach
Ś l ąs k i ch , cz o ł g T - 3 4 z M u z e u m
Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie
Górniczej i pojazd wojskowy
„HUMMER” z 18 bpd z Bielska – Białej.
Jedną z najbardziej wyczekiwanych
przez publiczność atrakcji był pokaz
kawalerii konnej i władania białą bronią
w wykonaniu ułanów ze szwadronu
Toporzysko 3 pułku Strzelców Konnych
im. Hetmana Polnego Stefana

Czarneckiego. Ułani zachwycili
zgromadzonych pokazem
kaskaderskim, skokami na koniu przez
płonącą obręcz oraz prezentacją jazdy w
damskich siodłach pań ubranych w
suknie z XIX w. Na pikniku można było
obejrzeć również techniki walki wręcz,
które zaprezentował 6 batalion
powietrznodesantowy z Krakowa.
Imprezę zakończył pokaz walk
rycerskich z okresu późnego
średniowiecza w wykonaniu członków
Bractwa Rycerskiego Zamku w Będzinie
oraz rekonstrukcja walk z okresu II
Wojny Światowej.
Tegoroczny Piknik Patriotyczny był
zorganizowany przez Ośrodek Kultury
Gminy Psary oraz Wojskową Komendę
Uzupełnień w Będzinie. Impreza cieszy
się z roku na rok coraz większym
zainteresowaniem mieszkańców, którzy
oceniają ją bardzo pozytywnie: – Byłem
z córkami już po raz drugi na Pikniku
Patriotycznym i muszę przyznać, że z
roku na rok impreza jest coraz
ciekawsza, każdy znajdzie na niej coś
interesującego dla siebie.- powiedział
mieszkaniec Psar Michał Mroczek. Red.
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„Zagospodarowanie terenu – boiska sportowe, place zabaw, oświetlenia,
monitoring, odwodnienie, ogrodzenie w Psarach”

Trwają prace przy budowie boisk i placu zabaw
przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach
Trwają prace na placu za Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Psarach, gdzie
firma Moris Sport buduje boiska oraz
plac zabaw z bezpieczną
nawierzchnią.
W ostatnim czasie zostały wykonane
miejsca postojowe, droga dojazdowa
oraz dwa wyjazdy na ulicę Kamienną.
Położono także sztuczną trawę na
boisku do tenisa ziemnego. Obecnie
pracownicy wykonują ogrodzenie i plac
zabaw, na którym ułożone już zostały
obrzeża betonowe oraz podbudowa z
kruszywa pod bezpieczną nawierzchnię
i montują urządzenia zabawowe.
Ze względu na przedłużającą się
zimę prace mogły rozpocząć się dopiero
w połowie kwietnia, co w połączeniu z

Pracownicy montują urządzenia na placu zabaw.

niezwykle obfitymi opadami deszczu w
maju spowodowało opóźnienie
względem pierwotnego harmonogramu
prac. Główny wykonawca firma Moris
Sport z Warszawy deklaruje, że
zakończy zadanie do końca sierpnia.
Projekt ten objęty jest dofinansowaniem
w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich w wysokości
339 448 zł. Red.
Boisko do tenisa ziemnego wyłożono sztuczną trawą.

Rozpoczęła się rozbudowa biblioteki w Psarach

Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe
Sp. z o.o. przystąpiło do prac związanych z
rozbudową Gminnej Biblioteki Publicznej w
Psarach.
W pierwszej kolejności zostały wykonane prace
rozbiórkowe, roboty ziemne oraz wylano ławy
fundamentowe z betonu. Przed budowlańcami
jeszcze wiele pracy, bo do 13 grudnia 2013 roku
musi powstać nowa klatka schodowa oraz nowa sala
biblioteczna, a także rozbudowane pomieszczenia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach. 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.Koszt rozbudowy to 289 286,88
PLN brutto. Red.
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Podpisano umowy na remonty i modernizacje drуg
Zakończyło się postępowanie
przetargowe zmierzające do
wyłonienia wykonawcуw modernizacji
10 odcinkуw gminnych drуg.
Firma Usługi Remontowo-Budowlane
z Zawiercia będzie wykonawcą
umocnienia nawierzchni dróg frezem
asfaltowym, a Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z
Katowic przeprowadzi renowację dróg o
nawierzchni asfaltowej.
W 2013 r. w budżecie gminy
przewidziano środki na umocnienie
frezem asfaltowym 7 odcinków dróg
gminnych. Taka przebudowa czeka
ulicę Kamienną i Browarną w Sarnowie,
odcinek ulicy Szosowej w
Strzyżowicach do numeru 44, 3 odcinki
dróg w Malinowicach oraz ulicę Leśną w
Gródkowie. Wykonawcą tych prac
Ul. Kamienna w Sarnowie przejdzie remont.
będzie Firma Usługi RemontowoBudowlane z Zawiercia, która
Nowe nakładki asfaltowe powstaną Drogowych w Katowicach, które w
zaoferowała najniższą cenę w
na
ulicy Dojazdowej w Gródkowie oraz przetargu zaproponowało najniższą
wysokości 178 349,00 zł. Termin
dwóch
odcinkach ulicy Górnej w Górze cenę na poziomie 116 781,58 zł. Red.
realizacji tego zakresu zamówienia
Siewierskiej.
Wykonawcą tych prac jest
upływa 16 września 2013 r.
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót

Zagospodarowano teren przy boiskach wielofunkcyjnych w Goląszy Gуrnej
i Gуrze Siewierskiej
W l i p c u d o k o ń c z o n o
zagospodarowanie przestrzeni
publicznej przy boiskach
wielofunkcyjnych w Gуrze Siewierskiej
i Goląszy Gуrnej.
W Górze Siewierskiej obok placu
zabaw i boiska wielofunkcyjnego w

miejscu po byłych garażach został
wykonany parking z kruszywa na całej
długości drogi dojazdowej do boiska.
Wykonawca prac, firma „Drogrem”
zamontowała także 3 ławki wzdłuż
ogrodzenia placu zabaw, z których
można obserwować sportowe zmagania

Ławki przy boisku i placu zabaw
w Górze Siewierskiej.

Miejsce parkingowe przy boisku wielofunkcyjnym w Górze Siewierskiej.

na boisku. Koszt tych prac to 15 084,72
zł.
Przy boisku wielofunkcyjnym w
Goląszy Górnej zostały zamontowane
dwie ławki oraz stojak na rowery, przy
którym dodatkowo zostało wykonane
kilka metrów kwadratowych bruku,
koszt robót wyniósł 6273 zł. Obecnie
opracowywany jest projekt budowlany,
przewidujący wybudowanie w
sąsiedztwie boiska wielofunkcyjnego
parkingu, altany z kręgiem tanecznym,
siłowni zewnętrznej i budynku
gospodarczego na sprzęt sportowy.
Red.
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Gminna brygada budowlana kończy I etap termomodernizacji
budynku szkoły w Malinowicach
Pracownicy gminnej brygady
remontowo-budowlanej zakończyli I
etap prac obejmujących
termomodernizację budynku byłej
szkoły podstawowej w Malinowicach.
W lipcu brygada wykonała także
ogrodzenie przy placu za Ośrodkiem
Pomocy Społecznej oraz wykonała
ogrodzenie z siatki na cmentarzu
komunalnym w Strzyżowicach.
W budżecie gminy na 2013 rok
przewidziano ok. 50 000 zł na
termomodernizację budynku byłej SP w
Malinowicach. Blisko 20 tys. zł z tej
kwoty, które w całości zostały
przeznaczone na zakup materiałów
budowlanych, stanowi fundusz sołecki

Prace podczas modernizacji budynku w Malinowicach.

Elewacja od strony placu zabaw po zakończeniu prac.

dla Sołectwa Malinowice. Pracownicy
brygady położyli styropian i wykonali
nową elewację na 5 ścianach budynku.
Wykonano obróbki blacharskie,
przedłużono konstrukcję dachu, którą
ocieplono nad częścią kuchenną. Jest to
I etap prac modernizacyjnych, które
będą kontynuowane także w roku
przyszłym.
W połowie sierpnia gminna brygada
remontowa rozpocznie prace nad
ociepleniem dobudowanej części
garażowej budynku OSP w Górze
Siewierskiej o czym piszemy poniżej
oraz wykona termomodernizację remizy
OSP w Dąbiu gdzie wymieniony
zostanie dach z eternitu znajdujący się
nad częścią garażową budynku. Red.

Zakończono rozbudowę i modernizację garaży
w Gуrze Siewierskiej
Zakończono rozbudowę i modernizację garaży strażackich
w Gуrze Siewierskiej. Wykonawcą robуt było Hutnicze
Przedsiębiorstwo Remontowe z Dąbrowy Gуrniczej, firma
została wyłoniona przez gminę w drodze przetargu.
Koszt prac wyniósł blisko 95 tysięcy złotych. Zakres robót
obejmował wyburzenie i demontaż bram wjazdowych do
garażu, wyburzenie starej przybudówki, wykonanie od
podstaw, tj.: od fundamentów po dach, nowego przedłużenia
garaży w konstrukcji tradycyjnej wraz z nowymi bramami
garażowymi, segmentowymi sterowanymi elektrycznie. W
garażach zamontowano nową instalację oświetlenia i zasilania
oraz wentylację mechaniczną. W połowie sierpnia gminna
brygada remontowa rozpocznie termomodernizację
W Górze Siewierskiej rozbudowano garaże strażackie.
dobudowanej części garażowej.
Realizowane zadanie jest kolejnym etapem prac mających na
celu przebudowanie budynku OSP w Górze Siewierskiej i przyległego do niego placu. Ukończono już również prace w
pomieszczeniu, w którym będzie znajdował się publiczny punkt dostępu do Internetu (PIAP). Gmina posiada projekt
budowlany na zagospodarowanie placu znajdującego się przy remizie OSP, który zakłada przebudowę ciągu od ulicy Chopina
do Ogrodowej oraz zorganizowanie wielu miejsc odpoczynku i rekreacji. Red.
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Orlik w walce o tytuł najlepszej przestrzeni publicznej
w wojewуdztwie
Kompleks boisk Orlik 2012, powstały
przy gimnazjum w Psarach, został
zakwalifikowany do corocznego
konkursu Najlepsza Przestrzeń
Publiczna Wojewуdztwa Śląskiego,
organizowanego przez Zarząd
Wojewуdztwa Śląskiego oraz do
konkursu Piękna Wieś wojewуdztwa
śląskiego w kategorii „Najlepsze
przedsięwzięcie odnowy wsi”
organizowanego przez Urząd
Marszałkowski Wojewуdztwa
Śląskiego.
Przewodnim celem konkursu
Najlepsza Przestrzeń Publiczna
Województwa Śląskiego jest
promowanie wysokiej jakości projektów
urbanistycznych i architektonicznych,
które wpływają na przestrzeń publiczną
naszego województwa. W tegorocznej

edycji o tytuł konkuruje 36 inwestycji.
Która okaże się najlepsza? Od 1
s i e r p n i a , n a s t r o n i e
www.slaskie.pl/npp, internauci mogą
oddawać głosy na wybrane obiekty
sportu, zdrowia, edukacji, kultury,
turystyki, gastronomii, handlu, jak
również rynków miejskich, parków,
skwerów, deptaków oraz placów i
terenów o charakterze rekreacyjnym. Jest
o co walczyć, ponieważ łączna pula
nagród finansowych to 60 tys. złotych.
Konkurs „Piękna wieś województwa
śląskiego” ma na celu pielęgnowanie i
rozwijanie tożsamości lokalnej oraz
pobudzanie aktywności gospodarczej
przy zachowaniu wartości środowiska
kulturowego i przyrodniczego
uwzględniając potrzeby przyszłych
pokoleń, a także kształtowanie i
utrzymanie ładu przestrzennego.

Wygrana w tym konkursie za I, II i III to
kolejno 6 000, 4000 i 2000 zł. W ramach
tego konkursu w kategorii „Najlepsze
przedsięwzięcie popularyzujące
tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe”
zgłoszono również zakup strojów
ludowych dla Dziecięcego Zespołu
Folklorystycznego, działającego przy
Gminnym Ośrodku Kultury w
Gródkowie
O wygranych w obu konkursach
decyduje powołana przez ich
organizatorów komisja. W lipcu i
sierpniu obie komisje odwiedziły już
psarskiego Orlika, za którego trzymamy
kciuki! Wyniki poznamy w najbliższych
miesiącach. Red.

Do końca września mieszkańcy gminy dostaną kompostowniki
Zgodnie z deklaracją gmina
Psary zakupiła 3700 sztuk
kompostownikуw. Obecnie są one
s ys tematyczn i e d o s tar czan e
mieszkańcom.
W drodze przetargu została
wyłoniona firma, z którą zawarto
umowę na wykonanie
kompostowników, jest to firma
EKOBAT Maciej Chajdys z siedzibą
w Łodzi ul. Ofiarna 4/28.
R o z d y s p o n o w a n i e
kompostowników rozpoczęto od
miejscowości: Malinowice,
Sarnów, Preczów natomiast do
pozostałych mieszkańców gminy
Psary będą one na bieżąco
dostarczane w następującej
kolejności: Psary, Strzyżowice,

Gródków, Góra Siewierska,
Goląsza, Dąbie, Brzękowice. Za
ich rozdysponowanie
odpowiedzialne jest
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Aneta Sowul z Malinowic.
Zakończenie dostarczania
kompostowników mieszkańcom,
którzy złożyli deklaracje o
wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi przewiduje się na 30
września 2013r.
Kompostownik pomaga
zagospodarować odpadki
organiczne jak i zielone.
Dodatkowo nie zajmuje on dużo
miejsca i można go ustawić na
działce lub w ogródku. Red.

Gmina zakupiła kompostowniki dla mieszkańców.

Zakończono wymianę wodociągu na ul. Szosowej w Strzyżowicach
i Dojazdowej w Grуdkowie
W czerwcu i lipcu Zakład Gospodarki
Komunalnej w Dąbiu zakończył
wymianę sieci wodociągowej na ul.
Szosowej w Strzyżowicach w ilości 180
mb rur PE Ш 110 mm oraz 6 przyłączy
wodociągowych do budynkуw i na ul.
Dojazdowej w Grуdkowie w ilości 110
mb PE Ш 110 mm i 6 sztuk przyłączy
wodociągowych do budynkуw.
Ponadto w lipcu pracownicy ZGK
wykonali przyłącze wodociągów z 2

studzienkami do budynku szatni LKS
Preczów i wymienili około 100 mb
wodociągu PE Ø 110 mm przy ul.
Zwycięstwa w Psarach z uwagi na
wysoką awaryjność tego odcinka.
Obecnie pracownicy Zakładu
Gospodarki Komunalnej wymieniają
wodociąg na ul. Granicznej w Psarach i
Strzyżowicach, gdzie modernizację
przejdzie 570 metrów wodociągu z rur
PE Ø 110 mm oraz 27 przyłączy do
budynków mieszkalnych. W następnej

kolejności wymienione zostaną:
wodociąg stalowy na wodoc. z rur PE Ø
110 mm wraz z przyłączami na ul.
Zielonej w Preczowie oraz część
wodociągu stal. na wodociąg z rur PE Ø
160 mm wraz z przyłączami na ul.
Wspólnej w Gródkowie i fragment
wodociągu stal. na wodoc. z rur PE Ø
160 mm na ul. Głównej w Sarnowie.
Mieszkańcy tych ulic będą mieć
wymienione wodociągi do końca tego
roku. Red.
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ABC segregowania odpadуw według nowych zasad
W związku ze zmianą ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w
gminach od 1 lipca 2013r. na terenie
gminy Psary obowiązuje nowy system
gospodarowania odpadami. W drodze
przetargu wybrana została firma, ktуra
świadczy usługi w zakresie odbioru
odpadуw od mieszkańcуw gminy Psary.
Jest to firma SPECTRUM Silesia Service
Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie.
Nowe zasady mają na celu likwidację
dzikich wysypisk, poprawę stanu
środowiska, objęcie zbiórką wszystkich
odpadów.
Tak naprawdę segregacja odpadów
nie kosztuje wiele wysiłku, a daje tak
wiele dla nas i naszego otoczenia, w
którym egzystujemy. Poniżej
przypominamy kilka prostych zasad,
które możemy zastosować podczas
segregacji odpadów nie utrudniając
sobie codziennych czynności.
Jak wiemy nasze posesje zostały
wyposażone w pojemniki na odpady
zmieszane oraz w kolorowe worki do
segregacji odpadów.:
Worek niebieski
Worek niebieski jest przeznaczony
na papier – odbierany raz na 2 miesiące;
wrzucamy do niego: gazety, magazyny,
katalogi, książki, zeszyty, mapy, torby
papierowe, tekturę falistą, kartony po
proszkach. Natomiast starajmy się nie
wrzucać zabrudzonego, mokrego i
tłustego papieru, gdyż wtedy całkowicie
nie nadaje się do ponownego
przetworzenia; papier tekturowy, papier
powlekany folią, opakowania po
materiałach budowlanych: np. worki po
cemencie, gipsie, kleju, tapety oraz
wytłoczki po jajkach- również nie
powinny się znaleźć w worku na papier.
Aby opakowanie zajmowało mniej
miejsca w worku po prostu należy je
zgnieść. Papier najlepiej pozbawić
plastikowych okładek, grzbietów lub
zszywek, które mogłyby uszkodzić
worek co skróci jego okres przydatności.
Worek zielony
Worek zielony przeznaczony jest na
szkło- odbierany jest raz na 2 miesiące;
wrzucamy do niego: słoiki, butelki ze

szkła białego oraz kolorowegopamiętajmy, aby wewnątrz nie
znajdowały się resztki po produktach
spożywczych, gdyż ich zaleganie
spowoduje bardzo nieprzyjemny
zapach. Starajmy się, aby szkło nie uległo
potłuczeniu, gdyż spowoduje to
uszkodzenie worka lub pojemnika co
może nawet skutkować zranieniem się.
Do worka nie wrzucamy: fajansu,
porcelany i kryształów, szklanek; luster i
szkła okiennego, płytek ceramicznych;
żarówek i świetlówek, osłon i kloszy
lamp.
Worek żуłty
Worek żółty przeznaczony jest na
plastik – odbierany jest raz na miesiąc;
wrzucamy do niego butelki typu PETdobrze zgnieciona butelka typu PET
zajmuje niewiele miejsca, dzięki czemu
w pojemnikach przeznaczonych do
gromadzenia odpadów wykonanych z
tworzywa sztucznego może zmieścić się
znacznie więcej surowca. Zmniejszamy
w ten sposób objętość produkowanych
przez siebie śmieci oszczędzając czas.
Wrzucamy również kartony po
mleku, sokach; opakowania po środkach
chemii gospodarczej jak np.: po mydle w
płynie, szamponie, po płynach do
prania; opakowania po produktach
mlecznych jak np. jogurty, śmietana;
worki foliowe i folie opakowaniowe;
zniszczone artykuły gospodarstwa
domowego np. wiadra, miski, kosze,
krzesła plastikowe. Do worka nie
wrzucamy opakowań z resztkami
artykułów spożywczych, opakowań po
olejach samochodowych, środkach
ochrony roślin, tworzyw sztucznych
pochodzących z samochodów, sprzętu
AGD i RTV
Worek czerwony
Worek czerwony przeznaczony na
metal – odbierany raz na rok; wrzucamy
do niego puszki po produktach
spożywczych jak np. po napojach,
konserwach; folię aluminiową;
metalowe pokrywki ze słoików, kapsle z
butelek; drobny złom
Do mieszkańców dostarczono
również pojemniki na odpady zmieszane
o pojemności dostosowanej do ilości
osób w danym gospodarstwie
domowym i ustalonego limitu 60 l
odpadów zmieszanych na osobę
miesięcznie. Ze względów
sanitarno -higienicznych, będą
one opróżniane 2 razy w miesiącu
w okresie letnim w połowie
przysługującego limitu, od 1 maja
do 30 września. Natomiast 1 raz

w miesiącu w okresie jesienno –
zimowym tj. od 1 października do 30
kwietnia. Do pojemnika zmieszanego
należy wrzucać pozostałe odpady
niezakwalifikowane jako segregowane,
np. zimny popiół, tekstylia, worki z
odkurzacza, artykuły higieniczne, zużyta
wata, waciki, szkło potłuczone, spodki,
ceramika, porcelana, kafle, płytki,
niedopałki papierosów, zmiotki (śmieci)
itp.; opakowania zawierające resztki
artykułów spożywczych. Do pojemnika
nie należy wrzucać odpadów
remontowo – budowlanych.
Pamiętajmy, aby odpady
segregowane jak i również zmieszane
wystawiać przed posesję w dniu wywozu
do godziny 6:00, niewątpliwie odbiór
odpadów będzie dzięki temu przebiegał
w sprawny i szybki sposób.
Dla mieszkańców gminy Psary został
również utworzony punkt selektywnej
zbiórki odpadów tzw.”PSZOK”
znajdujący się w Dąbiu przy ul.
Pocztowej 34a, na bazie
funkcjonującego już od dwóch lat
Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych, który otwarty jest od
8:00 do 16:00 w każdą środę i w każdą
pierwszą sobotę miesiąca w godzinach:
10:00-14:00.
W ramach funkcjonowania punktu
mieszkańcy mogą oddać:
– elektrośmieci np.: telewizory,
komputery, lodówki, świetlówki
– drobny złom np. puszki
aluminiowe po napojach, produktach
spożywczych, kapsle, nakrętki,
– przeterminowane leki, opakowania
po aerozolach, środkach ochrony roślin i
nawozach, opakowania z zawartością
farb i lakierów, rozpuszczalników,
olejów samochodowych – w miarę
możliwości zabezpieczone przed
ewentualnym wyciekiem,
– zużyte baterie i akumulatory,
– odpady komunalne ulegające
biodegradacji, w tym odpady
opakowaniowe ulegające biodegradacji
oraz odpady zielone,
– odpady remontowo – budowlane z
drobnych remontów w ramach limitu
100 kg na gospodarstwo domowe .
Kompostowniki
Do kompostownika możemy
wrzucać:
- opadłe liście, skoszoną trawę
- resztki z kuchni - warzywa (bez mięsa!),
obierki warzyw i owoców,
-owoce opadłe z drzew,
- czysty papier i tektura (bez farby),
- chwasty. Red.
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Uwaga konkurs „Tu mieszkam, tu płacę podatek dochodowy”
Gmina Psary ogłasza konkurs pn.
„Tu mieszkam – tu płacę podatek
dochodowy”. Konkurs skierowany jest
do wszystkich, ktуrzy od 1 stycznia do
15 października 2013 roku zdecydowali
lub zdecydują się zameldować na pobyt
stały w gminie Psary lub poinformować
urząd skarbowy o zamieszkiwaniu na
terenie gminy.
Procedura wzięcia udziału w
konkursie jest bardzo prosta. Aby wziąć
w nim udział wystarczy wypełnić i
przesłać do Urzędu Gminy formularz
konkursowy, który jest dostępny do
wydrukowania na stronie www.psary.pl ,
oraz w kancelarii Urzędu Gminy w
Psarach lub wysłać formularz
bezpośrednio ze strony internetowej
gminy i udzielić odpowiedzi na pytanie
konkursowe, w którym należy
przedstawić swoją propozycję
wykorzystania środków w kwocie
20 000 zł, pochodzących z rozliczonych
na terenie Gminy Psary podatków, na
realizację dowolnego celu publicznego,
mieszczącego się w zakresie zadań
własnych gminy. Spośród nadesłanych
pomysłów specjalnie powołana komisja
wybierze najciekawsze z nich.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne
nagrody: kamera cyfrowa (nagroda
główna) oraz 4 tablety. Dodatkową formą
wyróżnienia dla zwycięzcy będzie
przeznaczenie kwoty 20 000 zł z
budżetu gminy Psary w 2014 roku na
realizację zadania publicznego
opisanego przez niego w zwycięskim
formularzu konkursowym.
W konkursie mogą brać udział osoby
pełnoletnie, które: w okresie od 1
stycznia 2013r. do dnia zamknięcia
konkursu, tj. do 15 października 2013 r.
złożyły w Urzędzie Skarbowym
poprawnie wypełniony formularz ZAP-3,
aktualizujący miejsce zamieszkania i
wskazały w nim aktualne miejsce
zamieszkania na terenie gminy Psary, lub
w rocznym zeznaniu o wysokości
osiągniętego dochodu (PIT) w roku
podatkowym 2012 po raz pierwszy
wskazały miejsce zamieszkania na
terenie gminy Psary, albo od 1 stycznia
2013 r. do dnia zamknięcia konkursu
zdecydowały się zameldować na pobyt
stały w gminie Psary.
Szczegółowy regulamin konkursu
znajduje się na stronie internetowej
gminy.
Gorąco zachęcamy Państwa do
udziału w konkursie. Pamiętajmy, że
każda złotówka pochodząca z podatku
dochodowego przekazana do budżetu

gminy wpływa na poprawę jakości życia
wszystkich mieszkańców.
Udział w podatku dochodowym
płaconym przez mieszkańców to dla
gminy Psary podstawowe źródło
dochodu. W 2012 r. do budżetu gminy
wpłynęło z tego tytułu 10, 7 mln zł, co
stanowi około 40% wszystkich
dochodów gminy. To dzięki tym
pieniądzom utrzymujemy wysoki
poziom szkół i przedszkoli, oświetlamy i
remontujemy drogi, utrzymujemy
komunikację autobusową, czy wreszcie
budujemy nowe drogi, chodniki, sieć
wodociągową oraz boiska i place zabaw.
Zgodnie z przepisami 37,42 %
podatku dochodowego płaconego przez
każdą pracującą osobę zamieszkującą na
terenie gminy trafia do jej budżetu. Co
ważne nie trzeba być zameldowanym na
terenie gminy Psary, by zasilić ją swymi
podatkami.

Jeśli jesteś zameldowany poza
gminą Psary, a mieszkasz na jej terenie
to powinieneś zgłosić faktyczne
miejsce zamieszkania do Urzędu
Skarbowego na formularzu ZAP-3 lub w
rocznym rozliczeniu podatkowym PIT.
Jest to obowiązek, który wynika z
Ustawy o zasadach ewidencji i
identyfikacji podatników.
Nie finansujmy mieszkańcom
innych miast inwestycji, z których nie
będziemy korzystać i już dziś
zacznijmy płacić podatek dochodowy
w miejscu swojego zamieszkania, czyli
w gminie Psary.
Płać podatek dochodowy w
miejscu zamieszkania, on wróci do
Ciebie w postaci nowych inwestycji, z
których będziesz korzystać! Red.
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Wakacyjna ZUMBA
Wakacje to nie tylko czas dla
najmłodszych. W gminie rуwnież
dorośli mogą znaleźć dla siebie coś
ciekawego.
Z uwagi na duże zainteresowanie
zajęciami ZUMBY Gminny Ośrodek
Kultury zorganizował wakacyjne
zajęcia.
Zumba jest tańcem, który łączy ze
sobą elementy tańców
latynoamerykańskich z elementami

fitness, dzięki czemu zyskuje coraz
więcej zwolenników w każdym wieku.
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza
wszystkich, którzy maja ochotę na dobrą
zabawę podczas zajęć zumby do
Ośrodka Kultury w Preczowie
(ul.Dębowa 1) w każdy czwartek w
godzinach 17:30-18:30 oraz do Ośrodka
Kultury w Gródkowie (ul.Zwycięstwa 2)
w każdy poniedziałek w godzinach
17:30-18:30. Miesięczny karnet
kosztuje 30,00 zł. Zajęcia bedą

odbywać się do końca sierpnia. W
przypadku zmniejszenia ilości osób
zainteresowanych udziałem w
zajęciach w danej grupie, GOK może
podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć do
momentu uzbierania się grupy. Wciąż
prowadzony jest nabór na zajęcia
ZUMBY w Świetlicy Wiejskiej
w Dąbiu, wszystkich chętnych gorąco
zapraszamy. Zapisy przyjmowane są w
GOK pod numerem telefonu 32/ 267
22 59. GOK.

Rozmawiamy z Dominiką Hamerą o jej muzycznej pasji
głosu ćwiczyłam podczas zajęć przy
Studium "Dominanta" oraz w szkolnym
chórze.
• Jaka jesteś na scenie? Czy
przenosisz się wtedy w zupełnie inny
świat? Jest to świat idealny/lepszy?
Rzeczywiście można powiedzieć, że
przenoszę się w lepszy świat, ponieważ
scena sprawia, iż przestaję myśleć o
sprawach przyziemnych. Skupiam się
wtedy na ludziach, którzy mnie słuchają
i chcę przekazać im emocje, które są
zawarte w piosenkach wykonywanych
przeze mnie.
• Czy muzyka działa na Ciebie
uspokajająco, czy wręcz przeciwnie
pobudza Cię do działania?
Jest to uzależnione od rodzaju
muzyki, której wtedy słucham. Po tym
również można poznać w jakim jestem
nastroju.
• Kto jest Twoją inspiracją?
Jest to szeroki wachlarz wykonawców
takich jak: Edyta Górniak, Katarzyna
Groniec, Kuba Badach, Christina
Aguilera ale nie można zapomnieć o
klasycystycznych kompozytorach:
Beethovenie, Haydnie czy Mozarcie,
którzy nigdy nie przestaną mnie
zadziwiać. Bliska jest mi także wokalna
muzyka kościelna, dlatego zajmuję się
oprawą uroczystych mszy świętych
takich jak śluby itp. Uwielbiam
śpiewających aktorów, ponieważ
patrząc na nich można głębiej poczuć
muzykę.
• Czy wiążesz swoją przyszłość z
muzyką?
Bez muzyki nie wyobrażam sobie ani
jednego dnia. Po ukończeniu Szkoły
Muzycznej II st. w Sosnowcu w klasie
wokalu solowego, chciałabym
spróbować dostać się na Akademię
Muzyczną. Nie mam zamiaru jednak
przestać zajmować się muzyką
rozrywkową, ponieważ daje ona
Dominika podczas występu na
większą swobodę wykonawczą, poza
ubiegłorocznym Święcie Wojska Polskiego.
tym lubię bezpośredni kontakt z

Jak wiadomo, talentуw w gminie
Psary nie brakuje. Przedstawiamy
kolejną muzyczną „perełkę”: Dominikę
Hamerę, ktуra jest tegoroczną
pуłfinalistką Ogуlnopolskiego
Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.
Aktualnie pracuje nad gminnym
projektem- nagraniem płyty. Ze zdolną
mieszkanką Strzyżowic rozmawiam o
muzycznym świecie i planach na
przyszłość.
• Skąd w Twoim życiu wzięła się
muzyka? Masz muzykalną rodzinę?
Dzięki moim bliskim muzyka
towarzyszy mi od samego początku.
Radio grało przez całe dnie i to przy nim
zasypiałam i stawiałam pierwsze kroki.
Nikt w rodzinie nie ma wykształcenia
muzycznego, więc rodzice widząc moją
radość podczas spędzania czasu przy
muzyce, zapisali mnie na zajęcia rytmiki
i gry na flecie w Będzińskim Domu
Kultury, gdzie stawiałam swoje pierwsze
kroki na scenie. W Przedszkolu w
Strzyżowicach rozpoczęłam naukę gry
na pianinie, którą kontynuowałam w
Szkole Muzycznej w Będzinie. Emisję

publicznością, dlatego też nigdy nie
odmawiam udziału w koncertach
organizowanych na terenie gminy i nie
tylko. Nabywam przez to nowych
doświadczeń, a przy okazji nawiązuję
kontakty artystyczne.
• Co mуwią Twoi najbliżsi
rodzina/znajomi o Twoim talencie?
Moja rodzina patrząc na mnie na
scenie, zawsze była ze mnie dumna.
Często licznie przybywali na moje
występy. Jednak najwięcej radości
sprawił mi mój dwumiesięczny synek,
który jak się okazało, najszybciej
uspokaja się, gdy słyszy nagranie "If I
ain't got you" Alicii Keys w wykonaniu
swojej mamy. Tę piosenkę (którą
śpiewam w duecie) oraz wiele innych
usłyszymy na płycie, która będzie
zwieńczeniem projektu promującego
młodych artystów naszej gminy.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy
wielu sukcesуw.
Rozmawiała: Dominika Bubel.
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Trwają remonty w szkołach
Wakacje to najlepszy czas na
wykonanie niezbędnych prac
modernizacyjnych w placуwkach
oświatowych. Podczas gdy uczniowie
wypoczywają, personel gospodarczy
szkуł i ekipy remontowe mają ręce
pełne roboty, by przed 1 września
wszystko było zapięte na ostatni guzik.
W Gimnazjum w Psarach w czasie
wakacji pomalowano ściany, lamperię i
parapety w jednej z klas, pomalowano i
wytapetowano sekretariat i pokój
dyrektora oraz przeprowadzono
konserwację boiska „Orlik” ze sztuczną
nawierzchnią. Konserwację wykonano
za pomocą maszyny wyposażonej w
szczotkę rotacyjną.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Sarnowie w związku z utworzeniem
dwóch klas pierwszych zakupiono
meble, stoliki i krzesła dla uczniów do
klasy Ia oraz szafkę do szatni szkolnej,
pomalowano nową salę lekcyjną dla
sześciolatków, doposażono salę w białą
tablicę oraz sprzęt multimedialny w
postaci ekranu elektrycznego i
projektora. W szkole pomalowano
również i odnowiono: pokój
nauczycielski,wejście do szkoły oraz
pracownię komputerową, którą
wzbogacono o dodatkowy sprzęt
komputerowy pozyskany z Urzędu
Marszałkowskiego. W przedszkolu
odnowiono sprzęt na placu zabaw i
pomalowano łazienki. Dodatkowo Rada
Rodziców zakupiła trzy kąciki
zainteresowań, a od nowego roku
szkolnego przedszkolacy będą mogli się
bawić na wycyklinowanym i
pomalowanym parkiecie.

Konserwacja Orlika.

W czasie wakacji w
Szkole Podstawowej w
Gródkowie pomalowane
zostały pomieszczenia:
biblioteki, pokoju
nauczycielskiego, pokoju
dyrektora szkoły,
sekretariatu, gabinetu
pielęgniarki, szatni
uczniów, korytarza do
archiwum. Odświeżono
ścianę dolnego holu.
Rozszerzono sieć
Doposażona w nowy sprzęt komputerowy pracownia
i n t e r n e t o w ą o
w Szkole Podstawowej w Sarnowie.
pomieszczenia biblioteki
i gabinetu pielęgniarki.
W sali przedszkolnej i
sali nr 3 wykonano
cyklinowanie i
malowanie parkietu. Na
placu zabaw trwają prace
związane z położeniem
bezpiecznej nawierzchni
wokół sprzętów
zabawowych dla dzieci.
Montowane będą także
siedziska przy boisku
sportowym zakupione z
funduszu sołeckiego.
W
S z k o l e
W Dąbiu jedną z sal doposażono w nową tablicę.
Podstawowej w Dąbiu
wakacyjne miesiące
przeznaczono głównie
na adaptację istniejących
pomieszczeń szkolnych
do nowych funkcji oraz
modernizację sali
gimnastycznej. Dla
potrzeb najmłodszych
dzieci wyremontowano i
wyposażono dodatkową
salę dydaktyczną oraz
p r z y g o t o w a n o
o d p o w i e d n i e
pomieszczenie sanitarne.
D z i ę k i t e m u n o w y , W Przedszkolu w Strzyżowicach pomalowano wszystkie sale.
tworzony od września
oddział przedszkolny,
W Zespole Szkolno zyskał bezpieczne i przytulne lokum, co
Przedszkolnym
w Strzyżowicach
jak mamy nadzieję, ucieszy zarówno
pomalowano
sale
przedszkolne, a na
maluchów, jak ich rodziców.
boisku
wielofunkcyjnym
za szkołą
Gruntowną modernizację zaplanowano
powstają
trybuny
sportowe,
do końca
w sali gimnastycznej. Jak dotąd udało się
września
dookoła
obiektu
zostanie
pomalować ściany, lamperię i
wykonane
nowe
ogrodzenie.
okratowanie okien, a teraz hala czeka na
Dzięki wakacyjnym remontom,
położenie nowej, bezpiecznej
kolejne roczniki uczniów i
nawierzchni.
Wzorem lat ubiegłych sukcesywnie przedszkolaków rozpoczną nowy rok
malowane są w szkole kolejne s z k o l n y w e s t e t y c z n y c h i
p o m i e s z c z e n i a . W t y m r o k u funkcjonalnych obiektach. Red.
odświeżone zostały dwie sale lekcyjne
oraz szatnia.
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Ruszył projekt „Lato pod żaglami”
W sierpniu rozpoczął się projekt
"Lato pod żaglami", ktуry zakłada
aktywne spędzanie wolnego czasu
przez dzieci i młodzież z terenu gminy
podczas nauki żeglowania, a jego
organizatorem jest Michał Muc, ktуry
pozyskał na ten projekt unijne fundusze
z Programu Rozwoju Obszarуw
Wiejskich.
Szkolenia żeglarskie organizowane
są dla dwóch grup 8 osobowych i trwają
łącznie 24 dni po 12 dni dla każdej
grupy i są bezpłatne. Uczestnicy
spędzają na jachcie 7 godzin każdego
dnia, ucząc się sztuki żeglowania,
współpracy w grupie i organizacji
powierzonych im zadań. Ponadto na
jachcie przyrządzane są posiłki, które
uczestnicy sami sobie przygotowują.
Młodzi żeglarze uczą się podstawy
żeglowania pod okiem
doświadczonego instruktora Artura
Kowalskiego. Sternik prowadzi na
jachcie wykłady i zajęcia praktyczne,
dotyczące dziedzin związanych z
poruszaniem się jachtami i jednostkami
pływającymi po wodach śródlądowych
takie jak: manewrowanie, teoria
żeglowania, ratownictwo, meteorologia.
Szkolenie daje wstęp do dalszej

Uczestnicy projektu podczas wykładów.

nauki i praktyczne umiejętności
żeglowania. Dodatkową atrakcją jest
zwiedzanie licznych wysp i zatok
położonych na jeziorze Pogoria, dzięki
którym uczestnicy poznają piękno
żeglarstwa. Wyrabiają w sobie poczucie

Uczestnicy projektu na jachcie z instruktorem.

obowiązku i odpowiedzialności za
innych. Uczą się planowania i analizy,
sprawnego podejmowania decyzji i
zarządzania zespołem. Umiejętności
te są niezbędne w tym sporcie, ale
również przydadzą się w codziennym
życiu.
Uczestnicy projektu na pewno
długo będą wspominać wakacyjną
przygodę: - Moi rodzice chcąc
zapewnić mi super odpoczynek
wakacyjny zgłosili mnie do projektu pt.
,,Lato pod żaglami''. Dzięki temu
stałam się uczestnikiem tej wakacyjnej
przygody. Przez cały turnus trwający
od 1 do 12 sierpnia nauczyłam się
podstaw żeglugi oraz podstawowych
węzłów żeglarskich. Dodatkowo
nauczyłam się podstaw kulinarnych.
Dzięki organizatorowi Michałowi
Mucowi mogłam przeżyć wakacyjną
przygodę. - mówi jedna z uczestniczek
Weronika Harasimiuk.
Projekt współfinansowany jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach
działania 4.1.3 wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju dla małych projektów
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 -2013. Red.
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Pуłmetek wakacji za nami
Pi erw szy mi esi ąc w akacyj nej
przerwy już za nami. Jak co roku dla
wszystkich dzieci, ktуre tegoroczne
wakacje spędzają w domu, GOK
przygotował szeroką ofertę kulturalną.
W poszczególnych filiach GOK w:
Sarnowie, Preczowie, Górze
Siewierskiej, Dąbiu oraz Brzękowicach
odbywają się zajęcia plastyczne,
teatralne, integracyjne, gry i zabawy
sportowe na świeżym powietrzu. Z
pewnością każdy znajdzie dla siebie
coś ciekawego. W pochmurne dni
miłośnicy kina mogą skorzystać z
pokazów filmowych, które odbywają
się w każdy piątek w GOK w
Gródkowie w godzinach od 10:00 do
12:00. Pod czujnym okiem
instruktorów dzieci i młodzież mogą
wesoło spędzić czas, w gronie swoich
rówieśników oraz nauczyć się nowych
rzeczy. Ponadto po lipcowej przerwie
w treningach, swoją działalność
wznowiła Gminna Akademia Piłki
Nożnej. Z nowym zapałem i siłami
młodzi piłkarze mogą powrócić na
boisko i szlifować swoje piłkarskie
umiejętności.
24 lipca uczestnicy „Akcji Lato”
wyjechali na wycieczkę do Egzotarium
w Sosnowcu, a na zakończenie wakacji
29 sierpnia dzieci i młodzież będą mieć
okazję zwiedzić warownię rycerską w
Pszczynie.
Na zakończenie wakacji dla
uczestników zajęć oraz chętnych dzieci
GOK przygotował wyjazd do Warowni
Rycerskiej w Pszczynie, na który już
dziś serdecznie zapraszamy.
Zgłoszenia przyjmowane będą od 19
sierpnia w siedzibie GOK w
Gródkowie, więcej informacji można

Wakacje to świetny sposób na podszlifowanie swojej sportowej formy.

Sarnowski plac zabaw stał się w czasie wakacji ulubionym miejscem zabaw w tym sołectwie.

Zajęcia plastyczne w Ośrodku Pomocy Społecznej.

uzyskać pod numerem telefonu 32/ 267 22 59.
Aktualny harmonogram zajęć jest dostępny na
stronie internatowej GOK Gminy Psary
www.gok.psary.pl.
Z uwagi na okres urlopowy prosimy o
szczegółowe zapoznanie się z grafikiem zajęć
w poszczególnych filiach GOK lub kontakt
telefoniczny od poniedziałku do piątku w
godzinach 8:00 - 15:00.
Wakacyjne zajęcia prowadzi również
Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach, gdzie
w każdy piątek od godz. 15:00 do 23 sierpnia
odbywają się konkursy wiedzy, literackie,
plastyczne, tenisa stołowego i piłkarzyków. Za
udział w konkursach uczestnicy otrzymują
punkty, a trzy osoby z ich największą ilością
dostaną nagrody. W pozostałe dni w placówce
odbywają się zajęcia sportowe, plastyczne oraz
projekcje filmowe. GOK.
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Związek Kombatantуw RP i Byłych Wieźniуw Politycznych działa
na terenie naszej gminy już 40 lat
Związek Kombatantуw
Rzeczypospolitej Polskich i Byłych
Więźniуw Politycznych jest
organizacją, ktуra zrzesza obywateli
polskich, walczących o wolność,
niepodległość i suwerenność w formacji
Wojska Polskiego, jak rуwnież
sojusznikуw armii państw koalicji
antyhitlerowskiej, byłych więźniуw
hitlerowskich obozуw
koncentracyjnych i stalinowskich
łagrуw oraz podziemnych organizacji
ruchu oporu. Związek powstał w 1990
roku, wcześniej pod nazwą Związku
Bojownikуw o Wolność i Demokrację.
Coraz mniej ludzi już pamięta, że na
terenie gminy Psary również funkcjonuje
taka organizacja. Koło powstało w 1973
roku. Pierwszym prezesem był
Mieczysław Zygmunt , który swój urząd
sprawował do 1975 roku, kolejno Marian
Skrzydlak (od 1975 do 1976). Trzecim
prezesem był Tadeusz Świercz (od 1976
do 1981), następnie Antoni Nowak, który
obejmował stanowisko prezesa do 1988
roku. Zaraz po nim, urząd ten zajmował
do 2001 roku, Jerzy Duda. Aktualnie w
władzach zarządu są: Mieczysław Kieć
sprawujący funkcję prezesa, wiceprezes
Stanisław Wiśniewski, skarbnik Józefa
Skrzydlak oraz komisja rewizyjna: Janina
Karyś, Genowefa Flak i Zdzisława Płanak.
Podczas zawiązywania się na terenie
gminy Psary ZBOWiDu, organizacja
liczyła ponad 300 członków. Obecnie do
organizacji należy 11 członków.
Prezes zarządu Mieczysław Kieć
urodził się 3 stycznia 1925 roku w
Sarnowie. Od 7. roku życia uczęszczał
do szkoły podstawowej w swojej
rodzinnej miejscowości, kolejno

Pan Stanisław Wiśniewski w wojsku.

pracował przy budowie dróg i chodników
w tejże miejscowości. Od lutego 1941
roku podjął pracę na kopalni „Mars” w
Łagiszy. 28 kwietnia 1945 roku został
powołany do odbycia służby wojskowej i
został wcielony do Korpusu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i służył
w nim do września w 1947 roku. Po
zakończeniu służby, Prezes zarządu
ponownie podjął pracę na kopalni węgla
kamiennego, tym razem „Rozbark” w
Bytomiu. W roku 1950 został skierowany
do pracy na Dolnym Śląsku, w mieście
Kowary, następnie pracował w kopalni
„Jowisz” w Wojkowicach.
Stanisław Wiśniewski, wiceprezes
Zarządu ZKRP i BWP urodził się 23
września 1925 roku w Strzyżowicach. W
1932 roku rozpoczął swoją edukację,
natomiast już w 1939 roku zmuszony był
do podjęcia pracy, ponieważ po śmierci
ojca rodzina znajdowała się w bardzo
trudnej sytuacji materialnej. W 1945 roku
Stanisław Wiśniewski wstąpił do
organizacji młodzieżowej. Kolejno
wyjechał do powiatu opolskiego, gdzie
pracował jako rzeczoznawca
stwierdzający stan techniczny budynków.
W roku 1946 został powołany do służby
wojskowej i wcielony do 19
Samochodowego Batalionu i 2 Pułku
Szkolno-Samochodowego w Chełmnie
Pomorskim. W tym samym roku został
przydzielony do 10 Oddziału Wojsk
Ochronnych Pogranicza w Gliwicach,
kolejno do 46 Komendy Racibórz w 1948
roku, gdzie strzegł granicy. Następnie
powrócił do swojego byłego miejsca
pracy. Od 1950 do 1955 roku pracował w
SPBM Sosnowiec. Kolejnym krokiem było
podjęcie zatrudnienia w Kopalni Węgla
Kamiennego „Generał Zawadzki”, gdzie
pracował aż do roku 1968. Po tym czasie
został przeniesiony do Elektrowni
Łagisza. Pan Stanisław Wiśniewski ma
dwóch synów.
Związek Kombatantów
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych zbiera się na
posiedzeniu w każdy pierwszy wtorek
miesiąca. Zebranie ogólne odbywa się raz
na rok, natomiast zebranie
sprawozdawczo-wyborcze raz na 4 lata.
ZKRP i BWP organizuje wycieczki, m. in.
do Wisły, Złotego Potoku, Wrocławia czy
na Górę św. Anny. Koło przygotowuje
również paczki dla chorych oraz
odwiedza jubilatów należących do
związku, a także bierze udział w
uroczystościach państwowych i

Mieczysław Kieć - obecny
Prezes Zarządu ZKRP i BWP.

Ś. P. Marian Skrzydlak drugi Prezes ZBOWiD

kościelnych ze sztandarem. W br. Koło
obchodzi 40-lecie swojej działalności.
Zarząd Związku Kombatantów
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych apeluje do
mieszkańców gminy Psary o dołączanie
do organizacji, osób spokrewnionych z
kombatantami, lub więźniami
politycznymi, którzy będą mogli ocalić
od zapomnienia pamięć o osobach
walczących o wolność ojczyzny.
Dziękujemy Pani Józefie Skrzydlak
i Panu Stanisławowi Wiśniewskiemu za
udostępnienie informacji dotyczących
działalności Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w
gminie Psary. D.B.
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Byłaś naszą koleżanką.
Byłaś, jesteś i będziesz w naszych sercach.
Odeszłaś gdzieś niespodziewanie, cierpiąc w milczeniu.
Czemu nie powiedziałaś, że idziesz daleko i nie wrуcisz już...

Wspomnienie o Barbarze Wach

Barbara Wach na jednej ze szkolnych
akademii.

7 lipca 2013 roku zmarła nasza
serdeczna koleżanka i wspaniały
pedagog Barbara Wach. Uczyła w
Szkole Podstawowej w
Strzyżowicach przez wiele lat. Była
nauczycielem z powołania.
Tak zwykle pisze się o zmarłych,
lecz ci, którym dane było się z Nią
zetknąć wiedzą, że to prawda. Była
oddana swoim uczniom, organizując
im, przez wiele lat swojej pracy,
świetne wyjazdy wycieczkowe,
kolonijne oraz obozy zimowe. Była
niezwykle odpowiedzialna, a
powierzane Jej opiece dzieci były
bezpieczne i bardzo zadowolone z
wyjazdów.
Nauczyciele, którzy mieli okazję z
Nią wyjeżdżać, z góry wiedzieli, że

dzięki Jej dużym zdolnościom
organizacyjnym, wyjazd będzie
udany.
Miała cudowne poczucie humoru i
to zarówno w obcowaniu z uczniami
jak i koleżankami w pracy. Będzie
nam tego bardzo brakowało.
Miała wielki dar rozwiązywania
problemów, nawiązywała serdeczne
więzi z rodzicami uczniów. Swoją
codzienną pracą i postawą dobrego
wychowawcy dawała wzór do
naśladowania młodym nauczycielom.
Wszystkim, którzy Ją znali będzie
Jej bardzo brakowało. Żegnamy Cię
Basiu – wspaniała koleżanko i
nauczycielko! Cześć Twojej Pamięci.
Wspominały: Janina Jagodzik
i Krystyna Zięba.

Monografia parafii N. M. P Krуlowej Świata w Strzyżowicach
W lipcu ukazała się w
rozpowszechnieniu monografia
miejscowej parafii N. M. P. Krуlowej
Świata. Autorami monografii jest
małżeństwo Barbary i Marcina Rudy –
obydwoje z wykształcenia historycy,
odpowiednio z tytułami mgr i dr –
wykładowcy historii w szkołach
średnich o profilu ogуlnokształcącym.
Monografia ta oparta jest na
oficjalnych dokumentach:
diecezjalnych, artykułach prasowych,
kronice parafialnej, Archiwum
Państwowego w Katowicach, Archiwum
Instytutu Pamięci Narodowej w
Katowicach oraz na pisemnych i ustnych
wywiadach duchowieństwa i relacjach
parafian. Obejmuje ona lata 1961-2011
t.j pół wieku istnienia duszpasterstwa
rzymskokatolickiego w Strzyżowicach.
Promotorem wydania tejże monografii
jest aktualny proboszcz parafii ks.
Sławomir Karaś.
Praca posiada 7 rozdziałów
opisujących poszczególne etapy
tworzenia się i rozwoju wspólnoty
rzymskokatolickiej w Strzyżowicach.
Książka zawiera szczegółowy, opis
faktograficzny i bogatą kolorową szatę
graficzną z uroczystości parafialnych
oraz niezbędne zestawienie
statystyczne (tabelaryczne) w układzie

chronologicznym lat, dotyczące: liczby
chrztów, osób przyjmujących Komunie
św., ilość osób bierzmowanych, ilość
zawartych małżeństw oraz liczbę
zmarłych parafian. Zawiera ona także
krótkie życiorysy dotychczasowych
proboszczów parafii łącznie z
aktualnym proboszczem, a
także krótki życiorys ks. kan.
Włodzimierza Wyderki –
kapłana pochodzącego z tejże
miejscowości i parafii (już
nieżyjącego 22.07.1996r.).
Praca ta jest godna
rozpowszechnienia i polecenia,
aby trafiła do każdej rodziny tej
wspólnoty i była czytana z
zainteresowaniem, przez osoby
które zechcą się więcej
dowiedzieć z niej o historii
powstania tej parafii na
przestrzeni analizowanych tu
lat.
Serdecznie polecamy
lekturę książki „Pół wieku
d u s z p a s t e r s t w a
rzymskokatolickiego w
Strzyżowicach”, która da nam
nie tylko ogląd historyczny na
dzieje parafii, ale również
skłoni nas do wielu refleksji.
Książka jest dostępna do

nabycia na plebanii, wydana została na
papierze kredowym. Wszystkim
zainteresowanym życzymy miłej i
satysfakcjonującej lektury. Zdzisław
Rabsztyn.
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Zasady bezpieczeństwa podczas upałуw
Podczas upałуw, gdy temperatura
powietrza osiąga 30°C i więcej, nasila
się ryzyko udaru cieplnego i przegrzania
organizmu. W tym czasie należy
otoczyć szczegуlną troską dzieci, osoby
starsze i chore. Stosowanie poniższych
zasad pozwoli uniknąć udaru cieplnego
lub przegrzania organizmu.
PRZYSTOSOWANIE DOMU LUB
MIESZKANIA
 utrzymywanie temperatury
powietrza w pomieszczeniach do 32°C
w dzień i do 24°C w nocy;
 odsłanianie i otwieranie okien w
nocy i wcześnie rano, gdy na zewnątrz
temperatura powietrza jest niższa;
 zamykanie oraz zasłanianie okien
zasłonami lub żaluzjami, również w
klimatyzowanych pomieszczeniach;
 wyłączanie w miarę możliwości
sztucznego oświetlenia i urządzeń
elektrycznych;
UNIKANIE UPAŁU
 przebywanie w najchłodniejszych
pomieszczeniach w domu;
 unikanie forsownego wysiłku
fizycznego;
 unikanie wychodzenia na zewnątrz
w czasie największych upałów, w
szczególności między godziną 10:00 a
15:00;
 spędzanie w miarę możliwości 2-3
godzin w chłodnym miejscu (np. w

klimatyzowanych budynkach
użyteczności publicznej);
 stosowanie kosmetyków z wysokim
filtrem UV;
 nigdy nie należy zostawiać dzieci
ani zwierząt w samochodach, nawet na
chwilę;
CHŁODZENIE I NAWADNIANIE
ORGANIZMU
 branie częstych, chłodnych
pryszniców lub kąpieli oraz stosowanie
chłodnych okładów na ciało;
 noszenie jasnych, lekkich, luźnych,
bawełnianych lub lnianych ubrań oraz
nakrycia głowy i okularów
przeciwsłonecznych z filtrem UV;
 noszenie wygodnego i
przewiewnego obuwia;
 picie dużej ilości wody;
 unikanie spożywania napojów
alkoholowych;
 spożywanie chłodnych, lekko
solonych potraw oraz owoców i warzyw
o wysokiej zawartości potasu (pomidory,
pomarańcze, sałaty, ogórki, marchew);
 przechowywanie żywności,
szczególnie łatwo psującej się, w
warunkach chłodniczych;
UDZIELANIE POMOCY
 jeśli w Twoim otoczeniu mieszkają
osoby w podeszłym wieku, chore lub
samotne - odwiedzaj je i w razie
potrzeby udziel pomocy;

 przechowywanie leków w
temperaturze poniżej 25°C lub w
lodówce (należy zapoznać się z
instrukcją zamieszczoną na
opakowaniu);
 w przypadku wystąpienia objawów,
takich jak: zawroty głowy, nudności,
przyspieszona akcja serca lub stan
podgorączkowy, należy natychmiast
udać się do chłodnego miejsca;
 zwilżyć twarz, ręce i nogi, a
następnie zwrócić się o pomoc do
najbliższego punktu opieki medycznej;
 do osoby, która majaczy, ma
drgawki, gorącą i suchą skórę, traci
przytomność, niezwłocznie należy
wezwać lekarza lub pogotowie
ratunkowe;
 podczas oczekiwania na przybycie
lekarza lub pogotowia należy: przenieść
osobę w chłodniejsze miejsce; ułożyć na
plecach z nogami i miednicą
uniesionymi wyżej niż tułów; obniżać
temperaturę ciała poprzez: przyłożenie
zimnych okładów w okolice szyi, pach i
pachwin, nieprzerwane wachlowanie,
spryskiwanie skóry wodą o temperaturze
25-30 °C,
 nie należy podawać żadnych leków;
 osobę, która straciła przytomność
należy ułożyć na boku.
Głуwny Inspektorat Sanitarny.

Mieszkańcy gminy Psary na maratonie z książką
Mieszkańcy gminy Psary piszą, Trzcionka zaprezentował wspomnienia siedzibie Stowarzyszenia Autorów
tworząc kulturę zagłębiowską. Kilku z o wielkim pożarze w kopalni „Jowisz” Polskich O/ Będzin, 42-500 Będzin ul.
Małachowskiego 43. B.C.
nich, w tym m.in. Andrzej Lazar, oraz swoje wspomnienia wojenne.
Publikację tę można nabyć w
Zdzisław Rabsztyn, Tadeusz Trzcionka
zapisali się na stałe w wydanym ostatnio
opracowaniu pod redakcją Bolesława
Ciepieli i Ireny Imiołek pt. „Wybуr
fragmentуw twуrczości członkуw
Stowarzyszenia Autorуw Polskich
Oddz. w Będzinie”. Publikacja ta była
prezentowana 28 czerwca br. w MiP
Bibliotece Publicznej w Będzinie w
ramach tzw. „IV Zagłębiowskiego
maratonu z książką pisarzy i poetуw
SAP”. Maraton ten był dedykowany
pamięci profesora Włodzimierza
Wуjcika.
Warto wspomnieć, że A. Lazar
zaprezentował w wymienionej książce
historię opracowań o Lazarach (Lazary to
my, Lazary to wy, Lazary to oni). Z.
Rabsztyn w dwóch opracowaniach
zawarł wspomnienia o nauczycielce
Czesławie Rabsztyn oraz napisał o rzece
granicznej Brynicy, natomiast T.
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Podsumowanie sezonu 2012 - 2013
Przedstawiamy podsumowanie
sezonu 2012 -2013 A i B klasy i
zapraszamy do kibicowania naszym
zespołom w rundzie jesiennej, ktуra
rusza już 17 sierpnia.
W ostatecznej klasyfikacji, rozgrywek
piłki nożnej, grupy sosnowieckiej, klasy
„A” w sezonie 2012/2013, na 8. miejscu

uplasowała się LKS Błyskawica Preczów.
Na 30 rozegranych meczy, z 11 wracali
jako zwycięzcy, a w 5 spotkaniach
zremisowali. Klub Sportowy Błękitni
Sarnów, w tej samej klasyfikacji, zajmuje
11. pozycję. 15. i 16. miejsce należy
kolejno do LKS Orzeł Dąbie i LKS Jedność
Strzyżowice.

W tabeli wyników „B” klasy, zaraz
poza podium znalazł się Klub Sportowy
Góra Siewierska, wygrywając 11 meczy
oraz 5 razy remisując, na 22 rozegrane
spotkania. Wysokie, bo 6. miejsce
zajęła LKS Iskra Psary, która znalazła się
tam dzięki 10 zwycięskim meczom oraz
1 remisowi. D.B.

Gminne zespoły zmagały się o Puchar Wуjta w piłce nożnej
Walka gminnych zespołуw A i B
klasy o Puchar Wуjta Gminy Psary stała
się już tradycją. 3 sierpnia w niezwykle
upalny poranek na stadionie Orła Dąbie
doszło do starcia w Turnieju Gminnych
Zespołуw A i B klasy o Puchar Wуjta
gminy Psary.
Do walki stanęły trzy gminne
zespoły: Klub Sportowy Góra
Siewierska, LKS Jedność Strzyżowice
oraz LKS Orzeł Dąbie.
Rozgrywki odbywały się w systemie
każdy z każdym, a mecze trwały 2 razy
po 25 minut.
W pierwszym spotkaniu zmierzyły
się ze sobą drużyny LKS Orzeł Dąbie
kontra KS Góra Siewierska. Sukces
odnieśli piłkarze KS Góra Siewierska,
wygrywając wynikiem 5:0. W kolejnym
starciu ponownie KS Góra Siewierska
zmierzył się z drużyną LKS Jedność
Strzyżowice. To spotkanie również
górzanie zakończyli zwycięstwem, tym
razem 1:0. Ostatni mecz rozegrany
został między drużyną LKS Orzeł Dąbie
a LKS Jedność Strzyżowice, w którym
zwycięsko wyszła grupa LKS Orzeł

Klub Sportowy Góra Siewierska bardzo
ucieszył się z wygranej.

Dąbie, z wynikiem 2:1.
Zwycięski puchar wręczony przez
wójta przypadł w ostatecznym
rozrachunku Klubowi Sportowemu Góra
Siewierska, drugie miejsce zajęła

drużyna Orła Dąbie, a trzecie Jedność
Strzyżowice.
Serdecznie gratulujemy
zwycięzcom i liczymy na kolejną
dawkę emocji w następnym roku. Red.

Pamiątkowe zdjęcie Klubu Sportowego Góra Siewierska z drużyną Orła Dąbie.
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Stypendium socjalne
15 września upływa termin składania
wniosków o przyznanie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym – stypendium
szkolnego.
Druki wniosków o przyznanie stypendium
szkolnego lub zasiłku szkolnego oraz
szczegółowe informacje dostępne są na stronie
www.bip.psary.pl w zakładce: Informacje
urzędu/Stypendia/Stypendia socjalne
Informacji dotyczących możliwości uzyskania
stypendium udzielają:
 Sekretarz Gminy Mirella Barańska - Sorn pod
numerem telefonu: 32 29 – 44- 920,
 Romualda Kułach pod numerem telefonu:
32 29 – 44- 923

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO
W BĘDZINIE
informuję, że od 01 lipca 2013 r. rozpoczęła się ogуlnopolska akcja
„Weź paragon”, ktуra potrwa do 31 sierpnia 2013r.
Celem akcji jest uświadomienie konsumentom, jak istotne jest
wydawanie paragonu przez sprzedających. Niepotrzebny nam z
pozoru paragon, pełni ważną rolę w kształtowaniu budżetu państwa i
funkcjonowaniu gospodarki. Przede wszystkim jednak, zapobiega
tworzeniu się tzw. „szarej strefy”. Należy zaznaczyć, iż paragon
powinien być wręczony klientowi bez jego dodatkowych starań.
Szanowny Kliencie dokonując zakupu towaru lub usługi zadbaj o
swoje prawa to proste - WEŹ PARAGON- ponieważ:
1. Daje możliwość reklamacji.
2. Ułatwia zwrot towaru.
3. Wspiera uczciwą konkurencję.
4. Pomaga w porуwnywaniu cen.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie

Komu należy się wyprawka szkolna
Do 6 września 2013 roku można
składać wnioski o udzielenie pomocy w
formie dofinansowania zakupu
podręcznikуw dla uczniуw szkуł
prowadzonych przez gminę Psary.
W tym roku programem objęci są
uczniowie rozpoczynający we wrześniu
edukację szkolną w klasach I-III i klasie
V szkoły podstawowej oraz uczniowie
słabowidzący, niesłyszący, z
upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim, umiarkowanym lub znacznym i
uczniowie z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z
niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, uczęszczający
w roku szkolnym 2013/2014 do szkół
podstawowych oraz gimnazjów.
Pomoc w formie dofinansowania
zakupu podręczników przysługuje:
- uczniom klas pierwszych szkoły
podstawowej pochodzącym z rodzin, w
których dochód nie przekracza kwoty
539 zł netto na osobę w rodzinie (jest to
kryterium określone w ustawie o
świadczeniach rodzinnych),
- uczniom pozostałych klas objętych
programem pochodzącym z rodzin, w
których dochód nie przekracza 456 zł
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a także do publikacji materiałów w dogodnym
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netto na osobę w rodzinie (kryterium z
ustawy o pomocy społecznej).
5 proc. uczniów z klas objętych
programem, ale niespełniających
żadnego z powyższych kryteriów, może
otrzymać wyprawkę na podstawie
pozytywnej decyzji wójta.
Uczniowie niepełnosprawni, o
których mowa powyżej, posiadający
orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego mają prawo ubiegać się o
dofinansowanie w programie
„Wyprawka szkolna" bez względu na
dochód, na jednego członka rodziny.
Dofinansowanie zakupu
podręczników w 2013 r. będzie
wynosić:
 kl. I - III - do kwoty 225 zł
 kl. V szkoły podstawowej - do kwoty
325 zł
 w przypadku korzystania przez
uczniów niepełnosprawnych z
podręczników dopuszczonych przez
ministra właściwego do spraw oświaty i
wychowania do kształcenia specjalnego
wysokość pomocy może wynosić do
770 zł w szkole podstawowej i do 607 zł
w gimnazjum, w zależności od rodzaju
podręczników, z których uczeń
korzysta, tzn. czy są to podręczniki
przeznaczone do kształcenia

specjalnego czy też nie.
Wnioski o udzielenie pomocy należy
składać do dyrektora szkoły, do której
uczeń będzie uczęszczał w roku
szkolnym 2013/2014. W przypadku
zakwalifikowania się do dofinansowania
zakupu podręczników w ramach
programu „Wyprawka szkolna” zwrot
poniesionych kosztów nastąpi po
przedłożeniu dowodu zakupu
(rachunku, faktury VAT ).
Szczegółowe zasady przyznawania
pomocy reguluje Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w
sprawie szczegółowych warunków
udzielania pomocy finansowej uczniom
na zakup podręczników i materiałów
dydaktycznych oraz Uchwała Rady
Ministrów w
sprawie Rządowego
programu pomocy uczniom w 2013 r. –
„Wyprawka szkolna”. Wyżej
wymienione dokumenty zamieszczone
zostały na stronie internetowej
Ministerstwa Edukacji Narodowej
/www.men.gov.pl/ w zakładce - Finanse
na edukację. Informacji na temat
realizacji programu udziela: Sekretarz
Gminy Mirellą Barańską - Sorn pod
numerem telefonu: 32 29 – 44- 920,
Romualda Kułach pod numerem
telefonu: 32 29 – 44- 923.

Wydawca: Urząd Gminy Psary,
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary
tel. 32 29 44 920
fax. 32 29 44 901
www.psary.pl
urzad@psary.pl
Druk: Drukarnia „Magic” s.c.
Nakład: 2000 egz.

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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85-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gуrze Siewierskiej
4 sierpnia, strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Gуrze Siewierskiej
wraz z zaproszonymi gośćmi,
świętowali swуj Jubileusz 85 – lecia.
Uroczystość rozpoczęło wejście
pocztów sztandarowych i flagowego
oraz pododdziałów druhów z OSP przy
dźwiękach orkiestry dętej. Po
przywitaniu zgromadzonych gości
nastąpiło poświęcenie dwóch
samochodów pożarniczych. W
obchodach jubileuszu uczestniczyły:
władze powiatowe, strażackie, gminne,
jednostki OSP z terenu gminy i okolic,
zaproszeni goście oraz mieszkańcy wsi.
W obchodach uczestniczył Senator,
Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP
generał brygadier Zbigniew Meres, Wójt
gminy Psary Tomasz Sadłoń, Prezes
Gminnego Zarządu Ochotniczych
Straży Pożarnych Marian Kozieł,
Komendant Gminny OSP Tomasz Kot
oraz Zastępca Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Będzinie Stanisław
Sysakiewicz.
Podczas uroczystości Senator generał
brygadier Zbigniew Meres wręczył
liczne odznaczenia. Złoty medal „za
zasługi dla pożarnictwa” otrzymali:
Kazimierz Kocot, Stefan Nowak,
Krzysztof Rawski, Dariusz Pierzchała
oraz Marek Kotuła. Srebrnym medalem
uhonorowano Jerzego Dulika, natomiast
brązowe przyznano Bogdanowi
Wawrzynkowi i Sergiuszowi
Cichoniowi. Odznaka „wzorowego
strażaka” została przyznana:
Mateuszowi Dulikowi, Mateuszowi
Rawskiemu, Damianowi Dulikowi,
Adrianowi Kotule, Sewerynowi
Kraśniewskiemu, Arturowi Ferdynowi,
Przemysławowi Ostrowskiemu,
Damianowi Biedroń oraz Mateuszowi
Mikulskiemu. Za 60 lat służby w
Ochotniczej Straży Pożarnej, odznakę
„za wysługę lat” otrzymali: Józef Kotuła,
Stanisław Sobieraj, Henryk Zajkowski,
Franciszek Zygmunt, Bronisław Czerski i
Władysław Całka. Ową odznakę
odebrali również Stefan Nowak, za 55

Strażakom wręczono medale za 60 lat
służby w OSP.

Orkiestra dęta uświetniła swoim występem Jubileusz 85 -lecia.

Wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń przekazał jednostce z Góry Siewierskiej wóz strażacki.

lat spędzonych w OSP oraz Władysław
Breszka, za 50 lat służby. Odznaczenia
zostały wręczony również strażakom,
kolejno za 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 i
5 lat służby i niesienia pomocy
społeczeństwu.
Jubileusz był okazją do przekazania
strażakom wielu gratulacji i życzeń.
Jednostka w ostatnim czasie
wzbogaciła się o dwa wyremontowane
wozy strażackie. Remont samochodu
marki Star wyniósł 130 tys. zł., z czego

gmina sfinansowała 60 tys. zł, a
pozostałe środki Ochotnicza Straż
Pożarna z Góry Siewierskiej pozyskała
od sponsorów z terenu całego kraju.
Po zakończeniu oficjalnej części na
boisku Klubu Sportowego Góra
Siewierska zgromadzeni goście przeszli
do remizy strażackiej, gdzie odbyła się
druga część uroczystości wypełniona
wspomnieniami z działalności jednostki
OSP z Góry Siewierskiej. Red.

Na Jubileuszu zgromadzili się druhowie z gminnych i sąsiednich jednostek OSP.

Wуjt Gminy Psary
Tomasz Sadłoń
serdecznie zaprasza na

DOŻYNKI GMINNE
Psary 08.09.2013
Program:
15:00 - Uroczysta Msza Święta
na płycie stadionu
16:10 - Obrzęd dożynkowy w wykonaniu
Zespołu Śpiewaczego „Dąbie”
16:30 - Występy gminnych zespołów
śpiewaczych
18:00 - Występ zespołu ludowego z Żor
20:00 - Koncert zespołu - MR.DEX
21:00 - Pokaz sztucznych ogni
21:15 - Zabawa taneczna
22:00 - Zakończenie imprezy

Oragnizator GOK Gminy Psary
Grуdkуw, ul.Zwycięstwa 2
42-575 Strzyżowice

