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BUDŻET GMINY NA 2015 ROK PRZYJĘTY JEDNOGŁOŚNIE
18 grudnia 2014 r. radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2015 r. Zgodnie z zasadami odpowiedzialnego
zarządzania samorządem, gmina Psary rozpoczyna nowy rok z dopracowanym i zatwierdzonym planem finansowym. Budżet na 2015 rok jest rekordowy zarówno pod względem dochodów, jak i wydatków gminy. Wśród tych
ostatnich aż 30% stanowią środki przewidziane na inwestycje, na które planuje się wydać ponad 12,8 mln zł.
Dochody dużo większe
Przyjęta uchwała budżetowa zakłada dochody budżetu gminy na rok 2015
w wysokości 42 648 303,91 zł, w tym:
dochody bieżące 34 140 622,91 zł oraz
majątkowe 8 507 681, 00 zł. Wydatki budżetu ustalono na kwotę 43 239 621,87
zł, z tego: wydatki bieżące stanowią 30
411 819,91 zł, a wydatki majątkowe na
zadania inwestycyjne i budowlane aż 12
827 801,96 zł. Porównując powyższe
liczby z latami ubiegłymi widać, że dzięki
wprowadzeniu w ubiegłej kadencji racjonalizacji wydatków, pozyskaniu wielu
dotacji unijnych i krajowych oraz dbałości o dochody nastąpił rozkwit finansów
gminy – w 2015 r. jest szansa uzyskać
dochody aż o 83,8% wyższe w porównaniu z 2010 r. oraz zwiększyć nakłady
na inwestycje i roboty budowlane aż o
151,5% w stosunku do 2010 r. Wśród
dochodów uwzględniono dotacje ze
środków krajowych i unijnych na realizację różnych projektów w wysokości
ponad 6,25 mln zł.
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Duża nadwyżka operacyjna
Wzorem ostatnich czterech lat samorząd planuje osiągnąć znaczną nadwyżkę
operacyjną, czyli różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, która w 2015 roku ma być na poziomie
3,7 mln zł i w całości będzie przeznaczona
na sfinansowanie zaplanowanych inwestycji. Jest to ostrożny szacunek, gdyż nadwyżka operacyjna w 2014 roku wyniosła
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ponad 4 mln złotych. Przychody budżetu
z kredytów i pożyczek zostały ustalone na
poziomie 5 031 880,08 zł, ale z tej kwoty
aż 3 mln zł stanowią preferencyjne pożyczki na realizację projektów z dofinansowaniem unijnym i krajowym. Wspomniane
przychody zaplanowano z bezpiecznym
naddatkiem, bo jak pokazała praktyka lat
poprzednich, realne potrzeby w zakresie
finansowania przedsięwzięć z przychodów okazywały się dużo niższe niż to
zakładano wcześniej. Planuje się spłatę
krajowych pożyczek i kredytów wraz z
odsetkami w kwocie ponad 4,44 mln zł
i należy zauważyć, że jest to już ostatni
rok spłaty bardzo wysokich rat kredytów
zaciągniętych w 2010 r. Rozchody w 2016
roku nie powinny przekroczyć 800 tysięcy złotych. Warto podkreślić, iż budżet
na 2015 rok oraz Wieloletnia Prognoza
Finansowa gminy uzyskały pozytywną
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Katowicach.
Budujemy drogi i wodociągi
W budżecie na 2015 r. przewidziano
ponad 12,8 mln zł na realizację wielu klu-

Gminne inwestycje budowlane w 2015 r. wyniosą ponad 12,8 mln zł.

c.d. na str. 6
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WYNIKI PRZETARGÓW NA INWESTYCJE SPORTOWE W PRECZOWIE
W połowie stycznia zostały rozstrzygnięte przetargi na dwa zadania inwestycyjne w Preczowie, które
ruszą już z początkiem wiosny.
Najbardziej wyczekiwaną inwestycją
sportową w Preczowie, której koszt określono na 530 235 zł, będzie uporządkowanie i zagospodarowanie placu strażackiego, gdzie miejsce istniejącego betonowego
boiska do gry w koszykówkę zastąpi nowe
z bezpieczną nawierzchnią z poliuretanu.
Straż pożarna z OSP Preczów, dzięki realizacji tego projektu zyska nowy wjazd
na ul. Szkolną. Z kolei istniejący plac zabaw będzie powiększony, zamontowane
zostaną także urządzenia do fitnessu na
świeżym powietrzu, a także ławki i miejsca odpoczynku. W ramach tego zadania
zakupiona zostanie również nowa, zadaszona i mobilna scena letnia. Wykonawcą
całej inwestycji została – wybrana w drodze przetargu – firma BAKO SPORT s.j. z
Wizualizacja zagospodarowania przy OSP Preczów
Dąbrowy Górniczej, która ma zakończyć
wybudowane trybuny dla widzów, piłko- 723 240 zł, a zostaną one zakończone do
prace do 16.06.2015 r.
W Preczowie zagospodarowany zosta- chwyty, ogrodzenie z siatki i nawierzchnia 29.05.2015 r.
Wszystkie opisane powyżej zadania
nie teren przy boisku Błyskawicy Preczów, z kostki przy budynku szatni i pod trybunamają
zagwarantowane dofinansowania ze
mi.
Wykonawcą
inwestycji
jest
firma
BUD
gdzie powstanie centrum kształcenia piłśrodków
Unii Europejskiej. Red.
KOM
s.c.
z
Czeladzi.
Koszt
prac
wyniesie
karskiego młodzieży starszej oraz zostaną

W GOLĄSZY GÓRNEJ ROZPOCZĘTO ZAGOSPODAROWYWANIE PLACU
W połowie stycznia br. wyłoniona w przetargu firma Drogrem s.c. rozpoczęła prace nad zagospodarowaniem
przestrzeni publicznej w Goląszy Górnej obok boiska wielofunkcyjnego. Koszt inwestycji wyniesie 307 076,32 zł.
Za budynkiem byłej szkoły, przy obecnym boisku wielofunkcyjnym, zamontowane zostaną ławki wraz z urządzeniami
siłowni zewnętrznej, ponadto powstaną nowe ciągi komunikacyjne, budynek
gospodarczy do przechowywania np.
sprzętu sportowego, altana, miejsce do
grillowania, krąg ogniskowy, natomiast
plac i parking zostaną utwardzone. Cały
obiekt będzie docelowo ogrodzony oraz
monitorowany systemem kamer w celu
zwiększenia na nim bezpieczeństwa. Prace
potrwają do 29.05.2015 r.
Teren przy placu zabaw i boisku w Goląszy Górnej zostanie zmodernizowany.
Zagospodarowanie placu w Goląszy
Górnej to tylko jedna z pięciu podobnych 29.05.2015 r. Po tym terminie Malinowi- przystankową.
inwestycji planowanych do wykonania w czanie będą mogli już korzystać z wydzieObydwa projekty otrzymały gwarancję
2015 roku, które są związane z lepszym lonych miejsc parkingowych utwardzo- dofinansowania z Europejskiego Funduwykorzystaniem przestrzeni publicznej nych kostką, nowych urządzeń na placu szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
na cele rekreacyjne, sportowe i kultural- zabaw, ławek oraz koszy na śmieci. Teren Wiejskich, uzyskaną jeszcze w ramach
ne mieszkańców. Kolejnym rozpoczynają- placu zabaw zostanie ogrodzony siatką i kończącej się edycji Programu Rozwoju
cym się wkrótce przedsięwzięciem będą obsadzony krzewami i drzewkami. Przy Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
prace w Malinowicach, gdzie na terenie placu wybudowana dodatkowo będzie Red.
po zasypanych stawach powstanie nowy nowa zatoka autobusowa z nową wiatą
funkcjonalny plac. W toku postępowania
przetargowego wyłoniono już wykonawcę na to zadanie – firmę Saternus Distribution z Chorzowa. Koszt prac wyniesie
129 949,50 zł, a roboty zakończą się do
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POWSTAJĄ NOWE PROJEKTY BUDOWLANE DRÓG
Zima to czas aktywnych przygotowań do nowych inwestycji drogowych.
Oczywistym jest, że przystąpienie
do realizacji zadań budowlanych wymaga wcześniejszego podjęcia przez samorząd wielu prac koncepcyjnych, przygotowania dokumentacji, zaplanowania
środków na finansowanie, uzyskania
niezbędnych pozwoleń oraz przeprowadzenia konkurencyjnej procedury
na wyłonienie wykonawcy. Tylko takie
rzetelne zorganizowanie przyszłych
robót umożliwi efektywne wykorzystanie środków budżetowych i pozwoli na
sprawną realizację danych prac. Dlatego też dział inwestycji w Urzędzie Gminy Psary już na początku nowego roku
budżetowego rozpoczął przygotowania
do kolejnych przedsięwzięć drogowych.
W grudniu zlecono do wykonania
nowe projekty przebudowy dróg: w Ma-

linowicach na ul. Strumycznej (z kostki
brukowej) i Zielonej (tzw. destrukt z
frezu asfaltowego) oraz w Psarach na ul.
Bocznej i Łącznej (obie o nawierzchni z
asfaltobetonu z chodnikami i kanalizacją

deszczową). Wykonanie projektów, w
tym kosztorysów, ma nastąpić do końca lipca, dzięki czemu zadania te będzie
można ująć w planie inwestycji budżetowych na kolejne lata. Red.

Powstaje projekt ulicy Strumycznej, która podobnie jak Boczna w Strzyżowicach
ma zostać zbudowana z kostki brukowej

NOWOROCZNE SPOTKANIE SAMORZĄDOWE 2015
23 stycznia w nowo wyremontowanej sali bankietowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu
odbyło się noworoczne spotkanie samorządowe, podczas którego Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń podsumował działania samorządu w ubiegłym roku.
Spotkanie rozpoczął występ mło- alizację inwestycji wartych blisko 10,5 ści ulicy Belnej. Wymieniono ponad 10
dych instrumentalistów – uczestników mln złotych. Prezentowane osiągnięcia km sieci wodociągowej, a większość
zajęć muzycznych organizowanych podzielone zostały na cztery główne kosztów tego zadania pokryta została
przez Gminny Ośrodek Kultury w obszary działalności samorządu: drogi z funduszy unijnych. W ubiegłym roku
Gródkowie oraz uczniów Szkoły Mu- i place, wymianę sieci wodociągowej, w naszej gminie wybudowano również
zycznej w Będzinie.
budowę infrastruktury sportowej i re- kolejny kompleks sportowy – powstał
Po uroczystym powitaniu wszyst- kreacyjnej, remonty i budowy obiek- on za Szkołą Podstawową w Sarnowie.
kich gości Wójt zaprezentował osią- tów komunalnych.
Rozpoczęto też budowę szatni piłkargnięcia psarskiego samorządu w ubieW 2014 r. wśród najważniejszych skiej w Górze Siewierskiej, wykonano
głym roku. Pierwsza część wystąpienia inwestycji drogowych znalazły się mię- remont i nowoczesną podłogę sportokoncentrowała się na bardzo dobrym dzy innymi budowy: ulicy Kościuszki w wą na sali gimnastycznej w Strzyżowiwyniku finansowym gminy w 2014 r. Górze Siewierskiej, ulicy Zielonej w cach oraz nowy plac zabaw i siłownię
Bowiem rekordowe dochody gminy Preczowie, Bocznej w Strzyżowicach, zewnętrzną w Goląszy Dolnej.
Ponadto w 2014 r. uruchomiono
na poziomie 35,4 mln pozwoliły na re- a także kolejnego odcinka gminnej częosiem Publicznych Punktów Dostępu
do Internetu i wyremontowano pomieszczenia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Psarach. Przebudowano trzy
sale bankietowe mieszczące się w: OSP
Goląsza-Brzękowice, OSP Psary i OSP
Dąbie.
Na noworocznym spotkaniu samorządowym zaprezentowano również
liczne zrealizowane projekty, polegające
na organizacji zajęć dodatkowych dla
dzieci, młodzieży i dorosłych oraz najbardziej udane działania z zakresu promocji gminy i komunikacji społecznej.
Na zakończenie prezentacji Wójt
podziękował za współpracę wszystkim,
którzy swoją pracą i decyzjami wpłyPrzewodniczący Rady Gminy wraz z Wójtem i wyróżnionymi osobami,
które wsparły gminny samorząd w 2014 r.
c.d. na str. 4
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nęli pozytywnie na rozwój gminy: radzie gminy, jednostkom organizacyjnym
gminy, stowarzyszeniom, przedsiębiorcom i społecznikom działającym aktywnie na terenie gminy oraz pracownikom
urzędu.
Następnie na scenie zagościła sekcja
gimnastyki artystycznej z gminy Psary,
która wszystkim zgromadzonym zaimponowała swoimi umiejętnościami.
Jak co roku spotkanie było także
okazją do wręczenia podziękowań dla
wszystkich, którzy w sposób szczególny pomogli samorządowi w ubiegłym
roku. Wójt wraz z Przewodniczącym
Rady Gminy przekazał pamiątkowe tablice z podziękowaniami dla: Marii Mularskiej i Marcina Mularskiego – prowadzących „Gospodarstwo Ogrodnicze
Tadeusz Mularski”, Krzysztofa Wortolca – współwłaściciela Hotelu Szafran i
Restauracji Szafranowy Dwór, Ryszarda Olszewskiego – Prezesa Banku Spółdzielczego w Będzinie, Piotra Dworaczyka – Dyrektora do spraw Klienta
Korporacyjnego PZU Życie S.A.
Spotkanie było również okazją do
oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu
„Tu mieszkam, to płacę podatek dochodowy” i uhonorowania zwycięskiego pomysłu na wykorzystanie środków
publicznych. Przewodniczący Rady
Gminy Psary oraz Wójt Gminy Psary
wręczyli głównej laureatce – Monice
Pasterak – nagrodę w postaci kamery
cyfrowej oraz przekazali na ręce dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbiu
symboliczny czek o wartości 20 000
zł na zagospodarowanie terenu wokół
placówki według koncepcji Pani Moniki.
Na zakończenie w radosnym tańcu
w tradycyjnych zagłębiowskich strojach
zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Dąbiu.
Obecni na spotkaniu samorządowcy
i inni przedstawiciele władz publicznych, korzystając z okazji, pogratulowali rozwoju gminy i złożyli wszystkim
mieszkańcom życzenia noworoczne.
Wśród przybyłych gości znaleźli się
m.in.: Kazimierz Karolczak – Wicemarszałek i Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Mirosław Mazur – Radny
Sejmiku Województwa Śląskiego, Radosław Baran – Przewodniczący Rady
Powiatu Będzińskiego, Włodzimierz
Trzcionka – Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Będzińskiego wraz z Radnymi, Robert Szpinda – Członek Zarzą-

du Powiatu Będzińskiego, Zbigniew
Podraza – Prezydent Miasta Dąbrowa
Górnicza, Marcin Bazylak – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Dąbrowa
Górnicza, Krzysztof Haładus – Wiceprezydent Miasta Sosnowca, Zdzisław
Banaś – Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz, Barbara Bochenek – Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Siewierz,
Krzysztof Dudziński – Przewodniczący
Rady Miasta Będzina, Tomasz Szczerba
– Burmistrz Wojkowic, Grzegorz Czapla – Wójt Gminy Ożarowice, Jacenty
Kubica – Przewodniczący Rady Gminy
Psary z Radnymi, Mirosław Rabsztyn
– Zastępca Wójta Gminy Psary, Mirella Barańska-Sorn – Sekretarz Urzędu
Gminy Psary, Joanna Przybyłek – Skarbnik Gminy Psary, dyrektorzy instytucji
regionalnych i powiatowych, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy,
sołtysi, prezesi Ochotniczych Straży
Pożarnych, prezeski Kół Gospodyń
Wiejskich, klubów sportowych z terenu gminy Psary, szefowie firm z regionu
oraz przedstawiciele przedsiębiorstw,

kierownicy referatów Urzędu Gminy w
Psarach, aktywni działacze społeczni i
kulturalni.
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją wójta podsumowującą prace
samorzadu w 2014 r. , która znajduje się na stronie internetowej gminy
www.psary.pl. Red.

Wójt przedstawił prezentację
podsumowaującą rok

Zgromadzeni w sali bankietowej w Dąbiu goście

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny na scenie
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WYBRALIŚMY NOWYCH SOŁTYSÓW I RADY SOŁECKIE
W drugiej połowie stycznia we wszystkich sołectwach gminy Psary odbywały się zebrania wiejskie, na
których dokonano wyboru Sołtysów oraz Rad Sołeckich.
W zebraniach uczestniczyli Wójt
Wójt Gminy Psary przedstawił w pełni uwzględniało ono potrzeby i
Gminy Psary – Tomasz Sadłoń, Za- ponadto plany inwestycyjne, które oczekiwania mieszkańców. O przedstępca Wójta- Mirosław Rabsztyn, będą realizowane w tym roku w da- miotowym projekcie można przeSekretarz Urzędu Gminy Psary – Mi- nych sołectwach oraz zaprezentował czyta więcej na stronie 9. niniejszego
rella Barańska-Sorn, Przewodniczący plan nowych działań proekologicz- numeru.
Rady Gminy – Jacenty Kubica, Radni, nych, których część stanowi badanie
Poniżej publikujemy listę wybraoraz Poseł na Sejm RP – Waldemar ankietowe realizowane na mieszkań- nych Sołtysów oraz członków Rad
Andzel.
cach. Ten sondaż pomoże opracować Sołeckich w poszczególnych sołecPodczas zebrań wiejskich oprócz szczegóły przedsięwzięcia tak, aby twach. Red.
wybierania gospodarzy poszczególnych sołectw, mieszkańcy przedyskutowali także, wspólnie z Wójtem
oraz Radnymi, ważne sprawy dotyczące miejscowości.
Na wielu spotkaniach byli obecni
również funkcjonariusze Policji, którzy przestrzegali mieszkańców przed
plagą kradzieży, która ma miejsce w
ostatnim czasie w gminie.
Na zebraniach w Strzyżowicach i
Psarach, w których wymieniany jest
wodociąg można było porozmawiać
jeszcze z dyrektorem Zakładu Gospodarki Komunalnej Jerzym Wyporskim, który bezpośrednio odpowiadał na pytania dotyczące realizowanej
inwestycji oraz dostarczania wody do
Wójt podczas zebrania wiejskiego w Psarach
gospodarstw domowych.
Zestawienie wyników wyborów na Sołtysów i do Rad Sołeckich na kadecję 2014-2018
SOŁECTWO
SARNÓW
PSARY
STRZYŻOWICE
MALINOWICE
PRECZÓW
GÓRA SIEWIERSKA
GRÓDKÓW
BRZĘKOWICE
DĄBIE
GOLĄSZA

DATA I MIEJSCE ZEBRANIA
19.01.2015 r.
Ośrodek Kultury w Sarnowie
20.01.2015 r.
remiza OSP w Psarach
21.01.2015 r.
Zespół Szkolno-Przed. w Strzyżowicach
23.01.2015 r.
budynek b. szkoły w Malinowicach
26.01.2015 r.
remiza OSP w Preczowie
27.01.2015 r.
remiza OSP w Górze Siewierskiej
28.01.2015 r.
Szkoła Podstawowa w Gródkowie
29.01.2015 r.
remiza OSP w Dąbiu
29.01.2015 r.
remiza OSP w Dąbiu
30.01.2015 r.
remiza OSP w Goląszy-Brzękowicach

OBECNI

SOŁTYS

101

Zofia Musiał

220
68
53
59
61
117
42
36
86

RADA SOŁECKA
Adam Sadowski, Halina Solipiwko, Henryk
Sobczyk i Teresa Bryła

Mirosława

Mirosława Jankowska, Małgorzata

Sokołowska

Sobieraj, Maria Zimna, Janusz Trzcionka

Włodzimierz

Marcin Buczyński, Stefan Flak, Jacenty

Lis

Przybyłek, Grażyna Słania

Krystyna

Piotr Jońca, Mirosław Osuch, Grzegorz

Sajno

Pawlik, Józef Wikło

Wojciech

Krzysztof Nowak, Edmund Muc, Bartosz

Kamecki

Rybak i Klaudia Kościelna

Marian

Lidia Białas, Tomasz Franke, Szczepan

Sobieraj

Kotuła i Iwona Kubik-Mokrska

Tadeusz

Lidia Sitko, Sylwia Sudomierska, Jadwiga

Majerczyk

Nowak, Grażyna Grabowska

Janusz

Mirosław Kozieł, Stanisław Banaś, Halina

Kozieł

Barańska, Anita Twardoch

Tadeusz

Bożena Kocot, Tomasz Krasoń, Maria

Kubik

Sindera, Stanisław Tomolik

Jacek

Dróżdż Lidia, Jadwiga Rycąbel, Szczepan

Łaszczyk

Gawron, Tadeusz Bacia
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czowych zadań inwestycyjnych. Tylko pięć
najważniejszych przedsięwzięć drogowych i wodociągowych pochłonie ponad
6,5 mln zł. Pierwszym z nich jest kompleksowa przebudowa ponad kilometra drogi
na ul. Szkolnej w Preczowie wraz z modernizacją skrzyżowania ul. Szkolnej z ul.
Wiejską i ul. Sosnową; Na całej długości ul.
Szkolnej zostanie wybudowany chodnik, a
także rów odwadniający, a na niektórych
odcinkach kanalizacja burzowa, która odprowadzi wody opadowe do Przemszy.
Kolejnym dużym zadaniem w zakresie
budowy dróg jest stworzenie łącznika
pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Szopena w
Górze Siewierskiej wraz z wiatą przystankową. Wśród najbardziej kosztownych
inwestycji znajduje się także zakończenie
wymiany sieci wodociągowej w Psarach
przy ulicach Łącznej, Bocznej, Grabowej,
Kamiennej, Gródkowskiej i Zwycięstwa
oraz w Strzyżowicach na ul. Belnej. Nie
zapomniano też o budowie chodników
z odwodnieniem, na współfinansowanie
tych zadań przy drogach powiatowych
przewidziano aż 500 tysięcy złotych. Jeśli Powiat Będziński odpowie taką samą
kwotą, to jest szansa na kontynuację
budowy chodników w Goląszy Górnej,
Strzyżowicach na ul. Belnej i Preczowie
na ul. Wiejskiej a także rozpoczęcie nowych zadań. Oprócz tego powstanie jeszcze – sfinansowany z gminnego budżetu
– komunikacyjny ciąg pieszo-rowerowy
łączący przejście dla pieszych przy DK86
z ul. Szkolną w Sarnowie, dzięki czemu
mieszkańcy tej okolicy zyskają bezpieczne
dojście do przedszkola i ośrodka kultury.

Ulica Szkolna w Preczowie przejdzie
w tym roku gruntowny remont.

W tym roku będą kontynuowane liczne inwestycje wodociągowe.

Wśród tegorocznych inwestycji znalazło się także pięć przedsięwzięć związanych z lepszym wykorzystaniem przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne,
sportowe i kulturalne mieszkańców.
Pierwszą z nich stanowi zagospodarowanie terenu przy kaplicy w Malinowicach
po zasypanych stawach, poprzez budowę elementów tzw. małej architektury z
klombem wraz z zainstalowaniem urządzeń mini placu zabaw oraz budowę nowych ciągów komunikacyjnych i parkingu.
Zagospodarowany zostanie teren przy
boisku Błyskawicy Preczów, gdzie powstanie centrum kształcenia piłkarskiego młodzieży starszej oraz zostaną wybudowane
trybuny dla widzów, piłkochwyty, ogrodzenie z siatki i nawierzchnia z kostki przy
budynku szatni i pod trybunami. W Preczowie planowane jest również uporządkowanie i zagospodarowanie tamtejszego
placu strażackiego poprzez budowę m.in.:
boiska sportowego o bezpiecznej nawierzchni z poliuretanu w miejscu istniejącego asfaltowego placu do gry w koszykówkę. Wykonany zostanie także nowy
wyjazd dla straży pożarnej na ul. Szkolną,
powiększony będzie istniejący plac zabaw,
zamontowane zostaną też urządzenia do
fitnessu na świeżym powietrzu, a także
ławki i miejsca odpoczynku. Natomiast w
Goląszy Górnej za budynkiem byłej szkoły, przy obecnym boisku wielofunkcyjnym,
zamontowane zostaną ławki wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, ponadto
powstaną nowe ciągi komunikacyjne, budynek gospodarczy i altana, a plac i parking zostaną utwardzone. Te trzy zadania
mają zagwarantowane dofinansowania ze
środków Unii Europejskiej.
Tworzymy projekty
budowlane na przyszłość
Oprócz prowadzenia prac budowlanych, tegoroczny budżet uwzględnia
znaczne środki na przygotowanie pro-

jektów budowlanych przyszłych zadań
inwestycyjnych, na które przewidziano
blisko 850 tys. zł. Największe z nich to
projekty na: salę szkoleniowo-koncertową wraz z salą bankietową w remizie
OSP Strzyżowice oraz termomodernizację tego obiektu. Powstaną też projekty
termomodernizacji i remontu wewnętrznego remizy OSP w Górze Siewierskiej,
rozbudowy oddziałów przedszkolnych w
Dąbiu i Gródkowie, budowy nowej sali
gimnastycznej w Gródkowie, remontu
wewnętrznego szkoły i przedszkola w
Sarnowie, remontu kapliczki na Poddzwonku oraz dokończenia remontu wewnętrznego byłej szkoły w Malinowicach.
Należy jeszcze wspomnieć o licznych
projektach budowlanych zagospodarowania przestrzeni publicznej, które mają
zostać zlecone w 2015 r. W tegorocznym
budżecie przewidziano także wydatki na
projekty kompleksowych remontów i
przebudów gminnych dróg – rozpoczęły
się już prace projektowe na ul. Łącznej i
Bocznej w Psarach, Zielonej i Strumycznej w Malinowicach a jeszcze wiele projektów drogowych przed nami. Mamy
również nadzieję na realizację przedsięwzięcia pn. „Zagłębiowski Park Linearny”, dla którego musimy wykonać projekt
budowlany oraz dokumentację w ramach
psarskiej części tego zadania. Znaczne
środki, bo aż 150 tysięcy zł przewidziano
na wykonanie projektów wymiany sieci wodociągowej w różnych sołectwach
gminy.
W tym roku zaplanowane do realizacji
zostały także inwestycje w infrastrukturę
sportową, jak budowa boiska ze sztuczną
nawierzchnią i oświetleniem sportowym
przy szkole w Dąbiu, parkingu oraz nowego ogrodzenie szkoły, na które przewidziano 0,5 mln zł. Kolejne zadanie to
zagospodarowanie otoczenia boiska
c.d. na str. 7
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Iskry Psary, w ramach którego powstanie
plac zabaw, siłownia zewnętrzna, piłkochwyty, wybrukowany będzie też wjazd
na ul. Malinowicką oraz zostaną zainstalowane nowe bramy i ogrodzenie. 260 tysięcy przewidziano na kompleksowy remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum
w Psarach i nową podłogę sportową na
sali w szkole w Sarnowie. Planuje się też
zagospodarować otoczenie szkoły podstawowej w Gródkowie.
Obiekty komunalne do remontu
Na uwagę zasługują też prace związane z modernizacją obiektów komunalnych. Kontynuowany będzie remont
wewnętrzny budynku szkoły w Malinowicach, a na budynku wykorzystywanym
przez Związek Hodowców Gołębi w
Sarnowie powstanie nowy dach i ele-

wacja. Wśród pozostałych inwestycji
znalazły się jeszcze: odnowienie elewacji
szkoły w Strzyżowicach, remont wewnętrzny remizy w Brzękowicach Górnych (w tym klatki schodowej), zakup
i montaż paneli słonecznych na dachu
przedszkola w Strzyżowicach, zakończenie remontu ośrodka kultury i remizy w Dąbiu (kuchnia, klatka schodowa,
dach), wymiana podłogi na sali balowej w
GOK w Gródkowie. Na ten rok przewidziano także wykonanie zamówień na
niezbędny sprzęt i urządzenia do obiektów komunalnych i gminnych jednostek o
wartości około 210 tys. zł, w tym: zakup
wyposażenia do szatni sportowej w Górze Siewierskiej, wiaty dla zawodników
rezerwowych na stadionie w Sarnowie
oraz remont i doposażenie szatni klubu
Jedność Strzyżowice, a także zakup wyposażenia dla szatni Błyskawicy Preczów

oraz do ośrodków kultury. Kontynuowana będzie też budowa systemu monitoringu wizyjnego w gminie, na którą zaplanowano 100 tysięcy złotych.
„Budżet roku 2015 jest naprawdę imponujący – mówi Tomasz Sadłoń, Wójt
Gminy Psary – Jestem bardzo dumny z
naszego poziomu wydatków na inwestycje, który wynosi blisko 13 mln złotych, i
stanowi 30% wszystkich wydatków gminy w 2015 r. Duża w tym rola zdobytych
przez nas unijnych i krajowych dotacji.
Warto też wspomnieć, że rozwój gminy
nie odbywa się kosztem jej zadłużania,
ponieważ dług gminy na koniec 2014 roku
już czwarty rok z rzędu został obniżony,
tym razem o 200 tys. złotych. Wynosi on
obecnie 7,7 mln złotych, czyli jedynie 21%
wykonanych dochodów w 2014 r. Przed
nami teraz wiele pracy, by wszystkie założone inwestycje zrealizować.” Red.

ROZSTRZYGNIĘTO KONKURS „TU MIESZKAM,TU PŁACĘ PODATEK...”
Zakończyła się już druga edycja konkursu, który cieszył się zainteresowaniem mieszkańców i wyłonił najciekawsze pomysły obywatelskie na wykorzystanie środków publicznych w Gminie Psary.
Głównym celem konkursu organizo- i dwie wyróżniła. Zrealizowane zostanie nym gratulujemy – o terminie odbiowanego przez Urząd Gminy Psary było zadanie zgłoszone przez Monikę Paste- ru nagród zostaną oni poinformowani
wypromowanie idei płacenia podatku rak z Dąbia, polegające na zagospodaro- drogą e-mailową lub telefoniczną. Zadochodowego poprzez urząd skarbo- waniu terenu przy Szkole Podstawowej praszamy również do uczestnictwa w
wy właściwy do faktycznego miejsca za- w Dąbiu. Autorami wyróżnionych pro- kolejnej edycji konkursu. Pamiętajmy,
mieszkania danej osoby. Akcja dotyczyła jektów były: Agnieszka Trzcionka z Ma- że każda złotówka pochodząca z potych mieszkańców gminy, którzy nie byli linowic (propozycja stworzenia punktu datku dochodowego przekazana do butu zameldowani, przez co ich podatki widokowego w Górze Siewierskiej z lor- dżetu gminy wpływa na poprawę jakozasilały budżety innych samorządów niż netką widokową i miejscem na odpoczy- ści życia wszystkich mieszkańców. Płać
psarski. Dodatkowym i pozytywnym nek) oraz Gabriela Opara z Preczowa zatem podatek dochodowy w miejscu
efektem całego przedsięwzięcia było (pomysł budowy chodnika przy ul. Polnej zamieszkania, a on wróci do Ciebie w
zachęcenie mieszkańców do współde- od nr 30 do przystanku autobusowego). postaci nowych inwestycji, z których
Zwyciężczyni i osobom wyróżnio- będziesz korzystać! Red.
cydowania o przeznaczeniu publicznych
pieniędzy.
Konkurs pn. „Tu mieszkam – tu płacę
podatek dochodowy”, trwający od 16
listopada 2013 r. do 15 grudnia 2014 r,.
skierowany był do wszystkich, którzy w
danym okresie zdecydowali się zameldować na pobyt stały w gminie Psary lub
poinformowali urząd skarbowy o zamieszkiwaniu na terenie gminy. Konkurs
polegał na przesłaniu do Urzędu Gminy
w Psarach formularza konkursowego z
własną propozycją wykorzystania środków w kwocie 20 000 zł na dowolny
cel publiczny, mieszczący się w zakresie
zadań własnych gminy. Oprócz cennych
nagród rzeczowych (kamery cyfrowej i
dwóch tabletów) dla najciekawszych pomysłów, autor najlepszego mógł cieszyć
się z możliwości jego realizacji przez tutejszy samorząd.
Spośród złożonych propozycji komiSymboliczny czek na 20 000 zł na realizację zadania publicznego przekazano
sja konkursowa wybrała jedną zwycięską
dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbiu Grażynie Trzcionce.
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OFERTA WYJAZDÓW KULTURALNYCH

Oferta kulturalna Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary wzbogaciła się o propozycje wyjazdów kulturalnych do okolicznych instytucji kulturalno-artystycznych m.in. na: operę, operetki czy przedstawienia teatralne.
Dotychczas GOK zorganizował dla telefon i/lub email): tel. (32) 267-22-59 lub wydarzenie (termin, cena biletu, koszty
mieszkańców gminy wyjazdy m.in. do Gli- mailowo gok.psary@gmail.com. Zgłosze- transportu oraz możliwości rezerwawickiego Teatru Muzycznego oraz Akade- nie to nie zobowiązuje do uczestnictwa w cji biletów) podawane będą na stronie
internetowej GOK www.gok.psary.pl,
mii Muzycznej w Katowicach. Z uwagi na wyjazdach!
GOK pozostaje również otwarty Urzędu Gminy www.psary.pl oraz pod
duże zainteresowanie oraz powodzenie,
jakim cieszą się te imprezy, GOK w dal- na Państwa propozycje w zakresie wy- numerem telefonu (32) 267-22-59. O
szym ciągu będzie organizował wyjazdy na boru oferty najciekawszych wydarzeń uczestnictwie w danej imprezie będzie
wybrane ważniejsze wydarzenia kultural- kulturalnych. Szczegółowe informacje decydować kolejność zgłoszeń i rezerne, odbywające się poza gminą Psary. W dotyczące każdego wyjazdu na wybrane wacji biletów. Red.
najbliższym czasie odbędą się wyjazdy do
Gliwickiego Teatru Muzycznego (8 luty –
sprzedaż zamknięta) oraz Pałacu Kultury
Zagłębia (20 marca br.) na operetkę „Wesoła wdówka”.
GOK planuje docelowo stworzyć stałą
i liczną grupę osób zainteresowanych tymi
lub podobnymi wyjazdami, dzięki czemu
możliwe będzie wcześniejsze planowanie
harmonogramu i konkretnych wyjazdów
oraz usprawni kontakt z potencjalnymi
uczestnikami każdej wycieczki. Osoby
pragnące korzystać z takiej oferty, proszoCzłonkowie zespołu Dąbie często korzystają z wyjazdowych imprez
ne są o zgłaszanie się do GOK (wystarczy
organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Gródkowie
podać imię, nazwisko, adres zamieszkania,

NIE UŁATWIAJ ŻYCIA ZŁODZIEJOWI!
Dom, mieszkanie, w którym zgromadzony jest dobytek wielu lat pracy, stanowi łakomy kąsek dla złodzieja. Zastanów się, czy zrobiłeś(aś) wszystko aby do minimum ograniczyć zagrożenie włamaniem.
dostaje się do mieszkań przez okno? Dla- są dobrze znane włamywaczom i penetroCHROŃ SWÓJ DOBYTEK:
• Zabezpiecz dom, mieszkanie poprzez tego pamiętaj, by wykonać tę banalną czyn- wane przez nich w pierwszej kolejności;
• Nie opowiadaj o swoim majątku w
zamontowanie krat w okienkach piwnic, ność, o której często się jednak zapomina:
miejscu, gdzie mogą Cię słyszeć obcy;
oknach tarasów i drzwiach balkonowych, zamknij okna i drzwi!
• Jeżeli wyjeżdżasz na dłużej, przekaż
• Nie zostawiaj kluczy w „ dobrych
zwłaszcza w tych znajdujących się na tyłach
schowkach” ( pod wycieraczką, za donicz- do przechowania cenne dla Ciebie rzeczy
budynków;
• Zabezpiecz odpowiednio okna w bu- ka na oknie, za framugą drzwi) złodziej naj- osobom godnym zaufania lub zdeponuj w
dynku poprzez wyposażenie ich w odpo- pierw te miejsca przeszukuje zanim doko- banku;
• Zapisz numery fabryczne wartościowiednie urządzenia techniczne takie jak na włamania do twego domu;
specjalne blokady, atestowane zamki;
• Dziecko z kluczami do mieszkania na wych przedmiotów (DVD, komputer, te• Zabezpiecz drzwi garażowe oraz szyi, to równie fatalny pomysł – włamy- lewizor, kamera, aparat itp.) Oznakuj je w
drzwi innych pomieszczeń gospodarczych, wacz potrafi wejść niepostrzeżenie w po- indywidualny trwały sposób, niewidoczny
poprzez które łatwo można dostać się do siadanie takiego klucza lub wykonać jego dla złodzieja; sporządź listę, a jeżeli to możodcisk;
liwe, również dokumentację fotograficzna
domu;
• Pamiętaj o zamykaniu okienek piw- cennych przedmiotów (biżuteria, antyki,
• Zamontuj drzwi antywłamaniowe z
nicznych i innych pomieszczeń gospodar- cenne obrazy itp.) – w przypadku kradzieatestem;
• W miarę możliwości zamontuj alarm; czych, przez które można przedostać się ży zwiększy to szansę na ich odzyskanie;
• Nie ma systemów antywłamaniowych
• Oświetl ciemne obszary wokół domu, do pomieszczenia;
• Wychodząc wieczorem z domu za- i alarmowych gwarantujących w 100% zazłodziej unika miejsc oświetlonych;
• Poproś sąsiada aby pod twoja nieobec- ciągnij zasłony lub opuść żaluzje. Możesz bezpieczenie posiadanego mienia przed
ność zwracał uwagę na to co dzieje się na pozostawić w pokoju włączone światło, złodziejami.
Równolegle z zabezpieczeniem miesztwojej posesji w myśl zasady „dziś ty mi stworzysz w ten sposób pozory obecności
kania w zamki, alarmy, podwójne drzwi itp.
domowników.
pomożesz, a jutro ja tobie”;
nie zapomnij o jego ubezpieczeniu w firmie
• Nie buduj pełnych ogrodzeń wokół
NIE RYZYKUJ NIEPOTRZEBNIE:
ubezpieczeniowej, aby w przypadku władomu, nie odgradzaj się żywopłotem – zło• Unikaj przechowywania w domu
mania zrekompensować poniesione straty.
dziej lubi takie miejsca.
znacznych kwot pieniędzy i wartościowej
Telefon alarmowy na Policję 997.
WYCHODZĄC Z DOMU:
biżuterii. Takie „dobre schowki” jak szafa,
na podstawie materiałów Policji
• Czy wiesz, że około 2/3 włamywaczy doniczka z kwiatami, książka czy cukiernica

Szanowni Mieszkańcy Gminy Psary,
Gminny samorząd planuje wspierać finansowo mieszkańców posiadających zameldowanie na terenie Gminy w ich
przedsięwzięciach proekologicznych realizowanych w budynkach mieszkalnych . W tym celu Gmina przystępuje do
opracowania „Programu efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”. Dokument ten pozwoli
zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza oraz zapewni bezpieczeństwo
energetyczne gminy. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem wsparcia – prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety.
Wypełnienie ankiety nie będzie zmuszało mieszkańca do wykonania zamierzonych prac. Wypełniona ankieta to szansa na
pozyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich, m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:

wypełnienie
wypełnienie
ankiety
ankiety

=

zgłoszenie
zgłoszenie
potrzeb
potrzeb

=

możliwość pozyskania
możliwość pozyskania
dofinansowania
dofinansowania

Jeżeli ankieta nie zostanie wypełniona, Gmina nie będzie miała informacji o stanie aktualnym i ewentualnych potrzebach
mieszkańców w zakresie wspierania działań proekologicznych.
W związku z tym zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Psary o wypełnienie niniejszej ankiety. Uzyskane
informacje są niezbędne do zaplanowania realnych działań na terenie naszej Gminy.
Wójt Gminy Psary
Tomasz Sadłoń
Ankietę można:
1. wypełnić formularz dostępny na stronie www.oze.psary.pl
2. wypełnić wersję papierową i:
- wysłać skan na adres mailowy oze@psary.pl lub na adres: Urząd Gminy Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
- lub dostarczyć osobiście do kancelarii na parterze budynku Urzędu Gminy Psary.

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć do

15 MARCA 2015 r. !!!
W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań związanych z ankietą, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy ul. Malinowicka 4,
Psary, tel. 032 29 44 932, e-mail: oze@psary.pl
Dziękujemy za zaangażowanie w tworzeniu „Programu Efektywności Energetycznej z wykorzystaniem
odnawialnych źródeł energii”.

Informacje, uwagi i wnioski mieszkańca: ……………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

ANKIETA dotyczy budynków jednorodzinnych i mieszkań w gminie Psary
Charakterystyka budynku:

□ wolnostojący □ bliźniak lub szeregowiec
□ mieszkanie w budynku wielorodzinnym

Liczba mieszkańców ..…….…

Czy ściany są ocieplone?:
□ nie
□ tak

Czy dach dach/stropodach jest ocieplony?
□ nie
□ tak

□

Wykorzystanie energii w budynku:

Liczba źródeł ciepła do ogrzewania pomieszczeń …………

□ węgiel (miał)
□ ekogroszek
□ gaz ziemny z sieci
□ gaz płynny (propan, butan)
□ olej opałowy
□ biomasa/drewno: źródło ciepła:
□ kominek □ kocioł z podajnikiem
□ energia elektryczna
□ inne (jakie) ...................................

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń: ........ m2
Okna i drzwi są:
□ stare (kwalifikujące się do wymiany) □ nowe

□ ogrzewanie w pokojach (piece kaflowe, metalowe

ogrzewanie centralne (instalacja c.o.)

Stosowane obecnie
paliwo/energia do ogrzewania
pomieszczeń:

Rok budowy: …………………….

w pokojach, in.)

Jedno źródło ciepła do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody

□ TAK □ NIE

Roczne zużycie paliwa/energii
na ogrzewanie pomieszczeń
(średnia z ostatnich 2-3 lat)

Moc kotła
[kW]/moc
zamówiona [MW]

Rok zamontowania
kotła/węzła ciepłowni.

Stan techniczny: 1 –
dobry, 2-dostateczny,
3-zły

………………………… ton/rok
………………………… ton/rok
………………………… m3/rok
………………………… m3/rok
………………………… m3/rok
………………………… ton/rok
………………………… kWh/rok
………………………… ……

Przygotowanie ciepłej wody:

□ kocioł

c.o.

□ piecyk gazowy □ bojler elektryczny □ kolektory słoneczne □ inne (jakie) …………

Stosuję odnawialne źródło energii (OZE), np. kolektory słoneczne, pompę ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, inne:

□ Nie

□ Tak, jakie: ………………………………………………………

rok montażu: ……………………………...

Planowane inwestycje proekologiczne:
□ nie planuję żadnych
□ planuję następujące inwestycje:
□ wymiana kotła/ starego, na nowy kocioł na paliwo ………………………
□ montaż pompy ciepła
□ montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej
□ montaż ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby
□ ocieplenie ścian zewnętrznych
□ ocieplenie dachu/stropodachu
□ wymiana okien i drzwi
□ usuwanie azbestu, powierzchnia ……………………………………
□ inne (jakie) ………………………………………………….……..
1. Czy w domu prowadzona jest działalność gospodarcza?

□ Tak
□ Nie

□ Nie

2. Czy budynek jest Pana/Pani własnością? □ Tak
3. Jeśli nie, to proszę podać tytuł prawny do dysponowania budynkiem: ……………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………….
Lokalizacja budynku: Miejscowość: …………………………….. ul. ……..…………..…… numer domu ....…. nr mieszkania ……..
Telefon kontaktowy (preferowany komórkowy) …………………………………… e-mail: …………………………………………….
1. Ja niżej podpisany, działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych przez Gminę Psary na potrzeby opracowania „Programu Efektywności Energetyczne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.
2. Dane osobowe gromadzone są w celu realizacji „Programu Efektywności Energetyczne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.
3. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna; zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania.

………………………………………………………………………………
Data i podpis wypełniającego ankietę

Bezpłatny dodatek do gazety samorządowej
Głos Gminy Psary

Nr 32 / I / 2014/2015

MIKOŁAJKI NA WESOŁO

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach ze Świętym Mikołajem

Tradycją naszej szkoły jest, iż właśnie
w dniu Świętego Mikołaja nasi nauczyciele na chwilę stają się… dziećmi i bawią się w teatr. Podobnie było w tym
roku. Na szkolnej scenie nasi nauczyciele zaprezentowali sztukę o charakterze
profilaktycznym: „Królewna Śnieżka”.

W przezabawnej roli Śnieżki, która
się zatruła, bo zjadła nieumyte jabłko wystąpiła nauczycielka języka angielskiego – Martyna Filipczyk. Dzielny książę, który przybył na koniu (na
biegunach!) na ratunek królewnie to
wuefista – Przemysław Wach. Prze-

śmiesznymi krasnoludkami z długimi
brodami stały się nauczycielki uczące w
klasach I-III: Urszula Dudała, Anna Łebzuch, Agnieszka Wikarek, Małgorzata
Trzcionka-Fonfara, Elżbieta Niedbała
oraz historyczka – Renata Jakóbczyk.
Oczywiście nie mogło zabraknąć złej
czarownicy, a w tę rolę wcieliła się dyrektor – Dorota Pronobis-Kościńska.
Narratorem była polonistka – Bożena
Nobis-Siudak. Zaś nad całością przedstawienia czuwał reżyser w osobie
drugiej nauczycielki naszego ojczystego
języka – Sylwii Sobczyk. Przedstawienie ogromnie rozbawiło uczniowską
publiczność. To niecodzienne zjawisko
oglądać naszych, zwykle poważnych i
zapracowanych nauczycieli, w scenkach
humorystycznych. Gratulujemy im poczucia humoru i odwagi.
Na koniec mikołajkowej imprezy dostaliśmy od sponsorów naszej
szkoły elementy odblaskowe (opaska
i zawieszka), które od tego roku są
obowiązkowe dla wszystkich pieszych
podczas poruszania się poza obszarem
zabudowanym.
SP Strzyżowice

BYĆ DLA INNYCH TO BYĆ NAPRAWDĘ
15 grudnia 2014 r. obchodziliśmy międzynarodowy dzień wolontariusza, ustanowiony przez ONZ w 1986 roku. To
coroczne święto ma za zadania promować idee wolontariatu oraz okazywać
solidarność i uznanie dla trudu pracy
wszystkich ochotników pomagających
ludziom.
Praca, którą wykonuje się za darmo,
z potrzeby serca, jest bezcenna. To doskonała okazja, by uświadomić sobie
wysiłek, jaki wkładają ludzie dobrej woli
w niesienie pomocy innym, zarówno na
poziomie lokalnym, krajowym jak i globalnym.
W grudniu nasi uczniowie podjęli dzia-

łania na rzecz schroniska dla zwierząt,
włączyli się w akcję prowadzoną przez
Fundację „Mam Marzenie”, uczestniczyli
w lokalnej zbiórce żywności. W ramach
akcji „Szlachetna paczka” piątoklasiści
wraz z rodzicami przez grudzień zbierali
artykuły, które zostały przekazane potrzebującej rodzinie. Ponadto 11 stycznia
po raz kolejny zagraliśmy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.
Być dla innych to być naprawdę. Robiąc coś dobrego dla innych, dajemy
świadectwo tego, jak jesteśmy ważni i
potrzebni – rozwijamy się, uczymy najcenniejszych kompetencji.
Redakcja ZSP nr 2 w Sarnowie

Zebrane artykuły dla schroniska
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BYLIŚMY GRZECZNI

Do kogo przychodzi św. Mikołaj?
Wiadomo – do grzecznych dzieci. Dlatego właśnie 5 grudnia odwiedził nas
ten gość z workiem pełnym prezentów, a grzeczne dzieci z naszej szkoły
przywitały go bardzo gorąco. Najpierw
uczniowie klasy V poprzez przedstawienie „Mikołaj to dobro” przypomnieli wszystkim, że nie tylko prezenty są
ważne w tym dniu, ale przede wszystkim dobroć, serdeczność i pomaganie
innym w potrzebie.
Członkowie kółka teatralnego zachęcili mikołajka piosenką, więc naładowany pozytywną energią chętnie wyruszył
w „tournée po klasach”. Wszyscy zostali obdarowani upominkami i czekają
teraz na kolejne mikołajki, a dlaczego?
Bo oczywiście znów będziemy grzeczni
przez cały rok!
SP Dąbie

Grzeczni uczniowie ze szkoły w Dąbiu w oczekiwaniu na Św. Mikołaja.

MOJA PIĘKNA OJCZYZNA POLSKA
25 listopada w Szkole Podstawowej
w Dąbiu odbyła się XI edycja Gminnego Konkursu Regionalnego dla klas
I-III pod hasłem „Moja Piękna Ojczyzna – Polska”. Zmagania turniejowe
były znakomitą okazją do przekonania
się, jak rozległymi wiadomościami na
temat regionu i kraju dysponują nasi
najmłodsi uczniowie.
Wszystkie prace uczniów oceniało
jury pod przewodnictwem Sekretarz
Gminy Psary M. Barańskiej-Sorn, którą
wspomagały wychowawczynie klas III,

reprezentujące szkoły biorące udział
w turnieju i p. Halina Sapota. Konkurs
przebiegał w dwóch kategoriach: wiedzy dla uczniów klas III i plastycznej
dla uczniów klas I-III. Pierwszy miał
formę quizu. Trzecioklasiści rozwiązywali krzyżówkę, rebus, odgadywali
zagadki, układali puzzle. W ten sposób
prezentowali wiadomości o Gminie
Psary, powiecie będzińskim, Zagłębiu
Dąbrowskim, ale również popisywali
się wiedzą na temat historii Polski w
oparciu o znajomość legend i rozpo-

Młodzi artyści malują zabytki regionu.

znawali najbardziej charakterystyczne,
zabytkowe budowle. W kategorii wiedzy I miejsce ex aequo zajęli trzecioklasiści ze Szkoły Podstawowej z Dąbia
i Sarnowa.
Równocześnie z turniejem wiedzy
odbywał się konkurs plastyczny, w
trakcie którego najlepsi „malarze”
uwieczniali na wykonanych przez siebie obrazach najciekawsze zabytki.
Wszystkie prace były staranne i wiernie oddawały piękno naszej ojczyzny.
W tym konkursie w kategorii klas
pierwszych i drugich I miejsce zajęli
uczniowie Szkoły Podstawowej z Dąbia – Julita Białas i Konrad Paszewski,
natomiast w kategorii klas trzecich I
miejsce „wymalował” Oskar Cepak –
uczeń Szkoły Podstawowej w Gródkowie. Drużyny z klas III i uczniowie,
którzy zajęli I miejsce w konkursie
plastycznym otrzymali nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Psary
Tomasza Sadłonia. Ponadto wszyscy
uczestnicy konkursu z rąk dyrektor
Grażyny Trzcionki otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez Spółdzielnię Uczniowską „Skrzat”, działającą przy Szkole
Podstawowej w Dąbiu. Wszystkim
uczestnikom konkursu gratulujemy
wiedzy i umiejętności plastycznych
oraz zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.
SP Dąbie
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RADIO - TEATR WYOBRAŹNI
Radio jako wynalazek techniczny
pojawia się niemal równocześnie z
filmem u progu XX wieku, ale nadal
cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Pomimo doby Internetu są na
świecie ludzie, dla których sens życia
opiera się na słuchaniu audycji radiowych swoich ulubionych dziennikarzy. To stąd, a nie z prasy czy też z
telewizji dowiadują się o najnowszych
informacjach z Polski i ze świata. Dlaczego to właśnie radio stanowi tak
ważną rolę w sposobie przekazywania informacji?
Początkowo radio służyło tylko i
wyłącznie do przekazywania informacji o stanie na froncie poszczególnym
jednostkom wojskowym. W Polsce
pionierami radiotechniki byli oficerowie – Polacy służący w jednostkach
łączności armii zaborczych.
Gimnazjaliści z Psar mieli okazję
dokładnie przyjrzeć się historii wynalazku i pracy w rozgłośni radiowej. Wycieczki, która odbyła się 11
grudnia 2014, nie da się porównać
do tego, o czym dotąd czytaliśmy
w podręcznikach. W ramach zajęć
dziennikarskich, zorganizowanych w
związku z realizacją przez Gimnazjum
w Psarach projektu „Młodzież z przyszłością”, zwiedziliśmy siedzibę Polskiego Radia w Katowicach. Budynek,
po którym zostaliśmy oprowadzeni
wydawał się z zewnątrz niepozorny,
jednak szybko przekonaliśmy się, że
ukrywa ogrom historii, którą było
„czuć w powietrzu”. Biurowiec zachwycił nas bogatym wnętrzem; wieloma obrazami i zdjęciami osób kiedyś tam pracujących, siecią korytarzy
oraz ogromną przestrzenią. Historię
i teraźniejszość radia przybliżyła nam
Dorota Stabik, która na co dzień zajmuje się prowadzeniem audycji radio-

Gimnazjaliści w Polskim Radio Katowice podczas nagrywania własnej audycji

wych i przygotowaniem potrzebnych
materiałów.
Podczas tej ciekawej wycieczki
mieliśmy okazję zobaczyć studia nagraniowe, w których pracują dziennikarze radiowi. Zwiedziliśmy muzeum
Polskiego Radia w Katowicach, w
którym znajdowały się stare sprzęty służące kiedyś do pracy dziennikarzom. Nie mogliśmy uwierzyć, że
urządzenia, których używali jeszcze
do niedawna dziennikarze były tak
pokaźnych rozmiarów, w przeciwieństwie do ówczesnych miniaturowych
dyktafonów i mikrofonów. Zgodnie
orzekliśmy, że najciekawszym elementem wprawy było nagrywanie
własnej audycji radiowej, co wbrew
pozorom było trudnym zajęciem, pomimo, że przygotowywaliśmy się do
tego na długo przed wycieczką. Właśnie wtedy zadaliśmy sobie najważniejsze pytanie, nad którym nie zasta-

nawialiśmy się nigdy wcześniej: Jakie
cechy powinna mieć osoba pracująca
w radiu? Jednym z podstawowych
atrybutów jest nienaganna dykcja i
dobra znajomość języka polskiego,
ale także osobowość – coś, co będzie
wyróżniało audycje tego dziennikarza
spośród innych. Najbardziej w pracy
dziennikarza przydaje się otwarty
umysł, determinacja i pomysły.
Uzupełnieniem wyjazdu do siedziby radia były warsztaty ze specjalistą
dziennikarstwa radiowego. Podczas
zajęć prowadząca przybliżyła nam
pracę nad materiałem, który ma być
wyemitowany na antenie. Mogliśmy
pracować na autentycznym materiale, który nagraliśmy będąc w studio.
Udział w takich zajęciach rozwinął
nasze pasje i bardzo przybliżył nam
zawód dziennikarza radiowego.
Julia Sorn, Gimnazjum Psary

Już po przekroczeniu drzwi gimnazjum, dało się zauważyć, że czwartek, 8
stycznia to dzień wyjątkowy. Wszechobecne dekoracje, sympatyczne zdjęcia, optymistyczne cytaty, uśmiechy i
słodkości, tworzyły niezwykłą atmosferę. W trakcie lekcji, aby promować
kulturę i delikatność, przeprowadziliśmy szereg zajęć relaksacyjnych i integrujących zespoły klasowe. W tym
dniu zakaz negatywnego myślenia do-

tyczył wszystkich, zarówno uczniów,
jak i pracowników szkoły.
Mamy nadzieję, że pozytywne myślenie, optymizm, kultura i radość staną się powszechne, a delikatność wejdzie nam w krew, bo już przecież A.
de Saint-Exupéry pisał w „Małym Księciu”, że głównie „mowa jest źródłem
nieporozumień”.
kl. III c, Gimnazjum Psary

DELIKATNOŚĆ W CENIE
Według definicji słownikowej happening to szereg działań powiązanych
w logiczną całość, zakładający udział
przypadku, improwizację – bo przecież nie można przewidzieć reakcji
publiczności. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom, aby wywołać pozytywne emocje, wbrew szerzącej się agresji, postanowiliśmy zorganizować właśnie happening, którego tytuł – „Dzień
delikatności” – powstał spontanicznie.
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ZMAGANIA Z JĘZYKIEM POLSKIM
Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach chętnie sprawdzają swoją wiedzę, uczestnicząc w różnych konkursach, zarówno gminnych
jak i powiatowych a nawet ogólnopolskich. W tym semestrze odbyło się już
6 konkursów, w których nasi uczniowie
musieli wykazać się niebywałą wiedzą i
umiejętnościami z języka polskiego, w
tym także z literatury.
Już we wrześniu kilkoro wzięło
udział w gminnym konkursie literackim
„Wznieś serce nad zło” organizowanym
przez Szkołę Podstawową w Strzyżowicach. Spośród 30 prac nadesłanych z
wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy wyłoniono trzy pierwsze miejsca z każdej klasy. Z klas IV uczeń naszej
szkoły Szymon Skórka zdobył I miejsce.
Z klas V Aleksandra Lis zajęła II miejsce,
a Marcelina Zięba trzecie. Z kolei z klas
szóstych I miejsce zajęła praca Pauliny
Piotrowskiej, II miejsce zdobyła Anna
Hetmańczyk, a III – ex aequo, Julia Ciemięga i Jakub Skórka.
Kolejnym konkursem był wojewódzki konkurs przedmiotowy z języka polskiego, w którym wzięło udział 7 szóstoklasistów. Chociaż żaden z nich nie
zakwalifikował się do dalszego etapu,
dwie uczennice: Julia Ciemięga i Paulina
Piotrowska osiągnęły wysokie wyniki.
Również w pierwszej połowie listopada troje naszych szóstoklasistów
godnie reprezentowało naszą szkołę w

gminnym konkursie interdyscyplinarnym
„Z Polską w tle” organizowanym przez
gimnazjum w Psarach. Nasza drużyna w
składzie: Julia Ciemięga, Karolina Trzęsimiech i Jakub Skórka zdobyła II miejsce.
Gratulujemy.
Kilkunastu uczniów z klas IV-VI przygotowało prace literackie o zwyczajach
i tradycjach polskiej wsi sprzed 150 lat
na ogólnopolski konkurs „Opowieści z
wiejskiego podwórka” organizowany
przez Muzeum Etnograficzne w Chorzowie. Czwartoklasista z naszej szkoły
Szymon Skórka zdobył III miejsce za najciekawsze opowiadanie. Należy dodać,
że spośród 250 nadesłanych prac jury
konkursu przyznało tylko 9 nagród (po
trzy w każdej grupie wiekowej). Gratulujemy Szymonowi - to ogromne wyróżnienie znaleźć się w tak niewielkiej grupie laureatów!
Nasi uczniowie „zabawili się” także w
poetów i wzięli udział w gminnym konkursie literackim „Moja wieś w złotym
piórze”. Kilkoro z nich napisało wiersze
o gminie Psary i miejscowościach do niej
należących. Nie znamy jeszcze wyników,
mamy jednak nadzieję, że wśród naszych
uczniów znajdą się laureaci.
Ostatni konkurs grudniowy to zmagania naszej drużyny szóstoklasistów w
gminnym konkursie literackim „Wielcy
Polacy” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Sarnowie. To już 11.
edycja konkursu, a w tym roku jego

Drużyna ze Strzyżowic

uczestnicy musieli wykazać się doskonałą znajomością życia i twórczości znanego polskiego pisarza, laureata nagrody
Nobla – Henryka Sienkiewicza. Zespół
z naszej szkoły w składzie: Julia Ciemięga, Karolina Trzęsimiech i Jakub Skórka
zdobył II miejsce.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom
wiedzy i pracowitości, a laureatom zwycięstw, zaś polonistom chęci i wytrwałości w przygotowywaniu uczniów do
tychże konkursów. Obecnie uczniowie
zbierają siły do nowych rywalizacji, które czekają ich już w drugim semestrze.
SP Strzyżowice

KULTYWUJEMY TRADYCJE GÓRNICZE NASZEGO REGIONU
Tradycyjnie, 4 grudnia swoje święto
obchodzili górnicy. Wprawdzie kopalń
na naszym terenie jest coraz mniej, ale
nie należy zapominać o tej trudnej i
niebezpiecznej pracy górniczej braci.
Wielu z naszych dziadków i pradziadków wykonywało tę ciężką pracę, nieliczni nadal w niej trwają, dlatego co
roku 4 grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbiu organizują spotkanie z okazji Dnia Górnika.

W tym roku, w przeddzień Barbórki, uczniowie przygotowali montaż
słowno-muzyczny, w czasie którego
przybliżyli swoim kolegom i koleżankom trudną pracę górnika oraz historię powstania węgla kamiennego.
Inscenizacja wzbogacona była o prezentację multimedialną, dzięki której
najmłodsi zobaczyli, jak wyglądał las
karboński wiele milionów lat temu
oraz jak na przestrzeni wieków zmie-

niał się on w pokłady „czarnego złota”.
Spotkanie dostarczyło wszystkim
widzom wielu wrażeń i utwierdziło
w przekonaniu, że należy kultywować
tradycje górnicze naszego regionu.
Dopełnieniem występu trzecioklasistów był koncert pieśni górniczych w
wykonaniu profesjonalnych muzyków
z zespołu „Violino”.
SP Dąbie
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SZLACHETNA PACZKA W WYKONANIU UCZNIÓW Z SARNOWA
Uczniowie klasy piątej Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie po raz drugi zaangażowali się
w ogólnopolską akcję charytatywną
„Szlachetna Paczka”.
Głównym celem akcji jest przekazywanie bezpośredniej pomocy – by była
ona skuteczna, konkretna i sensowna.
Niezbędne artykuły zbierali w grudniu 2014 r. uczniowie klasy V wraz z
rodzicami i wychowawcą. Pomimo bardzo różnorodnych potrzeb rodziny, nasi
uczniowie podołali wyzwaniu i zebrali
wszystko, co było konieczne! Przygotowaliśmy 23 kartony z żywnością, środkami chemicznymi, odzieżą zimową oraz
zabawkami.
Szlachetna paczka to kolejny dowód
na umiejętność wspólnego działania w
szczytnym celu. ZSP Sarnów.

Uczniowie z Sarnowa po raz drugi wzięli udział w akcji Szlachetna Paczka

JEDYNY TAKI KALENDARZ
Gmina Psary jest znana ze swoich nietuzinkowych i skutecznych pomysłów na promocję własnych walorów.
Po rozbudowanej kampanii skierowanej na przyciągnięcie nowych mieszkańców – filmie reklamowym, spotach w Internecie, billboardzie i drukowanych informatorach – przyszła pora na unikalny gminny kalendarz.
Niezwykłość tego kalendarza polega na tym, że zamiast zdjęć pięknych
krajobrazów czy nowych obiektów
komunalnych, na kolejnych kartach
zaprezentowano mieszkańców gminy,
którzy szczerze promują swoje miejsce
zamieszkania. „Liczymy na to, że taka
forma autoreklamy w uczciwy sposób
zobrazuje najważniejsze atuty naszej
gminy i będzie stanowić o jej atrakcyjności dla innych ludzi, planujących zakup działki i budowę domu. Wszakże
najlepszymi ambasadorami gminy są
właśnie jej mieszkańcy.” – podkreśla
Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń.
Na każdej z 13 kart kalendarza znajduje się wyjątkowa fotografia mieszkańców zlokalizowanych w różnych
sceneriach gminy. Są wśród nich zdjęcia
dzieci w barwnych strojach ludowych,
śpiewającej młodzieży z ośrodka kultury, zdolnych młodych piłkarzy, rodzin
z dziećmi, rowerzystek na wycieczce
czy aktywnych seniorek podczas nordic
walkingu. Poszczególne strony opatrzono podpisami, objaśniającymi motyw
przewodni fotografii. Oprócz tego, na
wszystkich kartach umieszczono tzw.
kody QR, czyli kwadraty z plątaniną
czarnych i białych pól, które za pomocą
specjalnej aplikacji na urządzeniach mobilnych umożliwiają odczytanie z Inter-

netu dodatkowych informacji na dany
temat.
Kalendarz został wydany w ilości
500 egzemplarzy i będzie dystrybuowany nieodpłatnie. Trafi m.in. do osób ze
zdjęć oraz gminnych instytucji, a pozostałą część nakładu przeznaczono dla
mieszkańców. Red.

W kalendarzu zastosowano kody QR

Kalendarz został wydany w nakładzie 500 sztuk
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KOLOROWY PROJEKT UNICEF-U W STRZYŻOWICKIEJ SZKOLE
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
„Wszystkie Kolory Świata”.
Głównym celem tego przedsięwzięcia
jest kształtowanie postawy otwartości
i tolerancji na inne kultury oraz empatii i
wrażliwości na potrzeby innych. Nie mniej
ważne jest także zaangażowanie w pomoc
dzieciom w Sudanie Południowym.
Akcję rozpoczęto od stworzenia zwartej i gotowej do pracy społeczności nauczycieli, uczniów i przedszkolaków. W tym
celu podczas mikołajkowego apelu jeszcze
w grudniu 2014 r. zapoznano wszystkich
z materiałami propagującymi akcję. Zaprezentowano wówczas także pierwszą,
uszytą w szkole, laleczkę autorstwa koordynatorki projektu, czyli dyrektor placówki – Doroty Pronobis-Kościńskiej.
Pierwszy etap projektu stanowiło poznanie kultury i warunków życia na poszczególnych kontynentach. Dzieci w
grupach przedszkolnych i uczniowie w
klasach odbywali „podróż przez wybrane
kontynenty”, korzystając z map, globusów
oraz Internetu. Wiedza, którą uczestnicy
zdobyli na zajęciach lub indywidualnych
poszukiwaniach posłużyła do przygotowania, samodzielnie lub z pomocą dorosłych,
szmacianych laleczek.
Laleczki szyte w ramach projektu nie
są zabawkami, to laleczki charytatywne –
symbol pomocy, jakiej dzieci chcą udzielić
swoim rówieśnikom z biednych krajów.
Każda laleczka została zaopatrzona w
„akt urodzenia”, który zawiera zdjęcie
lub rysunek z podobizną laleczki, jej imię
i opis zainteresowań, informację o reprezentowaniu danego kraju oraz imię twórcy laleczki. Uczniowie szkoły z pomocą i
wsparciem niezawodnych rodziców uszyli
aż 150 przepięknych laleczek. Dzięki tej
międzypokoleniowej współpracy powstały
małe, szmaciane dzieła sztuki, przedstawi-

w Strzyżowicach po raz pierwszy realizował projekt edukacyjny UNICEF

Występy podczas imprezy podsumowującej projekt

ciele całego świata wśród, których odnaleźć można Murzynów, Eskimosów, Indian,
Meksykanów, Hindusów, japońskie gejsze,
Chińczyków oraz reprezentantów krajów
europejskich.
Wystawa laleczek w szkole połączona została ze specjalnie przygotowanym
programem artystycznym „Niecodzienną
podróżą przez kontynenty”, co stanowiło
podsumowanie akcji.
26 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie ta bardzo udana impreza
została powtórzona jako impreza środowiskowa z udziałem przedstawicieli m.in.:
Urzędu Gminy Psary, gminnych Radnych,
Gminnej Biblioteki, Hufca Ziemi Będzińskiej, PTTK oddział Będzin, lokalnego Koła
Emerytów i Rencistów, rodziców, dziadków. Zaproszenie na uroczystość przyjęła
również redaktor Radia Katowice Iwona
Kwaśny, która w trakcie imprezy rejestrowała fragmenty występów oraz rozmowy

Na scenie nie mogło zabraknąć drużyny zuchów „Leśne Skrzaty”

z uczniami i dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego. Zebrani podziwiali między innymi: tańce Murzynków, chińskiego
smoka, rock and rolla, country, belgijkę, taniec lalek, breakdance, taniec pingwinów,
tańce hiszpańskie, latynoamerykańskie i
góralskie. Było wesoło i kolorowo.
Oprócz programu artystycznego goście mogli zobaczyć film promujący akcję z
udziałem Ambasadora Dobrej Woli – Majki Jeżowskiej, prezentację multimedialną
pt. „Wszystkie Kolory Świata – Uszyj laleczkę, daj dzieciom nadzieję” poświęconą
problemom dzieci z Sudanu Południowego
oraz wystawę charytatywnych lalek.
Na zakończenie spotkania odbyła się loteria fantowa. Każdy dorosły, uczestnicząc
w loterii, mógł zaopiekować się wylosowaną laleczką, a jednocześnie uratować życie
prawdziwemu dziecku z Sudanu Południowego przeznaczając na ten cel darowiznę
(min. 10 zł). Darowizna w wysokości 10
zł pozwala na uratowanie życia jednego
dziecka i zaszczepienie go przeciw najpoważniejszym chorobom wieku dziecięcego, takim jak: polio, gruźlica, odra.
W trakcie imprezy udało się zebrać
kwotę 1 265 zł, która zostanie przekazana
na rzecz dzieci w Sudanie Południowym.
Spośród wszystkich laleczek wyłoniono
(a nie było to proste) jedną, która będzie
reprezentowała placówkę w Konkursie na
„najbardziej oryginalną laleczkę”. Nagrodą
jest koncert Majki Jeżowskiej w zwycięskiej szkole. Konkurs będzie prowadzony
na Facebooku na oficjalnej stronie projektu Wszystkie Kolory Świata, między 2 a 16
marca 2015 r. ZSP Strzyżowice.
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SZLAKIEM KOPALŃ W GMINIE PSARY
Przedstawiamy historię kopalń
w gminie Psary, których w latach
1724-1930 działało aż sześć.
Najstarszą z nich, bez nazwy, uruchomiono w 1724 r. – była własnością Biskupów Krakowskich a następnie Księstwa
Siewierskiego. Pozyskiwany stąd węgiel
używano do wytapiania żelaza i przy robotach kowalskich. Ta kopalnia upadowa
znajdowała się na tzw. dodatkach chłopskich „Grabownica” (obecnie ul. Graniczna w Psarach). Obszar ten graniczył od
południa z ul. Szkolną a od północy z ul.
Belną w Strzyżowicach. Jej eksploatacja z
przerwami trwała do 1795 r.
Drugie psarskie wyrobisko górnicze,
uruchomione w 1979 r., było własnością
państwa. Nosiło nazwę „Hoym”, a następnie „Tadeusz I”. Kopalnia znajdowała
się między ul. Szkolną a ul. Kamienną, około 250 metrów na południowy-wschód
od budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z polecenia kierownictwa
kopalni zatrudnionym w niej pracownikom w latach 1829-1830 wybudowano
trzy domy. W 1836 roku pracowało tam
26 osób, w tym: 1 sztygar, 1 mierniczy,
12 górników, 6 wozaków i 6 ciągaczy. Z
uwagi na małą miąższość pokładów węgla, wykonywano w niej niskie chodniki.
Węgiel transportowano od przodka na
podszybie w skrzynkach bez kółek, które
były ciągnięte bardzo często na kolanach
po spongu chodnika. W 1862 r. wstrzymano wydobycie węgla ze względu na

znaczne nawodnienie kopalni. Na południe od kopalni wykonano szyb wodny z
pompą parową, co zwiększyło wydobycie
roczne do 2000 ton węgla. Eksploatację
zakończono w roku 1905. W kopalni wybierano trzy pokłady: „Hoym”, „Tadeusz”
i „Andrzej”. Ich grubość wynosiła odpowiednio: 0,75 – 1,75 m, 1,2 – 1,3 m, i
1,65 m. Kopalnia miała szyb wdechowy i
wentylacyjny. Pierwszy z nich był szybem
zjazdowo-materiałowym, opuszczano i
wyciągano nim ludzi oraz wydobywano
urobek. Konstrukcja miała przekrój kwadratu 2,5x2,5 m, głębokość 30 m, posiadała drewnianą obudowę.
Trzecią kopalnię o nazwie „Barbara”
założył w 1874 r. Ludwik Grabiński. Jej
eksploatacja trwała do 1922 r. Znajdowała się w trójkącie ulic: od północy ul.
Zwycięstwa, od południowego-wschodu
ul. Kolejowa, a od zachodu ul. Graniczna. Ta kopalnia także miała dwa szyby:
wdechowy (obudowa drewniana, otwór
3x3m, głębokość 45 m, funkcja zjazdowo-materiałowa) i wentylacyjny. W 1884 r.
wybierano pokład „Tadeusz” i pokłady
grupy „Andrzej”. Przy szybie wydobywczym istniało urządzenie kieratowe z wyciągiem konnym.
Czwarte wyrobisko górnicze „Tadeusz
II” (nowe) prowadziło eksploatację w latach 1919-1929. Znajdowało się na północ
od ul. Szkolnej, za placem obecnej remizy
OSP i chlewni powstałej w czasach PRL.
Za tym ostatnim budynkiem w odległości

ok. 150 m na północny-zachód znajdował
się szyb wydobywczy „Trzcionka”, należący do kopalni „Tadeusz II” – wybudowany
na ziemi należącej do Antoniego Trzcionki
(mojego dziadka – przyp. T.T.). Z czasem
teren ten został wykupiony przez Francusko-Polskie Towarzystwo Górnicze.
Kopalnia miała, podobnie jak poprzednie,
dwa szyby: wdechowy (otwór 2,5x2,5
m, w obudowie drewnianej o głębokości
25 metrów) i wentylacyjny. Przy szybie
„Trzcionka” zainstalowano kołowrót o
napędzie powietrznym do wydobywania
urobku. Węgiel transportowano kolebami, które ciągnęły konie po torach, dzisiejszą ul. Łączną i dalej do składowiska
za lasem w Gródkowie. Stamtąd trafiał
kolejką wąskotorową (12 wagonów) do
Dąbrowy Górniczej. Odbiorcą węgla była
m.in. Huta Bankowa. Kolej tę wybudowano przed rokiem 1900.
Piątą kopalnię „Psary”uruchomiono w
1920 r., a jej eksploatacja trwała 29 lat.
Należała do A. Szczypińskiego, a później
do Towarzystwa „Psary” z Krakowa.
Była usytuowana po północnej stronie ul.
Szkolnej ok. 40 m po przeciwnej stronie
budynku OPS. Początek upadowej znajdował się ok. 600 m na północ od ul.
Szkolnej na polu p. Małoty. O prowadzonej eksploatacji i wybieranych pokładach
brak bliższych informacji.
Szósta, najmłodsza kopalnia upadowa
nosiła nazwę „Rudokoks”, istniała w lac.d. na str. 18

Kopalnie węgla kamiennego na terenie ziemii psarskiej w latach 1724 - 1930. Mapę opracował Tadeusz Trzcionka.
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c.d. ze str. 17 „Szlakiem kopalń...”

tach 1928-1930. Była własnością M. Dzieduszyńskiej, a potem Spółki „Rudokoks”
(dzierżawa). Znajdowała się na polach Horzelów i Pierzchalskich. Zajmowała obszar od wzniesienia zwanego Wzgórzem
Mogielnica aż do granic Grodźca.
Wszystkie kopalnie na Ziemi Psarskiej
pracowały systemem filarowym z zawałem stropu. Tereny na powierzchni nie
były zabudowane i miały charakter rolniczy. Nikt nie zastanawiał się nad ewentu-

alnymi zniszczeniami na skutek prac eksploatacyjnych. Niestety powstałe szkody
górnicze objęły w XX wieku teren Psar,
Strzyżowic oraz innych rejonów gminy.
Dostępne źródła dowodzą take istnienia co najmniej 5 kopalni na terenie
Strzyżowic. Pierwsza z nich została
uruchomiona w 1824 r., a więc 100 lat
po pierwszej psarskiej kopalni. Są one
określane jako Zagłębie Strzyżowickie
lub Zagłębie Psarskie. Dziś mało kto pamięta, gdzie znajdowały się te kopalnie, i
że Psary są kolebką górnictwa węglowe-

KOLĘDOWALI Z TRZEMA KRÓLAMI

Zespół „OD... DO...” z Preczowa na scenie

6 stycznia, w Święto Objawienia
Pańskiego, w Ośrodku Kultury w Dąbiu odbył się uroczysty wieczór kolęd
połączony z otwarciem obiektu po
kapitalnym remoncie.
W nowej, pięknie odnowionej sali bankietowej zebrało się ponad 300 osób, chcących posłuchać najpiękniejszych polskich
kolęd w wykonaniu rodzimych muzyków.
Na program wieczoru złożyły się ko-

lędy i pastorałki przygotowane przez
uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbiu
oraz przez młodzież uczestniczącą w
warsztatach muzycznych, odbywających
się w Ośrodku Kultury w Sarnowie. Ponadto najpiękniejsze polskie kolędy w
wersji instrumentalnej zaprezentowała
Orkiestra Dęta z Góry Siewierskiej pod
batutą Tomasza Nowaka oraz zespoły
śpiewacze z terenu gminy Psary.

SZLACHETNA DRUŻYNA Z DĄBIA

go w Zagłębiu Dąbrowskim – to przecież tutaj powstały pierwsze tego typu
wyrobiska.
Dzisiaj nie ma na powierzchni wyraźnych śladów po tych kopalniach, są tylko
szczątkowe pozostałości, które pozwoliły na bliższą ich lokalizację. W tym roku
udało się znaleźć nieczynną studnię, która
istniała w miejscu szybu wydobywczego
Kopalni „Tadeusz I” w Psarach. Teren wymaga jeszcze oczyszczenia, szczegółowego zbadania, odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania. Tadeusz Trzcionka
Wspólnie z bardzo liczną publicznością poszczególnych występów wysłuchali
m.in: Wójt Gminy Psary – Tomasz Sadłoń
wraz z małżonką, Zastępca Wójta – Mirosław Rabsztyn, Sekretarz Gminy – Mirella
Barańska-Sorn, Skarbnik – Joanna Przybyłek, Ks. Proboszcz z Dąbia – Edward
Kołomański, Przewodniczący Rady Gminy Psary – Jacenty Kubica wraz z Radnymi
Rady Gminy Psary, Sołtys Sołectwa Dąbie
– Tadeusz Kubik i sołtys Brzękowic – Janusz Kozieł, Dyrektor GOK Gminy Psary – Anna Nagły oraz Dyrektor Szkoły w
Dąbiu – Grażyna Trzcionka. W przedstawionym reperaturze znalazły się piękne,
stare i znane kolędy jak „Lulajże Jezuniu”,
„Do szopy, hej pasterze”, „O gwiazdo betlejemska” czy „Północ już była”.
Tegoroczny koncert kolęd odbył się w
nowo wyremontowanej sali bankietowej
w budynku remizy OSP w Dąbiu. Otwierając uroczystość, Wójt Tomasz Sadłoń
krótko scharakteryzował zakres prac
wykonanych w obiekcie, wskazał źródła
finansowania inwestycji oraz wyraził zadowolenie z jej pomyślnego zakończenia.
Red.

W grudniu 2014 roku piłkarze, zarząd oraz sympatycy Klubu Sportowego Orzeł Dąbie po raz pierwszy wzięli
udział w organizowanej corocznie przed Świętami Bożego Narodzenia akcji charytatywnej Szlachetna Paczka.
Nad całością akcji czuwał jej inicjator czystości oraz artykuły szkolne, których Jak się później dowiedzieliśmy rodzina
w klubie – członek Zarządu KS Orzeł wartość wyniosła blisko 2.500 zł. Do ma- była zachwycona prezentami, w szczeDąbie Pan Kamil Miodek, który tak re- gazynu zlokalizowanego w Czeladzi za- gólności chłopcy, którzy chwalili się nazalacjonuje to wydarzenie: „Po wstępnej wieźliśmy dwanaście paczek plus meble. jutrz Wolontariuszce nowym obuwiem
selekcji wybraliśmy siedmioosobową ro- Na miejscu zostaliśmy przyjęci z serdecz- piłkarskim. Mama, Pani Ewa zadowolona
dzinę z Czeladzi, którą postanowiliśmy nym uśmiechem. Paczki nie wręczyliśmy była z szafy, która pozwoli na schowanie
wesprzeć jako darczyńcy. Rodzina przede bezpośrednio rodzinie, ponieważ chciała rzeczy dzieciaków”.
Bardzo cieszymy się, że mogliśmy w
wszystkim potrzebowała żywności, cie- ona zachować anonimowość. W Czelapłych koców i kołder oraz dużej szafy na dzi zostawiliśmy prezenty i otrzymaliśmy tym świątecznym okresie pomóc innym
ubrania. Piłkarze wraz z zarządem klu- czekoladę oraz dyplom. Jednak najprzy- oraz sprawić im radość. Szczególnie ciebu dokonali zbiórki pieniężnej. Następ- jemniejszą rzeczą było usłyszeć słowa szy to, że zawodnicy, zarząd oraz symnie dokonali zakupu szafy oraz innych pochwały od Wolontariuszki, która wy- patycy klubu tworzą drużynę nie tylko w
potrzebnych przedmiotów. Sympatycy raziła swoje słowa uznania dla piłkarzy, czasie rozgrywek piłkarskich, ale także
i przyjaciele klubu do budynku klubo- działaczy oraz wszystkich przyjaciół KS poza boiskiem. Artur Czapla
wego przynosili żywność trwałą, środki Orzeł Dąbie zaangażowanych w akcję.

19

SPORT

DEBIUT W PIŁKARSKIM TURNIEJU „OŻAROWICE CUP”
6 grudnia piłkarze Gminnej Akademii Piłki Nożnej w Psarach z rocznika 2005 oraz kilkoro młodszych zawodników z grupy Żaków po raz pierwszy wzięli udział w Halowym Turnieju Piłki Nożnej w Ożarowicach.
Wręczenie dyplomu i medali paDo rozgrywek przystąpiło 6 drużyn: zultaty, ale jednocześnie pokazało, że
Piast Ożarowice, Strażak Mierzęcice, sporo pracy jeszcze przed nimi. Wiele miątkowych wszystkim naszym zawodPrzyszłość Nowe Chechło, Millenium radości i uśmiechu przyniosło także nikom ostatecznie wprowadziło ich w
Wojkowice, Andaluzja Piekary Śląskie spotkanie z kolegami z zaprzyjaźnio- doborowe nastroje oraz silnie zmotyi APN Gmina Psary. O godz. 8:00 roz- nych drużyn z Wojkowic oraz Strażaka wowało do dalszych działań i doskonapoczęła się seria 15 meczy, w której za- Mierzęcice – zwycięzcy całego turnieju, lenia. Klaudia Dzierżanowska.
stosowano system „każdy z każdym”, jak i samo poznawanie nowych osób.
1x15 min.
Nasi młodzi piłkarze oraz – w przypadku Żaków – debiutanci w grze turniejowej na hali mieli wspaniałą okazję
do sprawdzenia swoich umiejętności.
Podczas całych rozgrywek zasmakowali wszystkich z możliwych rezultatów,
co pozwoliło im poczuć nie tylko słodycz zwycięstwa czy gorycz porażki.
Uświadomili sobie również, czym jest
naprawdę wyrównany mecz, podczas
którego liczy się każde podanie czy
błąd, a losy nie tylko danego spotkania,
ale i pozycji w całym turnieju ważą się
do ostatniej sekundy.
Ostatecznie nasi piłkarze uplasowali
się na 4. miejscu, co udowodniło im, że
cały trud, siły i zaangażowanie wnieCeremonia wręczenia medali
sione w treningi przyniosły właśnie re-

INNOWACYJNE TRENINGI ZIMOWE „ORLIKÓW”
Piłkarze grupy Orlików Gminnej Akademii Piłki Nożnej w Psarach pomimo niedostatku prawdziwej, śnieżnej zimy z pewnością nie mogą narzekać na nudę i rutynę w zajęciach. Na różne sposoby rekompensują sobie
brak możliwości gry na Orliku.
Poza treningami doskonalącymi wytrzymałość i motorykę, młodzi zawodnicy
uczestniczą w cyklu innowacyjnych zajęć
interdyscyplinarnych, mających na celu
urozmaicenie i ulepszenie umiejętności
niezbędnych im do skutecznej gry w piłkę
nożną.
Podczas pierwszych warsztatów nasi
piłkarze zapoznali się z grupą tancerzy
breakdance - Kids Team Young Katowice.
Oba zespoły przedstawiły krótkie pokazy
swoich dyscyplin: tańca i gry w piłkę nożną, a następnie wzajemnie uczyli się podstawowych zasad oraz figur tanecznych.
Na zakończenie treningu rozegrano towarzyski mecz. Zajęcia te miały na celu nie
Uczestnicy zajęć z Rugby Tag
tylko poznanie nowych ludzi i form aktywności, ale były przede wszystkim wstępem
do rozpoczęcia wspólnej nauki Freestyle
Football-u, czyli dziedziny sportu łączącej
obie te pasje.
Kolejną dyscypliną sportu, z jaką zmierzyli się nasi piłkarze było Rugby Tag, czyli
idealna dla dzieci, bo bezkontaktowa alternatywa dla klasycznego rugby. Tu za-

wodnicy grają w opaskach przypiętych na
wysokości bioder z dwoma znacznikami,
tzw. tagami po bokach, których zrywanie
jest właśnie formą obrony. Gra standardowo polega na zdobyciu przyłożenia. Dzięki
tym zajęciom Orliki ćwiczą myślenie strategiczne na boisku oraz doskonalą swoje
umiejętności współpracy i zdyscyplinowa-

nia.
Poprzez poznawanie nowych dziedzin
sportu, a jednocześnie świetną zabawę
zawodnicy w innowacyjny sposób szlifują
swoją formę piłkarską przed zbliżającą się
powoli wiosenną rundą rewanżową w rozgrywkach Podokręgu Sosnowiec. Klaudia
Dzierżanowska.
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OGŁOSZENIA

GOK ZAPRASZA NA JOGĘ W GRÓDKOWIE

Gminny Ośrodek Kultury w Gródkowie zaprasza na zajęcia jogi.
Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 17.45-19.15 w Szkole Podstawowej w Gródkowie.
Ćwiczenia fizyczne oparte są na hatha jodze, a na koniec dłuższy relaks.
Ćwiczenia łagodzą problemy z kregoslupem, rozciagaja i wzmacniają ciało.
Zapraszmy bez względu na kondycje. Zajęcia prowadzi instruktor Iwona Kwaśny.
Więcej info w GOK tel.32 267 22 59 lub na blogu www.jogawogrodzie.blogspot.com

Nabór na trenera
drużyny młodzieżowej
KS Orzeł Dąbie
W związku z rezygnacją poprzedniego
trenera drużyny Juniorów, Zarząd Klubu Sportowego „Orzeł” Dąbie ogłasza
nabór kandydatów na trenera w/w drużyny młodzieżowej.
Niezbędne wymagania:
• ukończony 18 rok życia
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
• posiadanie uprawnień do prowadzenia drużyny
Szczegółowe informacje można uzyskać u Prezesa Zarządu KS „Orzeł” Dąbie Pana Artura Czapli tel. 608 084 789.
Zgłoszenia należy składać telefonicznie
pod w/w numerem lub mailowo: orzeldabie@wp.pl

Psary, 26 stycznia 2015 r.
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Psary
Na podstawie art. 11 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z
2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko.Wyłożenie projektu studium nastąpi w dniach od 3 lutego 2015
r. do 3 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Psarach, ul. Malinowicka
4, 42-512 Psary, w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 lutego 2015 r.
o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Psary (sala nr 112).
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany
studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Psary z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 24 marca 2015 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi
wniesione w postaci elektronicznej:
1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz.
262) lub
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia-

łalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz.
235) lub
3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 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.) w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego
ochronie, zamieszczono dane o projekcie zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
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 uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa
w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.
Uwagi i 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 na zasadach określonych
w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2015 r.
Wójt Gminy Psary
Tomasz Sadłoń
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PODSUMOWANIE ROKU 2014 W OBIEKTYWIE

Wyremontowano salę bankietową w budynku
OSP Brzękowice - Goląsza. Koszt: 71 000 zł.

Wybudowano Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów. Koszt prac: 240 279 zł.

Wymieniono 7 km wodociągów w Malinowicach i Psarach.
Koszt: 2 941 886 zł.

Uruchomiono 8 Punktów Publicznego Dostępu do Internetu. Koszt: 783 645zł. Dofinansowanie: 450 358 zł.

Wybudowano parking przy OSP w Preczowie.
Koszt: 28 750 zł Dofinansowanie: 18 699zł.

Wybudowano pętlę autobusową w Malinowicach.
Koszt: 124 117 zł brutto.

PODSUMOWANIE ROKU 2014 W OBIEKTYWIE

Wyremontowano salę bankietową w Dąbiu.
Koszt prac: 276 017 zł. Dofinansowanie z PROW: 37 431 zł.

Wyremontowano salę gimnastyczną w SP Strzyżowice.
Koszt: 128 500 zł (dofinansowanie 31 020 zł).

Firma LIDL zakupiła 19 ha w Gródkowie pod budowę centrum logistycznego. Zdjęcie przykładowej inwestycji.

Otwarto nowy kompleks sportowo-rekreacyjny w Sarnowie.
Koszt: 1 462 470 zł brutto (krajowe i unijne dotacje: 851 850 zł).

Wyremontowano salę bankietową OSP w Psarach.
Koszt prac: 399 379 zł. Dofinansowanie z PROW: 62 568 zł.

Zakończono przebudowę ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej. Powstało aż 1023 mb. nowej nawierzchni.
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KULTURA

GMINNY FINAŁ 23. WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
11 stycznia, tradycyjnie w drugą niedzielę stycznia, na placu przed Urzędem Gminy w Psarach – po raz piąty z
rzędu – odbył się Gminny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.W tym roku zebrane fundusze zostaną
przeznaczone na podtrzymanie wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godną opiekę medyczną seniorów.W tym roku wspólnie zebraliśmy 41 492,93 zł.
Po raz kolejny, dla licznie zgromadzonych tego wieczoru mieszkańców, organizatorzy przygotowali wspaniałą muzyczną ucztę. Psarski
koncert WOŚP rozpoczął się od występów utalentowanych przedszkolaków i uczniów, m.in. z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Strzyżowicach, z Sarnowa, Szkoły Podstawowej w Dąbiu oraz młodzieży z Gimnazjum w Psarach. Po skocznych występach uczniów
przyszedł czas na zespoły działające przy Ośrodku Kultury w Sarnowie oraz popisowy koncert zespołu Over Sound z wokalistką Aleksandrą Rój na czele. Równoległe do występów młodych artystów
trwał quiz fantowy. Za symboliczne 5 złotych wrzucone do puszki
można było otrzymać los, który na zakończenie koncertu brał udział
w losowaniu nagród, w tym nagrody głównej: ekspresu ciśnieniowego
ufundowanego przez Urząd Gminy w Psarach.
Tuż przed godz. 20:00 na scenie zagościła gwiazda wieczoru – zespół The Postman. Artyści, zwani „polskimi Beatlesami”, zaprezentowali publiczności największe przeboje brytyjskiego zespołu. Porwali wszystkich do wspólnej zabawy w rytmie szalonych utworów
lat 60. Koncert zakończył się głośnymi i kolorowymi wystrzałami fajerwerków w ramach ogólnopolskiej akcji „Światełko do nieba”. Na
pożegnanie ciepłe słowa oraz podziękowania wszystkim zebranym,
sponsorom, wolontariuszom, pracownikom lokalnych jednostek oraz
druhom-strażakom z OSP Preczów przekazał Wójt Gminy Psary –
Tomasz Sadłoń.
Największą uwagę przykuł moment losowania nagród w konkursie
fantowym. Szczęśliwcy, którzy wcześniej zakupili losy, z niecierpliwością czekali na rozstrzygnięcie quizu. Podobnie jak w latach ubiegłych,
także i tym razem mogliśmy liczyć na hojność sponsorów, którzy przekazali ponad 40 bonów oraz upominków rzeczowych do puli nagród
konkursu. Wśród darczyńców były firmy oraz osoby indywidualne, w
tym: wójt Gminy Psary, Sklep Wielobranżowy WARS i SAWA z Psar,
Gospodarstwo Ogrodnicze Tadeusz Mularski z Malinowic, Radny z
Gródkowa, Kwiaciarnia Marka Łapanowskiego z Psar, Zajazd Zielony
Gościniec z Sarnowa, Salon Fryzjerski „Oliwia” z Psar, FHU Oliwia
z Dąbia Chrobakowego, Salon Medical SPA z Psar, Auto-Klima-Serwis Marcin Cela z Dąbia, Salon Kosmetyczny WENUS z Psar, Usługi
Fryzjerskie „Olga” z Psar, Salon Kosmetyczny „Pasja” z Psar, Zakład
Introligatorski Marek Gawron, NZOZ Medicus z Dąbrowy Górniczej,
Chata Jogi z Malinowic, Firma Diament Serwis z Gródkowa, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Aneta Sowul z Malinowic, Ciastkarnia
Marzena i Mariusz Kawiorscy z Dąbia Chrobakowego oraz Firma
Aleksandra i Bogdan Oliwa z Sarnowa. Red.

Covery grupy The Beatles grał
zespół The Postman

Aleksandra Rój z zespołem

Występ przedszkolaków z Sarnowa

Występ przedszkolaków z Dąbia

Występ uczniów ze SP Dąbie

Wójt wręcza nagrodę główną w quizie

