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7 odcinkуw gminnych drуg do kompleksowego remontu w 2014r.
17 marca 2014 r. gmina Psary
ogłosiła przetarg na budowę
ulicy Kościuszki w Gуrze
Siewierskiej od skrzyżowania
z ul. Szopena do Osiedla
Czerwony Kamień. Jest to jedno
z największych zadań
budowlanych planowanych do
wykonania przez nasz samorząd
w tym roku. Ogуłem w 2014r.,
kompleksowy remont przejdzie
7 odcinkуw gminnych drуg na co
zaplanowano w budżecie ponad
4 mln zł.
Wkrуtce ruszy budowa
ul. Kościuszki w Gуrze
Siewierskiej
Wójt Gminy Psary złożył
wniosek o dofinansowanie
budowy ul. Kościuszki w Górze
Siewierskiej do Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji w ramach
„Narodowego programu przebudowy
dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój” zwanego
popularnie „schetynówką”. Projekt
jeszcze do niedawna znajdował się na
liście rezerwowej, natomiast 25 marca
uzyskał oficjalną gwarancję
dofinansowania na łączną kwotę
1 370 413 zł. Mając na uwadze rangę
i pilność tej inwestycji, psarski samorząd
już wcześniej rozpoczął procedurę
wyłaniania wykonawcy przedsięwzięcia,
nie czekając na decyzję Rady Ministrów .

Duży zakres prac budowlanych
i wyłonienie wykonawcy

liderem tego porozumienia i pełni rolę
inwestora oraz organizatora przetargu dla
całego zadania.
Gminna część przebudowywanej ulicy
Kościuszki rozpoczyna się przy
skrzyżowaniu z ul. Leśną i biegnie w
kierunku Czerwonego Kamienia.
W ramach przebudowy zmieni się jej
konstrukcja – zostanie ona dostosowana
do ruchu o natężeniu odpowiednim dla
tej klasy drogi oraz jej lokalizacji. Jezdnia

Planowany do przebudowy odcinek
drogi ma długość ponad 1 km i obejmuje
gminną drogę publiczną o długości blisko
750m oraz odcinek drogi powiatowej o
długości blisko 280 m. Zarówno gmina,
jak i powiat przewidziały w swoich
budżetach środki na wkład własny do
Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych niezbędny do realizacji „7 odcinkуw gminnych drуg do
odcinków za, które są odpowiedzialne. kompleksowego remontu w 2014r.”
Gmina Psary ze względu na dużo większy ciąg dalszy na str. 3.
zakres prac na drodze gminnej jest

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy,
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, szczęścia, pomyślności,
wiosennego optymizmu oraz miłych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciуł.
Przewodniczący Rady
Gminy Psary
Jacenty Kubica

Wуjt Gminy Psary
Tomasz Sadłoń
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Rozstrzygnięto przetarg na budowę punktu selektywnej
zbiуrki odpadуw
20 marca 2014 roku rozstrzygnięto
przetarg na budowę punktu selektywnej
zbiуrki odpadуw komunalnych w
gminie Psary, zwanego potocznie
PSZOK.
Do tutejszego Urzędu wpłynęły trzy
oferty na wykonanie przedmiotowej
inwestycji. Zamawiający wybrał
najkorzystniejszą z nich, którą złożyło
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i
Mostów S.A. z Gliwic. Zwycięska oferta
opiewała na kwotę 240.279,00 zł brutto.
Przypomnijmy, że wykonanie PSZOK
w gminie to obowiązek, wynikający z
przepisów wprowadzonych w 2013r.
Stanowi on uzupełnienie i usprawnienie,
działającego w gminie systemu odbioru
odpadów komunalnych. Nowy punkt
będzie działał na miejscu Gminnego
Punktu Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych zlokalizowanego w
miejscowości Dąbie przy ul. Pocztowej.

W ramach przedsięwzięcia wykonany
zostanie szereg prac, które pozwolą
uporządkować teren i bezpiecznie
zbierać odpady. Powstanie m.in. nowy
plac magazynowy wraz z zabudową
szczelnego zbiornika na ścieki o poj.
10m³. Postawione będzie nowe
ogrodzenie skutecznie zabezpieczające
teren. Wykonane zostaną także
wytrzymałe betonowe boksy do
prowadzenia selektywnej zbiórki
odpadów (tworzywa sztuczne, materiały
budowlane, wielkogabarytowe).
Natomiast pod wyremontowaną wiatą
powstaną specjalne pomieszczenia
ogrzewane zimą na ciekłe chemikalia i
przeterminowane leki.
Oprócz prac remontowych i
budowlanych, wykonawca
zobowiązany jest do zainstalowania w
obiekcie kontenerów na: odpady
ulegające biodegradacji, odpady

zielone, makulaturę i drewno, szkło,
metale, opakowania po środkach
ochrony roślin, opakowania
wielomateriałowe, odpady z
czyszczenia ulic, elektrozłom oraz do
dostarczenia specjalnych pojemników
na: świetlówki, baterie, akumulatory,
chemikalia.
Termin zakończenia prac to
20 czerwca 2014 roku. Red.

5 projektуw z gminy Psary wybranych do dofinansowania z PROW
Pięć zadań gminy Psary znalazło się na
liście projektуw zakwalifikowanych do
wspуłfinansowania dla działania
„Odnowa i rozwуj wsi” w ramach
Programu Rozwoju Obszarуw Wiejskich
na lata 2007 – 2013. Łączna wartość
wnioskowanej przez gminę kwoty
pomocy dla tych projektуw to 544 236zł.
Zgłoszone do dofinansowania projekty
obejmują zagospodarowanie terenu w
czterech sołectwach i rozbudowę szatni
klubu sportowego w Górze Siewierskiej.
W Malinowicach projekt obejmuje
zagospodarowanie terenu wokół kaplicy,
poprzez budowę elementów tzw. małej
architektury (ławki, kosze) wraz z
zainstalowaniem urządzeń mini - placu
zabaw dla dzieci oraz budowę nowych
ciągów komunikacyjnych i parkingu. W
Goląszy Górnej za budynkiem byłej
szkoły zamontowane zostaną ławki wraz
z urządzeniami siłowni zewnętrznej,
ponadto wybudowane będą nowe ciągi
komunikacyjne, budynek gospodarczy i
altana, a plac i parking zostaną
utwardzone. W Goląszy Dolnej na
terenie po byłej mleczarni powstanie plac
zabaw oraz siłownia zewnętrzna, a
dodatkowo pojawią się tutaj elementy
tzw. małej architektury takie jak stół do
gry w szachy, stojak na rowery, czy kosz

Obok boiska wielofunkcyjnego w Goląszy Górnej powstanie siłownia zewnętrzna,
parking, krąg ogniskowy, zadaszona altana, ławki i oświetlenie parkowe.

do gry w koszykówkę. W Preczowie
projekt zakłada zagospodarowanie terenu
wokół boiska sportowego Klubu
Sportowego „Błyskawica Preczów”, gdzie
będą wybudowane trybuny dla widzów,
piłkochwyty, ogrodzenie z siatki i
nawierzchnia z kostki przy budynku
szatni oraz pod trybunami. Planuje się po
zakończeniu prac budowlanych w
przyszłym roku uruchomienie na tym
obiekcie centrum szkoleniowego dla
młodzieży starszej, trenującej obecnie
piłkę nożną na psarskim Orliku. Piątym
projektem, który dostatnie
dofinansowanie z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich jest rozbudowa i
zmiana sposobu użytkowania budynku

gospodarczego na budynek szatni Klubu
Sportowego Góra Siewierska. Dzięki
unijnej dotacji piłkarze zyskają
nowoczesny budynek socjalny, w którym
znajdą się szatnie dla piłkarzy i sędziów,
pomieszczenia magazynowe oraz
toalety.
Budowa szatni w Górze Siewierskiej
oraz placu zabaw w Goląszy Dolnej będą
realizowane jeszcze w tym roku. Dla
pozostałych zadań planuje się
przeprowadzenie procedury
przetargowej w 2014r., by wyłonić ich
wykonawców. Wszystkie 5 projektów
musi być zakończone i rozliczone do 30
czerwca 2015r. Red.
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„Wkrуtce ruszy budowa ul. Kościuszki
w Gуrze Sierwierskiej”
ciąg dalszy ze str. 1.
będzie miała szerokość od 5 do 5,5 m oraz
nawierzchnię z asfaltobetonu. Ujęte w
projekcie wjazdy do posesji będą
przebudowywane przy użyciu kostki
betonowej o gr. 8 cm i konstrukcji o gr. 50
cm. Po północnej stronie jezdni
wykonany zostanie chodnik z kostki
betonowej o gr. 6 cm. Zaplanowano także
budowę kanalizacji deszczowej o
długości 808,89 m.b. Odprowadzenie
wód opadowych odbywać się będzie
poprzez projektowane spadki podłużne i
poprzeczne do wpustów deszczowych
oraz korytek muldowych i dalej do
projektowanej kanalizacji deszczowej.
Odcinek powiatowy tej samej drogi nie
będzie się różnił w znaczący sposób od
gminnego odpowiednika. Na
przedmiotowym fragmencie od ul.
Szopena do skrzyżowania z ul. Leśną
zostaną wykonane: nowa nawierzchnia
jezdni z betonu asfaltowego na długości
279 metrów bieżących, chodnik z
kształtek betonowych, zjazdy do posesji,
kanalizacja deszczowa, zabudowa 14
nowych studzienek odwodnieniowych,
zabudowa 6 studni rewizyjnych oraz
utwardzenie poboczy.
W ramach postępowania
przetargowego do 2 kwietnia złożono 10
ofert, które zostały otwarte i sprawdzone
przez komisję. 10 kwietnia wójt
rozstrzygnął przetarg wybierając ofertę
konsorcjum firm Logotex z Pszczyny oraz
WPRD z Katowic, które zaoferowało
najniższą cenę za wykonanie zadania w
wysokości 1 778 808,31 zł. Jeśli nie
nastąpi odwołanie od tej decyzji to 17
kwietnia zostanie podpisana umowa na
realizację tej inwestycji. Ostateczny
termin wykonania całego zadania
ustalono na 14 listopada 2014r.

W 2014r. zostanie wykonana kompleksowa
przebudowa ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej

Na ul. Bocznej w Strzyżowicach i Zielonej w Preczowie powstaną drogi z kostki betonowej tak jak na
wybudowanej w 2012r. ulicy Kaszsztanowej w Psarach

Pozostałe drogi do kompleksowego
remontu w 2014
11 kwietnia nastąpi otwarcie ofert w
przetargu na modernizację i przebudowę
gminnych dróg i chodników, w skład
którego weszło 7 zadań. W Preczowie
kompleksowy remont przejdzie ulica
Zielona gdzie zostanie wykonana nowa
nawierzchnia z kostki betonowej wraz z
odwodnieniem. W Sarnowie na ulicy
Parkowej zostanie położona nowa
nakładka asfaltobetonowa na długości
około 415 m, a na gminnej odnodze ulicy
Wiejskiej na długości 50 metrów ułożone
zostaną betonowe płyty ażurowe,
poprawiające dojazd do posesji. W
Gródkowie na długości 235 metrów
utwardzona kruszywem zostanie ulica
Spokojna, na której obecnie Zakład
Gospodarki Komunalnej kończy wymianę
sieci wodociągowej. W ramach
wspomnianego przetargu wykonane
zostaną także: chodnik łączący plac przed
remizą OSP z drogą wojewódzką nr 913
w Strzyżowicach zlokalizowany
pomiędzy sklepem LUX, a placem
zabaw oraz chodnik łączący ulicę Leśną
z drogą wojewódzką 913 w Gródkowie
znajdujący się pomiędzy placem zabaw,
a placem szkolnym. W Preczowie
wykonane zostanie utwardzenie kostką
betonową terenu przyległego do remizy
OSP od strony ulicy Dębowej, co
pozwoli na stworzenie kilku miejsc
postojowych oraz poprawi estetykę i
funkcjonalność głównego wejścia do
budynku. Szacunkowa wartość
wszystkich wymienionych wyżej prac to
ponad 550 tys. zł. brutto, a termin ich
wykonania ustalono na 15 września
2014r.

Dwie drogi do remontu
w drugim pуłroczu
Do końca maja powinny zakończyć się
prace nad projektami budowlanymi,
obejmującymi kompleksowy remont i
przebudowę ulic Bocznej w
Strzyżowicach i Szkolnej w Preczowie.
Jak tylko gmina Psary uzyska prawomocne
pozwolenia na budowę tych dróg,
rozpoczną się przygotowania do
przetargów, które wyłonią ich
wykonawców. Planuje się, że
przebudowa dwóch odcinków ulicy
Bocznej łączących się z drogą DW 913
zostanie w całości wykonana w bieżącym
roku. Powstanie tu całkowicie nowa droga
z podbudową z kruszywa oraz
nawierzchnią z kostki betonowej oraz
kanalizacja burzowa. Kompleksowa
przebudowa ulicy Szkolnej w Preczowie
przewiduje wykonanie nowej
podbudowy oraz nawierzchni drogi z
asfaltobetonu, odwodnienia jezdni oraz
chodnika na całej długości tej drogi, to jest
od skrzyżowania z ulicą Wiejską do
granicy gminy z Dąbrową Górniczą.
Przebudowie ma ulec skrzyżowanie ul.
Szkolnej z powiatową ulicą Sosnową.
Szacunkowy koszt tego zadania to około 3
mln zł. Do końca września 2014r. gmina
Psary zgłosi to zadanie do dofinansowania
w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych, potocznie
nazywanego „schetynówką”. Planuje się,
by pierwszy etap prac rozpoczął się
jesienią, natomiast zakończenie
wykonania przebudowy całej drogi
przewidziano w 2015r. Red.
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Ostatnie przygotowania do przeprowadzenia modernizacji
oświetlenia w gminie
W ramach wspуłpracy gminy Psary z
firmą TAURON Dystrybucja, ktуra jest
właścicielem większości sieci
oświetleniowej na terenie naszej gminy,
w 2014 roku zostaną wymienione
wszystkie punkty oświetlenia ulicznego
przy drogach publicznych.
Ponad połowa zainstalowanych
obecnie opraw oświetleniowych jest już
eksploatowana dłużej niż 10 lat oraz
charakteryzuje się dużym
zapotrzebowaniem na energię
elektryczną. Planowana modernizacja
przewiduje wymianę 1050 sztuk
istniejących opraw oraz dodatkowo,
uwzględniając sugestie mieszkańców
gminy i obliczenia projektowe,
dogęszczenie punktów świetlnych w
ilości 232 sztuk. Łącznie zabudowane
zostaną 1282 nowe oprawy firmy
Philips. Punkty świetlne będą posiadały
moc 70, 100 i 150 Watt, w zależności od

kategorii drogi i zostaną zamontowane
na odpowiednich wysięgnikach, których
właściwe ustawienie względem drogi
zagwarantuje dobre doświetlenie
naszych szlaków komunikacyjnych.
Gmina co roku płaci TAURON
Dystrybucja za konserwację oświetlenia
ulicznego. Zgodnie z umową gmina jest
przez 6 lat zobowiązana do zapłaty nieco
wyższej składki za konserwację
oświetlenia ulicznego, która pokryje
koszty opisanej wyżej modernizacji sieci
oświetleniowej. Jednak dzięki nowym
oprawom uzyskamy wymierne
oszczędności wynikające z niższego
zużycia energii elektrycznej, ponieważ
nowe lampy będą energooszczędne. Z
prognozy wynika, że jest duża szansa, iż
oszczędności na zakupie energii pokryją
koszty modernizacji sieci. Dodatkowo
pojawią się punkty świetlne w miejscach,
w których ich do tej pory nie było. Red.

Postępy w pracach przy budowie boiska za szkołą w Sarnowie
Wraz z nadejściem wiosny prace
budowlane za budynkiem Szkoły
Podstawowej w Sarnowie
przyspieszyły. Wyłoniona w drodze
przetargu firma Grumix do 15 września
ma wybudować plac zabaw zgodnie z
programem „Radosna Szkoła” oraz
boisko wielofunkcyjne.
Aktualnie wykonano ciąg kanalizacji
odprowadzającej wody opadowe z
terenu szkoły podstawowej i części ul.
Podgórnej, niwelację terenu pod
przyszłe nowe ogrodzenie z
piłkochwytem oraz usunięto stare
ogrodzenie od strony ul. Podgórnej.
Wykonana jest także podbudowa z
kruszywa pod boisko wielofunkcyjne
oraz drenaż placu gry.
W ramach inwestycji wybudowane
zostanie boisko wielofunkcyjne, trybuny
na 141 miejsc, skocznia w dal z
rozbiegiem i boksy dla zawodników.
Uzupełniającymi elementami
zagospodarowania terenu będą ciąg
pieszo-jezdny oraz nowe ogrodzenie z
piłkochwytami od ul. Podgórnej. Przy
obiekcie powstanie również parking na 9
samochodów, w tym jedno dla osoby

niepełnosprawnej, oświetlenie parkowe
oraz sportowe umożliwiające grę po
zmroku. Dodatkowo na placu szkolnym
wybudowany zostanie także plac zabaw
z bezpieczną nawierzchnią, zgodnie z
wytycznymi rządowego programu
„Radosna Szkoła”. Ogólna wartość

projektu to 1 462 470 zł, z czego dotacja
unijna z PROW wynosi 400 000 zł, a
dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki:
388 000 zł. Na budowę placu zabaw
gmina pozyskała dotację z programu
Radosna Szkoła w kwocie 63 850 zł.
Red.

Prace podczas osadzania studzienek kanalizacji deszczowej
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Wykaż na swoim Picie miejsce zamieszkania
w gminie Psary i wygraj atrakcyjne nagrody!
Kwiecień jest ostatnim miesiącem, w
ktуrym możemy rozliczyć się z fiskusem
za 2013r., dlatego przypominamy, że
wykazując na formularzu PIT swoje
miejsce zamieszkania w gminie Psary,
mamy szansę na wygranie atrakcyjnych
nagrуd w konkursie „Tu mieszkam – tu
płacę podatek dochodowy”.
W konkursie mogą wziąć udział
osoby, które są pełnoletnie i od 16
listopada 2013r. do 30 czerwca 2014r.
zdecydują się zameldować na pobyt

stały w gminie Psary lub poinformują
urząd skarbowy o zamieszkiwaniu na jej
terenie. Wystarczy wypełnić i przesłać
do Urzędu Gminy w Psarach formularz
konkursowy, który jest dostępny do
wydrukowania na stronie www.psary.pl,
oraz w bezpośrednio w kancelarii lub
wysłać go ze strony internetowej gminy i
udzielić odpowiedzi na pytanie
konkursowe.
W pytaniu konkursowym należy
przedstawić swoją propozycję

wykorzystania środków w kwocie
20 000 zł, na realizację dowolnego
zadania publicznego na terenie gminy.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne
nagrody takie jak: kamera cyfrowa i
cztery tablety. Dodatkową formą
wyróżnienia dla zwycięzcy będzie
przeznaczenie kwoty 20 000zł na
realizację zadania publicznego
opisanego przez niego w zwycięskim
formularzu konkursowym. Red.

Uwagi do raportu środowiskowego dla budowy zakładu
przetwarzania odpadуw w Wojkowicach
W Urzędzie Miejskim w Sosnowcu
trwa procedura administracyjna,
zmierzająca do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji tej inwestycji. 7 marca Wуjt
gminy Psary złożył uwagi do raportu
negatywnie opiniując realizację
inwestycji w aktualnie opisanym
kształcie.
W r a m a c h p r o c e d u r y
administracyjnej, zmierzającej do
wydania decyzji środowiskowej dla
wspomnianej wyżej inwestycji,
prowadzący postępowanie Prezydent
miasta Sosnowca zdecydował się
zorganizować rozprawę administracyjną
z udziałem mieszkańców i
przedstawicieli inwestora. Spotkanie,
które odbyło się 5 marca prowadził
Zastępca Prezydenta Sosnowca Ryszard
Łukawski, któremu towarzyszyli
pracownicy Urzędu Miejskiego
odpowiedzialni za wydawanie decyzji
środowiskowych. W rozprawie
uczestniczyli też przedstawiciele
inwestora oraz specjaliści, którzy na jego
zlecenie przygotowali raport
oddziaływania na środowisko tego
przedsięwzięcia. Obecni byli również
Burmistrz Wojkowic Zofia Gajdzik wraz
z Radnymi, Wójt gminy Psary Tomasz
Sadłoń, dwóch Radnych gminy Psary ze
Strzyżowic i licznie przybyli
zainteresowani mieszkańcy Wojkowic,
Strzyżowic oraz gminy Bobrowniki.
W trakcie rozprawy administracyjnej
inwestor opisał technologię
przewidzianą do zastosowania w
zakładzie do termo-katalitycznej obróbki
tworzyw sztucznych, który ma powstać
przy ul. Harcerskiej w Wojkowicach.
Zgodnie z informacjami udzielanymi

przez inwestora w planowanej instalacji
ma odbywać się przetwarzanie butelek z
tworzyw sztucznych typu PET, które
poprzez ich podgrzanie, a także inne
procesy zostaną zmienione w półpłynny
produkt, który będzie przekazany do
rafinerii do produkcji paliw.
Pomimo zapewnień inwestora, że
technologia ta jest całkowicie
bezpieczna, zdaniem pracowników
Urzędu Gminy Psary pozostaje jeszcze
sporo wątpliwości co do jej realnego
wpływu na środowisko. Dlatego Wójt
gminy Psary 7 marca złożył do Urzędu
Miasta w Sosnowcu uwagi do raportu
oddziaływania tej inwestycji na
środowisko. W swoim piśmie
negatywnie odniósł się do realizacji
planowanej inwestycji w obecnie
opisywanym kształcie. Zwrócił uwagę
na niedokładność i braki w
przedstawionych w raporcie danych.
Jego twórcy nie uwzględnili
nakładającego się w tym miejscu
negatywnego wpływu na środowisko ze
względu na to, że w sąsiedztwie
planowanej inwestycji zlokalizowane są
już funkcjonujące składowisko i
sortownia odpadów. Ponadto termokatalityczny zakład przetwarzania
tworzyw sztucznych bazuje na nowej
technologii, a produkt finalny w nim
powstający nie posiada Polskiej Normy.
W związku z powyższym w trakcie
rozprawy administracyjnej
przeprowadzonej w dniu 05.03.2014r.
Wójt gminy Psary poprosił o wskazanie,
gdzie na terenie Polski działają już
instalacje pracujące w tej technologii. Na
podstawie informacji na temat
dostępnych raportów z wieloletniego
funkcjonowania takich zakładów
mieszkańcy, mogliby poznać faktyczne

oddziaływanie planowanej inwestycji na
otoczenie. Pomimo ponawiania na
rozprawie tego pytania wójt nie otrzymał
konkretnej informacji a jedynie
lakoniczną odpowiedź przedstawiciela
inwestora, że: cyt. „taka instalacja działa
w Płocku.”
Dodatkowo raport oddziaływania na
środowisko przedstawia, iż inwestycja
nie będzie źródłem poważnych awarii i
wskazuje, że w przypadku
nieszczelności instalacji na hali
zamontowany zostanie czujnik gazu,
który sygnalizować będzie wzrost
stężenia węglowodorów. Nie wskazuje
się natomiast jakie zabezpieczenia
zostaną zastosowane poza halą oraz przy
przepompowywaniu do cysterny (np.
przy rozszczelnieniu.). Zaniepokojenie
budzi fakt, iż opis technologii zawarty w
raporcie nie precyzuje, jakie ilości frakcji
gazowych wytwarzanych jako produkt
uboczny będą powstawały w procesie
przetwarzania oraz jaki będzie ich skład
chemiczny. Zgodnie z opisaną
technologią produkt uboczny będzie
magazynowany w szczelnych
zbiornikach, które po zapełnieniu
zostaną wywiezione przez firmę
zewnętrzną w celu utylizacji. Nie
określono jednak precyzyjnie jaka
będzie minimalna częstotliwość
odbioru, co może prowadzić do
nierzetelnego zachowania w tym
zakresie.
Obecnie czekamy na reakcję Urzędu
Miejskiego w Sosnowcu na zgłoszone
uwagi do raportu. Należy jednak
zwrócić uwagę na fakt, że aktualnie
obowiązujący Plan Zagospodarowania
Przestrzennego dla Wojkowic
dopuszcza realizację na tym terenie
przedsięwzięć tego typu. Red.
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Nowy tabor autobusowy w naszej gminie
Od marca w naszej gminie na liniach
nr 79, 107, 125, 200, 904N pasażerowie
korzystają z nowego taboru
autobusowego.
Organizatorem komunikacji
pasażerskiej na terenie gminy Psary jest
Komunikacyjny Związek Komunalny
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
nazywany w skrócie KZK GOP. Gmina
Psary jest jednym z jego członków, a
linie autobusowe kursujące w ramach
związku obsługiwane są przez
przewoźników wyłonionych w drodze
przetargu przez KZK GOP.
A k t u a l n i e w w y n i k u
przeprowadzonego w lutym przetargu,
na liniach autobusowych: 79, 107,125,
200, 904N kursują nowe autobusy marki
SOR, które są nie starsze niż dwa lata i
mają ogółem 60 miejsc siedzących i
stojących.
KZK GOP podejmuje decyzje
związane z rozkładami jazdy i
dopasowaniem do niego taboru między
innymi na podstawie przeprowadzanych

w pojazdach badań napełnień.
–Podczas takiego badania liczona jest
liczba pasażerów podróżujących daną
linią w każdym kursie. Badania
prowadzone są zarówno w dni robocze,
jak i podczas dni wolnych. Pozyskane w
ten sposób dane są analizowane i służą

do opracowywania rozkładów jazdy. Od
uruchomienia projektu Śląska Karta
Usług Publicznych takie informacje będą
przez system przekazywane na bieżąco tłumaczy Anna Koteras, rzecznik
prasowy KZK GOP. Red.

Bocian z Malinowic dostał nowy dom
W marcu 2014 roku firma TAURONDystrybucja zainstalowała nowe
gniazdo bocianie na słupie
energetycznym w Malinowicach.
Takie tworzone przez człowieka
platformy lęgowe dla ptaków
umożliwiają im swobodny rozwój.
Stanowią bezpieczną alternatywę dla

gniazd w niepewnych lokalizacjach (na
dachach pustostanów, na nieczynnych
kominach czy niedostosowanych
słupach energetycznych). Ponadto,
człowiek w ten sposób rehabilituje się za
to, że kosztem postępu cywilizacyjnego
wypiera bociany z dotychczasowych
lęgowisk i utrudnia im budowę własnych
gniazd. Koszt przygotowania i instalacji

Psary,16 kwietnia 2014 r.
RPPIII.6720.001.2014
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium
uwarunkowań i kierunkуw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Psary
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.647 ze zmianami) oraz art. 39
ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Gminy Psary Uchwały Nr XLI/429/2014 z dnia 27 marca
2014r o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Psary.
Zmiana studium obejmuje 5 (pięć) obszarów położonych
w:
1. Gródkowie w rejonie tartaku;
2. Psarach w rejonie siedziby Urzędu Gminy,
3. Psarach w rejonie ul. Szkolnej dla działek ozn nr
ewid. 1161/2, 1163
4. Malinowicach w rejonie oczyszczalni ścieków,
5. Malinowicach w rejonie ul. Szkolnej dla terenu
zakładu produkcyjnego PPD „GRÓDKÓW”

na stałe takiej platformy zamyka się
zaledwie w kwocie kilkuset złotych, a
korzyści z tego są znaczące.
Jeśli chcemy pomóc bocianom lub
innym ptakom możemy się zwrócić o
poradę do organizacji ekologicznych
takich jak Stowarzyszenie Bocian http://www.bocian.org.pl. Red.

Granice zmiany studium pokazano na załącznikach
graficznych do uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany
studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie
Urzędu Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4; 42-512 Psary,
w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy. Jednocześnie informuję, że
zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
projekt zmiany studium wymieniony powyżej podlega
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z
zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w
postępowaniu.
Wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania 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 w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy Psary w
nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty ukazania się
niniejszego ogłoszenia.
Wójt Gminy Psary
/-/ Tomasz Sadłoń

INFORMACJE
Psary, 16 kwietnia 2014 r.
RPPIII.6722.001.2014

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, terenu
położonego w sołectwie Sarnуw
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz art. 39 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn.
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Psary
uchwały Nr XLI/430/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr
XLVIII/398/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października
2010r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Sarnów,
obejmujące 11 (jedenaście) obszarów, których granice
wyznaczają:
Obszar 1 – od północy i zachodu ul. Główna, od wschodu
ciepłociąg z EC Łagisza do zakładu ogrodniczego „Bory
Malinowskie”, od południa granica działki nr 518;
Obszar 2 – od południa ul. Stara, od zachodu ciepłociąg z EC
Łagisza do zakładu ogrodniczego „Bory Malinowskie”, od
wschodu droga polna pomiędzy ul. Starą i ul. Główną, od
północy linia równoległa do ul. Starej usytuowana w
odległości 50 m od granicy terenu drogi publicznej (ul. Stara);
Obszar 3 - od południa ul. Stara, od wschodu rów
melioracyjny, od zachodu droga polna pomiędzy ul. Starą i ul.
Główną, od północy linia równoległa do ul. Starej usytuowana
w odległości 50 m od granicy terenu drogi publicznej
(Ul.Stara);
Obszar 4 – od północy – droga krajowa Nr 86, od
południowego – zachodu i południowego wschodu granice
granica lasu zlokalizowanego na działkach 550/2, 516,
552/3;
Obszar 5 – od północy droga polna D-867, od południa droga
polna D-871/2, od wschodu granica działki nr 584/14, od
zachodu granica działki nr 584/12;
Obszar 6 – od zachodu granica sołectwa Sarnów, od wschodu
droga krajowa Nr 86, od północy ul. Wiejska, od południa
linia równoległa do ul. Wiejskiej usytuowana w odległości 65
m od granicy terenu drogi publicznej (Ul.Wiejska)
Obszar 7 – od wschodu ul. Kamienna, od południa ul.
Wiejska, od zachodu granice działek nr 239/1 i nr 242/6, od
północy granice działek nr 242/5 i 242/6 oraz linia równoległa
do ul. Wiejskiej usytuowana w odległości 70 m od granicy
terenu drogi publicznej (Ul.Wiejska);
Obszar 8 – od zachodu ul. Browarna, od północnego zachodu
granica działki nr 733/1,i 732/1 od południa tereny zabudowy
mieszkaniowej przy ul. Browarnej 6, od wschodu linia
równoległa do ul. Browarnej usytuowana w odległości 60 m
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od granicy terenu drogi publicznej (ul. Browarna);
Obszar 9 – od zachodu ul. Główna, linia równoległa do ul.
Starej usytuowana w odległości 55 m od granicy terenu drogi
publicznej (ul. Stara) oraz zachodnia granica zabudowy
mieszkaniowej przy ul. Wiejskiej 111, od północy granice
działek nr 521/3 i nr 521/4, ul. Stara oraz linia równoległa do
ul. Wiejskiej usytuowana w odległości 70 m od granicy terenu
drogi publicznej (ul. Wiejska), od zachodu granica sołectwa
Sarnów oraz granice działki nr 695/14, od południa linia
równoległa do ul. Wiejskiej usytuowana w odległości około
65 m od granicy terenu drogi publicznej (Ul.Wiejska);
Obszar 10 – od wschodu ul. Główna, od południa granica
administracyjna gminy Psary, od północy granica działki
356/6, od zachodu wschodnia granica działki nr 363/18;
Obszar 11 – od północy ul. Zielona, od wschodu
napowietrzna linia elektroenergetyczna SN, od zachodu
granica działki nr 768 i część granicy działki 765/6, od
południa linia prowadzona w odległości 65 – 100 m od
południowej granicy terenu drogi publicznej (Ul.Zielona).
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej
wymienionej zmiany planu. Wnioski należy składać na
piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Psary ul. Malinowicka 4,
42-512 Psary w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego
ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię,
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art.
54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, projekt zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony
powyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na
środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału
społeczeństwa w postępowaniu.
Wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania 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 w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, należy wnosić do Wójta Gminy Psary w
nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty ukazania się
niniejszego ogłoszenia.
Wójt Gminy Psary
/-/ Tomasz Sadłoń
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W Strzyżowicach realizują projekt e - Twinning
Pod koniec listopada klasa VB ze
Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach
przystąpiła do projektu eTwinning pod
tytułem „Different Cultures Different
Celebrations”, ktуry jest w niej
aktualnie realizowany.
Projekt ten ma na celu wymianę
prezentacji Power Point opisujących
ciekawe obrządki lub święta
obchodzone w danym kraju. W
projekcie tym bierze udział aż
dwanaście szkół z takich krajów jak:
Turcja, Grecja, Rumunia czy Hiszpania.
Prezentacje regularnie wysyłane są do
partnerskich szkół, a te następnie
omawiane są przez nauczycieli i
uczniów. Nasza szkoła podzieliła się z
innymi tradycjami związanymi z
Andrzejkami.
Do tej pory piątoklasiści zapoznali się

z tradycjami świąt Bożego Narodzenia w
Grecji i Hiszpanii. Uczniowie z Rumunii
z kolei opisali im swoje tradycyjne
święto zwane Dragobete, czyli święto
dla zakochanych. Bardzo ciekawą i
kolorową prezentację pokazali
uczniowie z Turcji, a dotyczyła ona
bardzo ważnego w religii Islamu Święta
Poświęcenia, które jest świętem
radosnym trwającym cztery dni.
Pod koniec projektu każda ze szkół
wykona gazetkę, która stanowić będzie
podsumowanie wszystkich poznanych
świąt i tradycji z nimi związanych.
Gazetka ta zostanie następnie
przetłumaczona oraz wydrukowana tak,
aby każda z uczestniczących w projekcie
szkół mogła wzbogacić swoją wiedzę.
Tymczasem uczniowie z
niecierpliwością czekają na pozostałe
prezentacje. ZSP Strzyżowice.

Uczniowie prezentują
wróżbę andrzejkową

Walczyli o piуro wуjta w konkursie ortograficznym
Kolejny rok do rywalizacji o miano
Mistrza Ortografii 2014 stanęli
uczniowie naszej gminy, wyłonieni w
szkolnych eliminacjach .
Szkołę Podstawową w Gródkowie
reprezentowali: Emilia Maciejczyk i
Maja Mroczek, w Dąbiu – Karol Król i
Julia Pasamonik, w Strzyżowicach-Edyta
Wacławczyk i Szymon Skórka, w
Sarnowie – Izabela Korpak i Magdalena
Religa. Wszyscy uczestnicy wykazali się
znakomitymi sprawnościami
ortograficznymi.
Laureatem tegorocznego konkursu
została
Magdalena Religa
z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr
2 w Sarnowie, której gratulujemy
wygranej, a nauczycielom dziękujemy
za przygotowanie uczniów do konkursu.
ZSP Sarnуw.

Laureaci konkursu ortograficznego o pióro wójta z nauczycielami.

Dzień Kobiet w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach
Tradycyjnie, jak co roku uczniowie w Szkole
Podstawowej w Strzyżowicach zorganizowali
akademię środowiskową, ktуrą swą obecnością
zaszczyciły Panie z Kуł Gospodyń Wiejskich, Koła
Emerytуw i Rencistуw oddziału w Psarach, biblioteki
i Urzędu Gminy.
Podczas uroczystości życzenia wszystkim paniom
złożył Wójt Gminy -Tomasz Sadłoń oraz Prezes Koła
Emerytów i Rencistów Wiesław Zarychta.
Program artystyczny, na który złożyły się piosenki,
tańce, wiersze i utwory muzyczne zaprezentowali
uczniowie klas I – III. Goszczące w szkole Panie
zostały udekorowane kwiatowymi medalami.
Uczniowie ze Strzyżowic serdecznie dziękują za
przybycie i zapraszają za rok. ZSP Strzyżowice.

Obietnica Zuchowa zobowiązuje
Największym zuchowym świętem
jest uroczystość Obietnicy Zuchowej.
Najmłodsze zuchy z gromady Leśne
Skrzaty 18 lutego 2014 r. w będzińskim
zamku złożyły swoją przysięgę.

Obietnicę złożyły też zuchy II
gwiazdki, czyli Obietnicę Zucha Sprawnego oraz III gwiazdki – Zucha Gospodarnego. Wysłuchały też ciekawych
opowieści pani przewodnik, a następnie

Zuchy z gromady Leśne Skrzaty złożyły obietnicę w będzińskim zamku

zwiedziły będzińskie podziemia.
W rocznicę urodzin Naczelnego
Skauta, Roberta Baden-Powella, 22 lutego
obchodzimy Dzień Myśli Braterskiej. Jest
to dzień, w którym skauci na całym
świecie wiążą krąg przyjaźni. Naczelny
Skaut powiedział: „Szukajcie sobie
przyjaciуł”. Dlatego piszemy kartki, listy
do harcerzy, drużyn z całego świata. Nasz
hufiec ziemi będzińskiej już po raz
dziewiąty zorganizował uroczysty Dzień
Myśli Braterskiej. Drużyny harcerskie,
instruktorzy, zaproszeni goście spotkali się
w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Będzinie.
Nie zabrakło na tej uroczystości zuchów z
gromady Leśne Skrzaty. Zuchy zaśpiewały
wesołe, stare i nowe zuchowe piosenki.
To był bardzo miły wieczór. Czuj!
Gromada „Leśne Skrzaty” SP
Strzyżowice

X spotkanie „W świecie mitуw” w Dąbiu
27 lutego 2014 r. w Szkole Podstawowej w Dąbiu spotkali się miłośnicy
antyku ze wszystkich szkół podstawowych gminy Psary. Gośćmi specjalnymi X
jubileuszowej edycji Gminnego
Konkursu Mitologicznego byli: wójt
Tomasz Sadłoń, przewodniczący Rady
Gminy Jacenty Kubica i dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej Helena Warczok.
O laur zwycięstwa ubiegały się
trzyosobowe zespoły piątoklasistów Bohaterowie spod Troi z Sarnowa,
Olimpijczycy ze Strzyżowic, Trzy Boginie
z Gródkowa oraz Paczka Zeusa z Dąbia.
Każdy z zawodników zaprezentował się
w oryginalnym, antycznym kostiumie,
wcielając się w rolę swojego ulubionego
bohatera. Wszyscy wykazali się imponującą wiedzą dotyczącą spraw boskich i
ludzkich z kręgu greckiej mitologii. Bez
trudu rozpoznawali bogów i herosów na
podstawie cytatów, atrybutów, opisów,
umiejętnie odnajdywali ślady mitologii w
malarstwie, rzeźbie, frazeologii.
Z wielką uwagą rozwiązywali e-test, w
którym udzielali odpowiedzi za
pośrednictwem pilotów, a więc
wykorzystując bezprzewodowa metodę

komunikacji. Bez większych problemów
rozszyfrowali monolog udręczonej
nauczycielki zawierający liczne
mitologiczne frazeologizmy oraz pomogli
Hermesowi dostarczyć listy do
właściwych bohaterów, uzupełniając
brakujące dane adresowe.
I tak powoli, niczym po nitce do
kłębka, zawodnicy dotarli do finału, w
którym musieli wyjaśnić, skąd we
współczesnym świecie wzięła się 10.
muza oraz gdzie dziś może nas
podstępnie zaatakować koń trojański.
Jako gospodarze konkursu zadbaliśmy
o jego ciekawą oprawę. Zaprezentowana
przez piątoklasistów na początku
spotkania inscenizacja była dla nieco
stremowanych zawodników dobrą
powtórką z mitów, zawierającą wiele
humorystycznych elementów. Wykonana
na zakończenie Zorba, pozwoliła zmęczonym współzawodnictwem drużynom
złapać chwilę oddechu i przenieść się w
malownicze rejony Grecji.
W wyniku bardzo wyrównanej
rywalizacji nauczycielskie jury przyznało
pierwsze miejsce ex aequo dla
zawodników z Dąbia i Gródkowa oraz

Podczas inscenizacji mitologicznej

równorzędne drugie miejsce dla drużyn z
Sarnowa i Strzyżowic. Dyplomy, drobne
nagrody oraz podziękowania zawodnicy i
ich opiekunowie otrzymali z rąk Wójta
Gminy Psary - Tomasza Sadłonia.
Wszystkim drużynom gratulujemy
rozległej wiedzy mitolo-gicznej i
zapraszamy do nas za rok na XI spotkanie
„W świecie mitów”.
„Paczka Zeusa z Dąbia”,
czyli Oliwia Wiązek-Hera,
Bartek Białas-Zeus i Maciek Lis-Ares
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Chłopcy z Grуdkowa – I miejsce w rejonie w Tenisie Stołowym
Cała przygoda, o której chcemy Wam
opowiedzieć rozpoczęła się od
przygotowań do Gminnego Turnieju
Tenisa Stołowego Dziewcząt i
Chłopców. Aby wyłonić najlepiej
grających uczniów, w naszej szkole
został zorganizowany turniej tenisa.
Zgłosiło się wielu uczestników, a
eliminacje wyłoniły drużynę dziewcząt i
chłopców. Znakomite umiejętności
sprawiły, że reprezentacja SP w
Gródkowie już drugi raz z rzędu zdobyła
I miejsce w Gminnych rozgrywkach
zarówno w kategorii dziewcząt i
chłopców. To z kolei dało awans obu
drużynom do udziału w zawodach
powiatowych. Były nerwy i stres, ale
przede wszystkim chęć zaprezentowania
świetnej gry. I tak 19 lutego 2014 r. na
powiatowych rozgrywkach w Czeladzi
uczniowie z Gródkowa rozpoczęli
kolejną rywalizację sportową, której
efektem było zdobycie I miejsca

chłopców w składzie: Jakub Jęsiek, Marek
Kocot, Hubert Łaszczych i III miejsca
dziewcząt w składzie: Wiktoria Cwała,
Agnieszka Pierzchała, Oliwia Lipińska.
Tym samym obydwie drużyny
zapewniły sobie możliwość gry w
zawodach na szczeblu rejonowym w
Dąbrowie Górniczej. Zawody te
rozegrano 28 lutego, a drużyna dziewcząt
utrzymała swoje wysokie III miejsce.
Kolejny raz świetnie zagrali chłopcy,
którzy poprawili swoje wyniki indywidualne z powiatu: Marek – miejsce 5.,
Hubert – miejsce 6. Wielkie brawa należą
się dla Jakuba Jęsiek, który zaprezentował
nie tylko świetną formę fizyczną, ale i
okazał się mocny psychicznie,
zdobywając I miejsce w zaciętym meczu
finałowym. Zebrane punkty dały naszej
reprezentacji I miejsce w turnieju.
Ale to jeszcze nie koniec. Teraz przed
chłopcami kolejna szansa na sukces –
zawody na szczeblu wojewódzkim. Cała

Reprezentacja SP w Gródkowie
w tenisie stołowym

drużyna jest mocno zmotywowana do gry
i do kolejnego dobrego występu. „Kolejny
raz chcemy godnie reprezentować naszą
szkołę i gminę” – mówią uczniowie.
My trzymamy za nich mocno kciuki
i życzymy powodzenia.
SP Grуdkуw

Zawody naszych rodzicуw
Interesujemy się pracą naszych
rodziców i wykorzystujemy każdy
moment, żeby zgłębiać jej tajniki.
Dlatego 27 lutego 2014 r. dzieci z
oddziału przedszkolnego i uczniowie
klasy I Szkoły Podstawowej w Gródkowie
odwiedzili siedzibę Radia Katowice.
Pomysłodawcą oryginalnego wyjazdu
był Łukasz Kwaśny dziennikarz radiowy i
tata jednego z naszych uczniów.
Przed wejściem do budynku
zatrzymaliśmy się obok ławeczki Juliusza

Ligonia. Naszą podróż rozpoczęliśmy od
wysłuchania koncertu niemieckiego
kompozytora Felixa MendelssohnaBartholdy’ego. Dzieci z uwagą słuchały
utworów opracowanych na fortepian, w
tym słynnego „Marsza weselnego”.
Podczas koncertu dzieci poznały
typologię głosów męskich i wysłuchały
utworów śpiewanych przez
tenora
Konrada Borowca.
Redaktor zapoznał nas z historią
stacji i pracą dziennikarza radiowego.

Poznaliśmy magiczne miejsca. Wiemy
teraz, jak powstają audycje radiowe.
Zwiedziliśmy studio nagrań, newsroom,
archiwum muzyczne, reżyserkę.
Wzięliśmy udział w audycji realizowanej
na żywo, w czasie której na antenie
pozdrowiliśmy Dyrektorkę naszej szkoły,
kolegów i koleżanki. Dzięki tej wyciecze
poczuliśmy się przez chwilę, jak
prawdziwi radiowcy.
SP Grуdkуw

14 lutego - Walentynki
Tradycyjnie, jak co roku w Szkole
Podstawowej w Strzyżowicach
obchodzone były Walentynki. Na ten
dzień przypadło wiele atrakcji. Pierwszą
z nich była Poczta Walentynkowa, która
już od wczesnych godzin rozdawała
kartki uczniom od ich cichych
wielbicieli.
Na zorganizowanym później apelu
miały miejsce pozostałe atrakcje, w tym
mianowanie Mistera i Miss Walentynek.
W tym roku największą ilość miłosnych
liścików otrzymali Emilia Surowiec
z klasy czwartej oraz Piotr Liber z klasy
piątej. Tych dwoje wzięło udział w
Randce w Ciemno w celu odnalezienia
swojej drugiej połówki. Kandydaci i
kandydatki musieli odpowiedzieć na
różne pytania, dzięki którym Miss i
Mister mogli wybrać osobę o
najciekawszym charakterze.
Na zakończenie połączone pary
mogły lepiej się poznać przy kolacji

Piotr Liber podczas walentynkowej „Randki w Ciemno”

Mimo, iż nie każdy z nas otrzymał
pełnej... słodkości.
W dalszej części apelu miały walentynkowe kartki, to i tak dzień ten
miejsce konkursy tańca. Dostarczyły one można zaliczyć do wesołych.
nie lada rozrywki, gdy pary musiały się
poruszać na niewielkim skrawku gazety. Przedstawiciele Samorządu Szkolnego
Zakończeniem spotkania była wspólna
SP Strzyżowice
dyskoteka.
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Bezpieczne zachowania w Internecie
W ramach „Dnia Bezpiecznego
Internetu” w Szkole Podstawowej
w Gródkowie zorganizowano zajęcia
z policjantami. Funkcjonariuszka
z Komendy Powiatowej w Będzinie
spotkała się z dziećmi klas 1-6 na
prelekcjach związanych z bezpieczeństwem na drodze i w sieci internetowej.
Prowadząca przypomniała najmłodszym o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach oraz o konieczności
noszenia odblasków. Natomiast z uczniami klas IV-VI omówiła zasady
odpowiedzialności nieletnich za czyny
karalne, przestrzegła przed przejawami
agresji rówieśniczej w szkole i poza nią.

Zajęcia wzbogacono pokazami multimedialnymi, co miało za zadanie zwiększyć
świadomość dzieci w zakresie bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu i
uświadomienia sobie odpowiedzialności
za czyny związane z przestępczością
internetową. Policjantka wyjaśniała
uczniom, w jaki sposób rozmawiać z
innymi w sieci, aby nie naruszyć ich
prywatności i godności. Wielu uczniów
nie zdaje sobie sprawy z tego, że to, co
robią w Internecie, nie jest anonimowe.
Oprócz szkolenia dla dzieci nasza
placówka oświatowa zorganizowała także
prelekcje dla nauczycieli oraz rodziców.
SP Grуdkуw

Prelekcje z policjantką

Mistrzowie matematyki

Laureaci konkursów matematycznych

Matematyka to jedna
z najważniejszych nauk,
o czym wiedzą uczniowie
Szkoły Podstawowej w
Gródkowie, którzy w tym
roku szkolnym chętnie
uczestniczyli w licznych
konkursach matematycznych, osiągając w
nich wiele sukcesów.
W Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Wiedzy
Archimedes tytuł laureata
otrzymali: Natalia Wierzchowska – klasa VI, Michał
Miąsko – klasa III, Mikołaj
Flak – klasa III, Fryderyk
Delowski – klasa III.

W konkursie „Bajkowe zadania”
Fryderyk Delowski zakwalifikował się do
II etapu.
Uczniowie klasy VI wzięli udział
również w konkursie „Liga
matematyków”. Trójka z nich przeszła
pomyślnie I i II etap konkursu. Uczennice
klasy VI: Magdalena Gocyła, Wiktoria
Cwała, Natalia Wierzchowska znalazły
się wśród 20 uczniów, którzy
zakwalifikowali się do III etapu.
Udział w konkursie dla każdego
uczestnika to zarówno wielkie wyzwanie
jak i niezwykła przygoda. Daje ona
uczniom możliwość wykazania się swoją
wiedzą i umiejętnościami.
SP Grуdkуw

O czym marzą małe kobietki
Świat dziewcząt wcale nie jest
zdominowany przez Barbie i różowy
kolor. Każda z nich ma bowiem swoje
marzenia i ambitne plany na przyszłość.
Już od najmłodszych lat pracują na swój
sukces. Marzą też o dorosłości, o tym by
móc podejmować decyzje i być niezależną. Postanowiliśmy się dowiedzieć, o

8 marca u Smerfów

czym dokładnie marzą małe kobietki.
Natalia z klasy IV: Swoją przyszłość
zawodową wiążę z karierą skrzypaczki.
Marzę, aby koncertować na największych scenach świata. Obecnie mam
bardzo dużo zajęć, bo popołudniami
chodzę do szkoły muzycznej. W wolnych
chwilach poświęcam się swojej drugiej
pasji. Bardzo kocham zwierzęta i marzę
by mieć swojego konia. Często zaglądam
do stadniny w mojej miejscowości.
Natalka kl. Ib: Od kilku miesięcy biorę
prywatne lekcje gry na skrzypcach.
Bardzo lubię ćwiczyć na tym trudnym
instrumencie i wierzę, że kiedyś zostanę
sławną skrzypaczką.
Julka kl. V: Moim największym marzeniem jest spotkanie z członkami zespoły
„One Direction”. Kocham ich bo są
młodzi, przystojni a ich piosenki zajmują
pierwsze miejsca na listach przebojуw.
Marysia z klasy V: Pragnę pojechać na
koncert „One Direction” za granicę.

Bilety są tam zdecydowanie tańsze. Nie
wiem, dlaczego moi rodzice nie chcą o
tym słyszeć. Dlatego chcę już być dorosła
i decydować o sobie.
Jula kl.V: Kocham hip-hop. Od pуł roku
chodzę na lekcje tańca. Moim
marzeniem jest znaleźć się w grupie
najlepszych tancerzy hip-hopu na
świecie.
Julcia kl. IV: Uwielbiam taniec
towarzyski. Być może kiedyś zatańczę w
tańcu z gwiazdami i to ja będę gwiazdą.
Pragnę też skoczyć na bungee. Myślę, że
taki skok uwolniłby mnie od strachu. Po
takim ekstremalnym przeżyciu klasуwka
z matmy to pikuś.
Dominika kl. IIa: Uwielbiam biegać i
ćwiczyć. W przyszłości chcę zostać
medalistką olimpijską. Kiedy dorosnę,
chciałabym też mieć bardzo fajnego
chłopaka, ktуremu mogłabym się ze
wszystkiego zwierzyć.
Zespуł red. ZSP nr2 w Sarnowie
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Młodzi Dziennikarze na start
My, młode dziennikarki z Gimnazjum
w Psarach, miałyśmy w końcu okazję
zobaczyć, jak naprawdę pracuje redakcja
gazety. 6 marca 2014 r. w czwartek,
dzięki udziałowi w projekcie unijnym
„Młodzież z przyszłością” mogłyśmy
zwiedzić siedzibę redakcji Dziennika
Zachodniego.
Niepozorny budynek wydawcy jest
usytuowany gdzieś na końcu świata, w
jednej z dzielnic Sosnowca Milowicach. Obiekt ten - zupełnie
niepasujący do reszty otoczenia,
nowoczesny, cały przeszklony - już
przed wejściem wywarł na nas ogromne
wrażenie. Po wykonaniu setek zdjęć - dla
udokumentowania wycieczki ruszyłyśmy na podbój redakcji.
Oprowadzała nas po niej redaktor
Katarzyna Kapusta, którą mogłyśmy
poznać podczas warsztatów
dziennikarskich organizowanych
w naszej szkole.
Przygotowanie teoretyczne miałyśmy
za sobą, pojęcia charakterystyczne dla
dziennikarstwa opanowane, teraz
przyszedł czas na spotkanie w redakcji
jednego z najpoczytniejszych
dzienników w województwie śląskim.
Zwiedziłyśmy pokój redaktora
naczelnego, newsroom, kolejne działy
gazety. Ludzie siedzący przed
komputerami, każdy przy swoim
oddzielnym stanowisku i ta twórcza
atmosfera unosząca się w powietrzu.
Zobaczyłyśmy m.in. jak wygląda zwykły
dzień w redakcji, drukowanie nowych
numerów i archiwizacja starych
egzemplarzy.
Jakie były najważniejsze rzeczy,
których dowiedziałyśmy się
w redakcji? Otóż najważniejsza jest
informacja. Widać to dobrze po sekcji
zajmującej się sportem, gdzie na
ekranach wyświetlały się bieżące mecze.
Miałyśmy okazję porozmawiać
z dziennikarzami i dowiedzieć się od nich
wielu cennych informacji, dotyczących
m.in. procesu tworzenia artykułów czy
też wykształcenia, jakie trzeba zdobyć,
aby móc zostać dziennikarzem.
Zapoznałyśmy się również z procesem

graficznego przygotowania do druku,
które wbrew pozorom nie jest takie
proste.
Szczególnie zaskoczył nas fakt, iż to
nie dziennikarz jest najważniejszy. Kto
zatem? Każdy wnosi coś od siebie, a jest
to na pewno trudne wyzwanie. Zawód
dziennikarza wymaga wszechstronnej
wiedzy. Trzeba być znakomitym
w wielu dziedzinach, żeby stać się
dobrym dziennikarzem.
Archiwum - miejsce, do którego
zagląda się, kiedy potrzebujemy
informacji o przeszłości. W redakcji
Dziennika Zachodniego jest to królestwo
Grzegorza Sztolera. Ten człowiek
o przeszłości gazety wie chyba wszystko.
Oprowadził nas po archiwum i pokazał
wiele cennych zdjęć. Zainteresowanym
przekazał informacje o specyfice pracy
archiwisty. Miałyśmy okazję dotknąć i

Julia Sorn & Julia Pasternak
Gimnazjum w Psarach

Gimnazjaliści w siedzibie Dziennika Zachodniego

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






przeczytać fragmenty z oryginalnej gazety
sprzed prawie 60 lat. Na archiwum ze
starymi numerami Dziennika
Zachodniego złożyło się kilkadziesiąt
wielkich kontenerów. Wielkość i ilość
naprawdę przytłaczała. Udało nam się
zobaczyć parę starych wydań Dzięki
temu przekonałyśmy się, jaką ewolucję
przeszła gazeta.
Po obejrzeniu redakcji przekonałyśmy
się, ile trudu i zaangażowania oraz jakiej
ilości osób potrzeba, aby wydać jeden
numer gazety. Zwiedzanie redakcji
prasowej i możliwość bezpośredniej
rozmowy z prawdziwymi dziennikarzami
były dla nas wyjątkowym przeżyciem.
Być może niektóre z nas w przyszłości
będą pracowały w redakcji jakiejś gazety?

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

STOPKA REDAKCYJNA:
Patrycja Frydrych
Aleksandra Krawczyk
Anna Nawrot
Sandra Kocot
Roksana Dąbrowa
Monika Kowal
pod opieką K.Nawrot, GimPsary
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Uczniowie z Sarnowa w Urzędzie Gminy Psary
Nauczyciele Szkoły Podstawowej im.
Alfreda Szklarskiego specjalizują się w
organizowaniu lekcji nietypowych. Tym
razem zajęcia dla uczniуw odbyły się w
Urzędzie Gminy, a przewodnikiem i
wykładowcą był sam Wуjt - Tomasz
Sadłoń.
Lekcja została zorganizowana w ten
niecodzienny sposób z dwóch
powodów. Jeden wynika z programu
nauczania, który zawiera wiedzę o
podziale administracyjnym kraju oraz
zadaniach gminy i władz
samorządowych. Drugi powód- to udział
szkoły w programie „ Bezpieczna
szkoła”, który nakłada na placówkę
realizację tej tematyki zajęć.
Uczniowie klasy piątej, wbrew
stereotypom, że na wycieczki się jeździ,
wraz z wychowawczynią najpierw
Uczniowie z ciekawością oglądali prezentację Wójta o zadaniach gminy
odbyli pieszą wędrówkę do urzędu. Na
miejscu wszyscy zasiedli w sali narad,
i słuchać, bowiem wykład zakończył się jako kierujący jednostką administracji
aby obejrzeć prezentację dotyczącą
krótkim testem, zawierającym pytania z „ publicznej, otrzymał za szczególne
zadań gminy. Należało uważnie patrzeć
lekcji”. Okazało się, że wykład był zasługi w realizacji swojej funkcji.
b a r d z o i n t e r e s u j ą c y , Niektóre z nich miały wyjątkowy
b o w i e m w i ę k s z o ś ć charakter, jak chociażby medal Komisji
u c z n i ó w z d o b y ł a Edukacji Narodowej przyznany przez
w s z y s t k i e m o ż l i w e Ministra Edukacji Narodowej. Jedną z
ciekawszych atrakcji była „przymiarka”
punkty za test.
N a s t ę p n i e W ó j t do fotela wójta, której próbowali i
oprowadził uczniów po chłopcy i dziewczynki. Był także słodki
urzędzie, przedstawiając poczęstunek, upominki dla każdego
poszczególne referaty, ucznia, które sprawiły wszystkim wiele
pracowników i nakreślił radości.
pokrótce, zakres ich
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w
zadań oraz czynności S a r n o w i e , s k ł a d a j ą s e r d e c z n e
administracyjne, które podziękowania Panu Wójtowi za
w y k o n u j ą . Z d u ż y m umożliwienie im odbycia tej niezwykłej
z a i n t e r e s o w a n i e m lekcji w Urzędzie Gminy Psary. SP
uczniowie oglądali także Sarnуw.
„Przymiarka” do fotela wójta
wyróżnienia które Wójt –

Przedszkolaki z Grуdkowa w teatrze
Przedszkolaki z oddziałуw przedszkolnych w
Grуdkowie interesują się teatrem. Bardzo lubią nie
tylko oglądać wszelkiego rodzaju spektakle teatralne,
ale rуwnież uwielbiają w nich grać.
W marcu przedszkolaki pojechały do Teatru Dzieci
Zagłębia w Będzinie na spektakl „Bajka Zjajka”. Dzieci
miały możliwość zobaczyć teatr z innej perspektywy, a
mianowicie ze sceny, ponieważ zarówno aktorzy jak i
widzowie znajdowali się na niej. Kameralny charakter
spektaklu jak również przytulna przestrzeń z użyciem
kolorowych rekwizytów niesamowicie pobudza
wyobraźnię dziecka oraz daje możliwość
doświadczenia wielu wrażeń. Przedszkolaki siedząc na
wygodnych, kolorowych i mięciutkich pufach,
oglądały perypetie Ciuta i Puca oraz gąsienicy Zjajki.
Dzieci były pochłonięte oglądaniem opowieści o
poznawaniu świata, dorastaniu oraz narodzinach
przyjaźni. SP Grуdkуw.

Przedszkolaki z Gródkowa w teatrze

KULTURA
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Bajeczny konkurs „Snuj się, snuj bajeczko”
2 kwietnia 2014 roku w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w
Sarnowie- Przedszkolu Publicznym im.
Kubusia Puchatka odbyła się V edycja
Gminnego Konkursu Literackiego „Snuj
się, snuj bajeczko...”
W zmaganiach konkursowych wzięli
udział reprezentanci grup 5,6 letnich z
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych:
 „Mali Poszukiwacze” z Przedszkola
Publicznego im. Misia Uszatka w
Strzyżowicach,
 oddziału przedszkolnego przy
Szkole Podstawowej im. E. Gierczak w
Gródkowie,
 oddziału przedszkolnego przy

Przedszkolaki z Sarnowa
z dyplomami

Przedszkolaki z Dąbia przed rozpoczęciem konkursu

Szkole Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Dąbiu
 „Mądre Sowy” z Przedszkola
Publicznego im. Kubusia Puchatka w
Sarnowie.
Przedszkolaki, świetnie się bawiąc,
rywalizowały ze sobą o zdobycie jak
największej ilości punktów.
W związku z bardzo wysokim
poziomem przygotowania dzieci do
konkursu i ich prezentacjami, komisja
konkursowa w składzie: Helena
Warczok - Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Psarach, Małgorzata
Barańska – Dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego Nr 2 w Sarnowie,
Mirella Barańska Sorn- Sekretarz Gminy
Psary, Agnieszka Zapora- z-ca
przewodniczącego Rady Rodziców

Przedszkola Publicznego im. Kubusia
Puchatka w Sarnowie przyznała
wszystkim zespołom I miejsce. Na
zakończenie Sekretarz Gminy Psary
Mirella Barańska –Sorn i Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w
Sarnowie Małgorzata Barańska
wręczyły nagrody książkowe
i dyplomy dla każdej grupy, a także
drobne upominki każdemu
uczestnikowi.
W rodzinach zanika zwyczaj czytania
czy opowiadania bajek dzieciom,
dlatego należy podtrzymywać, tradycję
czytania w przedszkolu, stosować i
urozmaicić różne formy przekazu, aby
rozwijać wśród najmłodszego pokolenia
zainteresowanie słowem pisanym. ZSP
Sarnуw.

Gminne eliminacje do Ogуlnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
5 marca 2014 w Ośrodku Kultury w
Sarnowie odbyły się gminne eliminacje
do konkursu recytatorskiego „Mały
Ogуlnopolski Konkurs Recytatorski”.
W szranki rywalizacji stanęło 69
młodych recytatorуw ze szkуł
podstawowych i gimnazjum z naszej
gminy.
Najliczniejszą grupę stanowili
najmłodsi, czyli uczniowie klas I-III oraz
„zerówkowicze”. Spośród tak dużej
grupy deklamujących, jury w składzie
Teresa Kosmala-Gąsior metodyk
nauczania języka polskiego, Maria
Sikora – nauczyciel polonista i
Magdalena Gdesz-Sobczak –
dziennikarz, musiało wybrać trójkę
laureatów, którzy będą reprezentować
naszą gminę podczas eliminacji na
szczeblu regionalnym. Decyzja nie
należała na najłatwiejszych, bowiem

wszyscy uczestnicy
konkursy prezentowali
bardzo wysoki i
profesjonalny poziom.
Ostatecznie ten zaszczyt
przypadł w udziale:
Karolinie Paciej – ze
Szkoły Podstawowej w
Dąbiu, Jankowi
Kopcikowi z kl. V
Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 z
Sarnowa oraz Wiktorii
Jędrusik z Gimnazjum w
Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom
Psarach. Kolejny etap
oraz słodki upominek.
recytatorskich zmagań
dalszych
sukcesów oraz trzymamy
prowadzony jest przez Regionalny
mocno
kciuki
za młodych artystów.
Ośrodek Kultury w Katowicach, który jest
GOK.
głównym organizatorem tego konkursu.
Laureatom gminnych eliminacji
serdecznie gratulujemy i życzymy
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Dzień Otwarty oraz Dzień Projektu Edukacyjnego
w psarskim Gimnazjum
2 kwietnia 2014r. w Gimnazjum w
Psarach odbył się Dzień Otwarty dla
uczniуw klas VI szkуł podstawowych.
Szóstoklasiści wraz z wychowawcami
mogli obejrzeć budynek szkoły i poznać
warunki, w których przyjdzie im się uczyć
w nowym roku szkolnym. Zwiedzili
zaplecze sportowe, salę gimnastyczną,
pracownie przedmiotowe, a także
uczestniczyli w praktycznych zajęciach
laboratoryjnych zorganizowanych pod
hasłem „Ciekawe jajo,” co akurat świetnie
wpisuje się w klimat zbliżających się
Świąt Wielkanocnych. Wybór
dodatkowego języka obcego w
gimnazjum na pewno ułatwiło
uczestnictwo w językowych zajęciach
warsztatowych. Młodzież wzięła także
udział w zajęciach z robotyki.
Dzień Otwarty w Gimnazjum zbiegł
się z Dniem Projektu Edukacyjnego, w
którym obowiązkowo biorą udział
uczniowie klas II. Jest to grupowa forma
pracy i jeden z warunków ukończenia

Szóstoklasistom podobało się
w psarskim gimnazjum

Prezentacja zajęć z fizyki

gimnazjum. Szóstoklasiści
mieli okazję zobaczyć dwa
projekty. Jeden był uczniowską
interpretacją scen wybranych
„Zemsty” Aleksandra Fredry,
natomiast drugi przeniósł
oglądających w świat muzyki i
tańca.
„… Była to super okazja, by
poznać budynek Gimnazjum,
nauczycieli i uczniów, z
którymi w przyszłym roku
będziemy spędzać dużo czasu.
Według mnie wyjazd ten był
świetny, ponieważ przed
rozpoczęciem nauki w
Gimnazjum mogliśmy
zapoznać się z otoczeniem i
środowiskiem, w które niedługo
wkroczymy. Na pewno wybiorę

WSTĘP WOLNY!!!

ASZAM
R
P

Y

JAROSŁAWA WOŹNICZKI
z zespołem GARDEN PARTY
oraz grupą
PУŁ ŻARTEM z udziałem kabaretu
ECIK I MASZTALSKI
27 kwietnia godz. 17:00
Ośrodek Kultury w Sarnowie

ZA

Wójt Gminy Psary oraz Dyrektor GOK
serdecznie zapraszają na koncert:

się do Gimnazjum w Psarach.” – mówi
szóstoklasistka z Sarnowa Alicja Galeja.
„..Dla wielu z nas było to niesamowite
przeżycie. Poznaliśmy wielu nowych
kolegów i koleżanek z innych szkół
podstawowych i gimnazjum.
Uczestnicząc w warsztatach
przeprowadzaliśmy ciekawe
doświadczenia, na robotyce „bawiliśmy
się” robotami, poznaliśmy wiele nowych
angielskich, niemieckich i rosyjskich
słówek. Ułatwi to nam wybór drugiego
języka obcego do dalszej nauki. Z
zainteresowaniem oglądaliśmy też
występy naszych starszych kolegów i
koleżanek. W Gimnazjum mi się
podobało i jestem pewna, że we wrześniu
zawitam w jego mury” – stwierdziła Ola
Wesołek z SP w Dąbiu. GimPsary.

KULTURA
16
Muzycznym parostatkiem … do Odessy
Z inicjatywy Radnej Sarnowa
Małgorzaty Pasek, w Ośrodku Kultury w
Sarnowie odbył się 30 marca koncert
marynarskich szant w wykonaniu Zespołu
„Dąbie”. Zespуł zabrał widzуw w
muzyczną , morską podrуż do Odessy –
jednego z najpiękniejszych portуw
świata.
W koncercie udział wzięli Sekretarz
Gminy Psary Mirella Barańska-Sorn, Radni
Rady Gminy Małgorzata Pasek,
Aleksander Jewak, Magdalena GdeszSobczak i Wiesław Zarychta, Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury Anna Nagły,
Prezes Koła Gospodyń Wiejskich w
Sarnowie Maria Dziedzic oraz bardzo
licznie zgromadzona publiczność
mieszkańcy gminy Psary.
„Marynarskie szanty” w wykonaniu zespołu „Dąbie” w Ośrodku Kultury w Sarnowie
Przedstawienie miało swoją premierę
podczas tegorocznych gminnych
zgromadzoną wówczas widownię. scenie Remizy Ochotniczej Straży
zapustów w świetlicy w Dąbiu, na których
Kolejna muzyczna podróż zespołu do Pożarnej w Górze Siewierskiej. GOK.
zespół zachwycił swoim występem
malowniczej Odessy odbędzie się na

Czy będzie monografia Malinowic?
Już 6 miejscowości w gminie Psary
ma swoje monografie. Ostatnia szуsta o
miejscowości Preczуw wydana została
z okazji 40-lecia Gminy. Czy będzie
kolejna monografia, pokaże czas.
Zapisać historię miejscowości to wielka
praca. Ale to, co zapisane, „nie utonie w
morzu niepamięci”.
Malinowice zostały opisane skrótowo
w dwóch znanych nam gazetach (1.
„Wiadomości Zagłębia” nr 32 z
6.08.2002, s. 3; „Głos Gminy Psary” nr
4/84 kwiecień 2012, s. 15), ale do
szerszego opisania miejscowości, może
w formie monografii, warto wrócić. Czy
będą miłośnicy tzw. „małej ojczyzny”,
którzy podejmą się tej na pewno
żmudnej pracy?
O Malinowicach są pewne źródła
archiwalne, a mianowicie:
-M. Kantor-Mirski: „Z przeszłości
Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy”. 19311932
-F. Kiryk: „Siewierz, Czeladź,
Koziegłowy. Studia i materiały z dziejów
księstwa siewierskiego”. 1994
-Z. Noga: „Słownik miejscowości
księstwa siewierskiego”. 1994
-J. Przemsza-Zieliński. „Historyczny
przewodnik po wsiach i przysiółkach
Ziemi Psarskiej” w: „Magazyn Ekspres
Zagłębiowski” nr 11/92
-B. Ciepiela: „Przewodnik historyczny
po miejscowościach gmin powiatu
będzińskiego”. 2004
Pierwsze wiadomości o
Malinowicach pochodzą z 1326 r.

nazwa miejscowości należy do grupy
nazw patronimicznych. Pochodzi od
słowa (nazwy osobowej) Malina (w 1417
r. znany był Stanisław Malina). Słowo
„malina” znaczy tyle co słodki, bo
rzeczywiście jagoda-malina jest słodka i
soczysta.
Prawdopodobnie szlachcic „de
Maissovie” (?) był pierwszym znanym
dziedzicem Malinowic. Malinowice
wymienione są też w akcie kupna
siewierskiego z 1442 r. Od
najdawniejszych lat wioska należała do
parafii Wojkowice Kościelne (od 1978 r.
wieś należy do parafii Dąbie). Warto
wspomnieć, że w 1860 r. w
Malinowicach istniała kopalnia węgla.
Zmieniały się nazwy miejscowości. I tak:

Mal(i)nowicze w 1443 r. lub
Malynowicze w latach 1470-1480,
Malinowycze w 1505 r., a od 1827 wieś
występuje pod nazwą Malinowice.
Do wioski Malinowice należą
przysiółki: Bory i Wyrwisuka. Dziś w
Malinowicach istnieje piękne
nowoczesne osiedle znane pod nazwą
„Osiedle Malinowice”.
Zainteresowanych wydaniem
monografii Malinowic mieszkańców
gminy prosimy o kontakt z redakcją
„Głosu Gminy Psary”, pocztowy, lub emailowy promocja@psary.pl. Wszystkie
sugestie zostaną przekazane
Bolesławowi Ciepieli inicjatorowi wyżej
wspomnianego przedsięwzięcia. B.C.

Zabytkowy dworek w Malinowicach, dom stanowi własność prywatną
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Kontynuacja realizacji projektu pn. „Uwierz w siebie i zdobądź
zatrudnienie”
Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie
kontynuuje realizację projektu pn.
„Uwierz w siebie i zdobądź
zatrudnienie” w ramach Priorytetu VI
Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do
zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
zawodowej w regionie Poddziałanie
6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia
oraz podnoszenie poziomu aktywności
zawodowej osуb bezrobotnych
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
wspуłfinansowanego ze środkуw
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie
umiejętności radzenia sobie w
poszukiwaniu i podejmowaniu
zatrudnienia wśród osób bezrobotnych
zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Będzinie poprzez
ułatwienie wszystkim uczestnikom
wyboru odpowiedniego miejsca
zatrudnienia oraz przygotowanie do
lepszego radzenia sobie na rynku pracy
(rozmowa doradcza), nabycie przez nich

umiejętności praktycznych do
wykonywania pracy i zdobycia
doświadczenia zawodowego
(organizacja staży), nabycie nowych lub
uzupełnienie posiadanych kwalifikacji
(organizacja szkoleń zawodowych w
trybie indywidualnym), umożliwienie
rozpoczęcia działalności na własny
rachunek (przyznanie jednorazowo
środków na podjęcie działalności
gospodarczej), podjęcie zatrudnienia
(skierowanie do pracy w ramach
refundacji kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy). Ponadto
każdemu uczestnikowi/uczestniczce
zostanie przygotowany Indywidualny
Plan Działania.
W roku 2014 Powiatowy Urząd Pracy
w Będzinie w ramach projektu założył
z r e k r u t o w a n i e
5 9 4
uczestników/uczestniczki. Zgodnie ze
Szczegółowymi kryteriami dostępu
określonymi przez Wojewódzki Urząd
Pracy w Katowicach obowiązującymi dla
projektów systemowych - wsparcie

będzie skierowane w głównej mierze do
osób bezrobotnych do 25 roku życia (w
tym osób z kategorii NEET tj. osób
młodych w wieku 15-24 lata, które
spełniają łącznie trzy warunki: nie
pracują, nie kształcą się, nie szkolą i
otrzymają ofertę aktywizacji zawodowej
w ciągu 4 miesięcy od rejestracji w
Urzędzie), osób powyżej 50 roku życia,
niepełnosprawnych oraz osób
figurujących w rejestrze Urzędu, które
uprzednio utraciły zatrudnienie w
instytucjach sektora oświaty.
W związku z powyższym Powiatowy
Urząd Pracy w Będzinie zachęca osoby
bezrobotne oraz pracodawców do
udziału w projekcie.
Szczegółowe informacje o projekcie
można uzyskać w siedzibie Powiatowego
Urzędu Pracy w Będzinie, ul. Ignacego
Krasickiego 17A pok.12, stronie
internetowej: www.pup.bedzin.pl lub
pod nr tel. 32-267-30-03 w. 212. PUP
Będzin.

Skrzypce - muzyczna pasja Magdy Szastak
Magdalena Szastak - mieszka w
Sarnowie, i jest uczennicą
I LO im. Mikołaja Kopernika w Będzinie,
absolwentką Państwowej Szkoły
Muzycznej im. Fryderyka Chopina w
Będzinie w klasie skrzypiec, ktуre są
jedną z jej największych pasji.
Głos Gminy Psary: Jak rozpoczęła się
Twoja przygoda z muzyką, czy od razu
wybrałaś skrzypce?
Magda Szastak: Moja przygoda z
muzyką rozpoczęła się w 2003r. Wtedy
rodzice wysłali mnie i moją siostrę
Paulinę do Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Będzinie. Od razu
wybrałam skrzypce, a siostra pianino.
GGP: Dlaczego spośrуd tak wielu
instrumentуw wybrałaś właśnie
skrzypce?
MSZ: Wyboru instrumentu dokonałam
sama, gdyż zawsze podobała mi się gra na
skrzypcach. Ponadto jest to także
kontynuacja tradycji rodzinnej, ponieważ
moja babcia Kazimiera Hyla w latach
dzieciństwa również uczyła się gry na tym
instrumencie. Ponad stuletnie skrzypce
babci stanowią obecnie pamiątkę
rodzinną.

GGP: Twoja siostra gra na pianinie,
czy pochodzisz z rodziny o muzycznych
tradycjach?
MSZ: Moja siostra Paulina gra na
pianinie oraz na gitarze. Zaś ja, poza
skrzypcami również gram na pianinie i
gitarze. Od początku naszej przygody z
muzyką najczęściej występowałyśmy
wspólnie na różnych uroczystościach
szkolnych, gminnych itp. Bardzo często w
wolnym czasie gramy razem w domu.
Szczególnym momentem jest okres
Bożego Narodzenia, gdzie możemy
rodzinnie kolędować.
GGP: Jaka muzyka Cie inspiruje? Czy
masz jakiś ulubionych skrzypkуw?
MSZ: Interesuję się muzyką
rozrywkową, ale również klasyczną.
Szkoła muzyczna przygotowywała mnie
na bazie muzyki klasycznej, ale w moim
repertuarze znajduje się przeważająca
ilość utworów innych gatunków
muzycznych. Inspirują mnie Vanessa Mae
oraz David Garrett.
GGP: Jakie są Twoje plany na
przyszłość i czy są związane z muzyką?
MSZ: W najbliższych planach mam
ukończenie w przyszłym roku I Liceum

Magdalena Szastak.

Ogólnokształcącego im. Mikołaja
Kopernika w Będzinie oraz napisanie
matury. Interesują mnie przedmioty ścisłe
i być może z nimi związany będzie
kierunek moich studiów. Jednak muzyka i
gra na instrumentach była, jest i będzie
bardzo ważnym elementem mojego
życia. W związku z tym, chciałabym
dalej rozwijać się muzycznie.
GGP: Dziękujemy za rozmowę i
życzymy wielu sukcesуw.
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OGŁOSZENIA
Z okazji nadchodzących Świąt
Wielkanocnych życzę wielu
radosnych i ciepłych chwil,
odpoczynku przy rodzinnym
stole oraz dużo pomyślności
w życiu prywatnym
i zawodowym.

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań
w gronie najbliższych
oraz Wesołego Alleluja

Wszystkiego co najlepsze
na Święta Wielkiej Nocy,
wiosennych nastrojów,
ciepłej, radosnej atmosfery,
miłych spotkań z Najbliższymi
oraz smacznego jajka
i mokrego Lanego Poniedziałku

życzy
Waldemar Franciszek Andzel
Poseł na Sejm RP

życzy
Jarosław Pięta
Poseł na Sejm RP

Z wyrazami szacunku,
Zbigniew Meres
Senatora RP

Ważna informacja dla absolwentуw Szkoły Podstawowej
w Psarach z rocznikуw 1965 - 73
Niechaj czas Wielkiejnocy wypełnia
wszystkie serca nadzieją i radością,
a rodzinnym, świątecznym spotkaniom
niech towarzyszy wyjątkowa,
wiosenna atmosfera
tych szczególnych dni.

Krzysztof Malczewski
Starosta Będziński

Emil Bystrowski
Przewodniczący Rady
Powiatu Będzińskiego

20 czerwca br. uczestnicy I zjazdu zapraszają absolwentуw Szkoły
Podstawowej w Psarach z rocznikуw 1965 - 73 na „Białą Noc” do
restauracji „Pod Lwem”. Impreza rozpocznie się o godz. 18.00.
Obecność obowiązkowa!
Szczegółowe informacje i zapisy pod nr.:603868092

UWAGA! Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych
będzie zamknięty 3 maja 2014r.
W związku ze świętem przypadającym 03.05.2014 informujemy,
że PSZOK będzie w tym dniu nieczynny.
Termin otwarcia PSZOK-u zostaje przesunięty na 10.05.2014r.

Wуjt Gminy Psary oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary
serdecznie zapraszają na:
- przedstawienia teatralne pt.:
„Śnieżka” i „Premiera, czyli galimatias w teatrze”
z udziałem dzieci i młodzieży biorącej udział
w zajęciach teatralnych
oraz
- wystawę prac rękodzielniczych uczestników zajęć z rękodzieła
Spotkanie odbędzie się
realizowanych w ramach projektu
„Ucz się przez całe życie”
25 kwietnia 2014 roku
wspólfinansowanego
o godz. 17:00 w siedzibie
przez Unię Europejską ze środków
Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary
Europejskiego Funduszu Społecznego
Grуdkуw, ul.Zwycięstwa 2
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Decyzja środowiskowa na budowę węzła przy Dk86 w Sarnowie
prawomocna
INFORMACJE

Firma DL Project Management SA w
Katowicach jest coraz bliżej uzyskania
pozwolenia na budowę bezkolizyjnego
węzła drogowego, dzięki
uprawomocnieniu się 21 marca 2014 r.
decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach tejże inwestycji.
Przypomnijmy, że wykonanie
bezkolizyjnego połączenia z DK86 jest
konieczne w celu budowy centrum
logistycznego i magazynowego w
Sarnowie i Psarach przez inwestora: DL
Project Management SA w Katowicach.
Lokalizacja węzła już kilka lat temu
została wskazana w Studium
Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego i
Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego.
Decyzja środowiskowa stanowiła
kolejny etap przygotowywania
dokumentacji, będącej nieodłącznym
załącznikiem do wniosku na pozwolenie
na budowę. W porównaniu ze Studium i
MPZP, decyzja środowiskowa określa
jedynie wpływ planowanej inwestycji na
środowisko naturalne oraz wskazuje
propozycje rozwiązań, które można
wykorzystać do zminimalizowania
negatywnego oddziaływania
przedsięwzięcia na przyrodę. W
dokumencie tym, wydanym 19 lutego
2014 r., wskazano tylko jedno realne
zagrożenie w tej dziedzinie –
zwiększony hałas w określonych
miejscach. Analiza ta uwzględniała m.in.
przewidywane natężenie ruchu
pojazdów i konieczność montażu
ekranów akustycznych o odpowiednich
parametrach.
Wobec powyższego w trakcie
postępowania środowiskowego, na
inwestora nałożony został obowiązek

Mapka przedstawiająca rozmieszczenie ekranów dźwiękochłonnych

sporządzenia analizy porealizacyjnej,
mającej na celu m.in. ocenę
skuteczności zastosowanych środków
ochrony przed hałasem, ewentualnego
wpływu inwestycji na środowisko
wodne czy jakość powietrza. Analiza ta
ma być wykonana po upływie 1 roku od
dnia oddania obiektu do użytkowania.
A b y z m i n i m a l i z o w a ć
ponadnormatywny hałas, Wójt Gminy
Psary – na mocy decyzji środowiskowej
– zobowiązał inwestora do
zaadaptowania istniejących oraz
wykonania nowych ekranów
akustycznych, a także do zastosowania
na przebudowywanych i nowo
budowanych odcinkach drogi tzw.
cichej nawierzchni asfaltowej,
minimalnie redukującej hałas. Ekrany
akustyczne powstaną zarówno na pasie
zjazdowym/włączeniowym w kierunku

Warszawy oraz poniżej projektowanego
wiaduktu w stronę Będzina. Ochronią
one przed hałasem okoliczne
zabudowania, w szczególności te
położone przy ulicy Granicznej w
Sarnowie. Na długości około 30 metrów
obecnie istniejące ekrany zostaną
minimalnie przesunięte ze względu na
poszerzanie drogi. Ponadto powstanie
dodatkowo 285 metrów nowych
ekranów dźwiękochłonnych.
Dzięki uprawomocnieniu decyzji
środowiskowej, inwestor może się
obecnie skoncentrować na dokończeniu
projektu budowlanego oraz na
uzyskaniu pozostałych dokumentów
koniecznych do otrzymania pozwolenia
na budowę węzła. Po zrealizowaniu
bezkolizyjnego węzła drogowego z
DK86 w Sarnowie będzie mogło
powstać centrum logistyczne. Red.

Wójt Gminy Psary
serdecznie zaprasza na uroczyste obchody

Święta Konstytucji,
które odbędzie się
3 maja 2014 roku w Sarnowie
Program obchodуw:
10:00 Msza Św w kościele pw. Jezusa Chrystusa dobrego pasterza w Sarnowie
10:50 Przemarsz do Ośrodka Kultury w Sarnowie
11:00 Rozpoczęcie uroczystości obchodów Święta 3-go Maja
– występy artystyczne uczniów SP nr 2 z Sarnowa
– występy wokalne zespołów śpiewaczych GOK
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IV Turniej Tenisa Stołowego
Już po raz czwarty w gminie odbyły
się Mistrzostwa Gminy Psary w tenisie
stołowym o Puchar Wуjta Gminy Psary.
W tegorocznej edycji turnieju brało
udział 60 zawodnikуw.
W niedzielne popołudnie w sportowe
szranki stanęli zarówno panowie jak i
panie, którzy rozgrywali mecze
systemem każdy z każdym w 10
kategoriach wiekowych zależnie od
wieku i płci. Dla najlepszych
zawodników organizatorzy ufundowali
atrakcyjne nagrody, a dla zdobywców
pierwszych miejsc również pamiątkowe
puchary. Jak co roku nagrodzony został
najmłodszy i najstarszy zawodnik.
Turniej rozgrywany był zgodnie z
zasadami oraz regulaminem Polskiego
Związku Tenisa Stołowego, nad
prawidłowym przebiegiem zawodów
czuwał sędzia Maciej Miliński.
W grupie mężczyzn w
poszczególnych kategoriach zwyciężyli
w kategorii chłopcy klasy I-III: 1. Michał
Flak, 2. Michał Miąsko, 3. Ksawery
Niesiołowski. Kategoria Chłopcy klasy

W tegorocznych zawodach wzięło udział 60. uczestników

IV-VI: 1. Jakub Jęsiek, 2. Michał
Pierzchała, 3. Hubert Łaszczych.
Kategoria Chłopcy GIMNAZJUM: 1.
Mateusz Osada, 2. Mateusz Witek, 3.
Kacper Kyrcz. Kategoria Mężczyźni
szkoły średnie do 30 lat: 1. Sebastian
Marczak, 2. Michał Fickowski, 3. Patryk
Bubel. Kategoria Mężczyźni 31-50 lat: 1.
Tomasz Pyrzyk, 2. Andrzej Skotnicki, 3.
Rajmund Kotuła. Kategoria Mężczyźni
powyżej 51 lat: 1. Jerzy Sadłoń, 2.
Ireneusz Sibielak, 3. Tadeusz Woźniak.

Wśród kobiet poszczególne miejsca
zajęły w kategorii klasy I-III: 1. miejsce
indywidualne – Aleksandra Kita.
Kategoria Klasy IV-VI: 1. Wiktoria
Jałocha, 2. Wiktoria Cwała, 3. Paulina
Lis. Kategoria gimnazjum: 1. miejsce
indywidualne Alicja Jęsiek. Kategoria
szkoły średnie do 30 lat: 1. miejsce
indywidualne – Weronika Czechowska.
Kategoria 31-51 lat: 1. miejsce
indywidualne – Agata Boryka. GOK.

V zawody balonowe w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach
21 marca w Szkole Podstawowej w
Strzyżowicach odbyły się V zawody
balonowe. W piękny słoneczny dzień
ponad 300 balonуw poszybowało w
powietrze, ukazując niesamowity
widok. Każdy z balonуw miał
przyczepiony bilecik z informacją kto
był jego właścicielem.
Imprezę tę poprzedziła akademia na
sali gimnastycznej, gdzie uczniowie i
zaproszeni goście mogli zobaczyć
ciekawy program artystyczny. Były
popisy wokalne i taneczne oraz
tradycyjnie pokaz mody ekologicznej.
Uczniowie zaprezentowali się w
cudownych strojach wykonanych z
materiałów odpadowych (worki, folia,
gumowe rękawiczki, gazety itp.
Młodzi projektanci eko- mody
kierowali się trendami obowiązującymi
tej wiosny , więc można było zobaczyć
kolorowe, ciekawe kreacje takie jak:
suknie wieczorowe, stroje sportowe i
wizytowe.
Po zakończeniu uroczystości
uczniowie zostali poczęstowani
pysznymi kiełbaskami z grilla, które
ufundowali przedstawiciele
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły. Całej
imprezie towarzyszył miły nastrój i
cudowna atmosfera. Pierwsze balony
wylądowały w miejscowości Ruda w
gminie Kozienice, woj. mazowieckie.
ZSP Strzyżowice.

Uczniowie co roku z niecierpliwością czekają na pierwszy dzień wiosny

Moment wypuszczenia balonów jest niezwykle emocjonującą częścią imprezy

