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Egzemplarz bezpłatny

Rozpoczyna się budowa węzła drogowego na DK86
Po ponad pięciu latach przygotowań projektowych rozpoczęła się właśnie inwestycja, która doprowadzi
do powstania w Sarnowie kompleksu logistyczno-magazynowego spółki DL Invest Group.
Pierwszy etap prac stanowi budowa
bezkolizyjnego połączenia drogi krajowej nr 86 z planowanym centrum logistycznym „DL Invest Park Psary”, które
ma powstać w niedalekiej przyszłości w
Sarnowie. Będzie ono szansą na utworzenie wielu nowych miejsc pracy w gminie Psary oraz przyczyni się do wzrostu
dochodów naszego samorządu.
DL Project Management S.A z siedzibą
w Katowicach jako inwestor tegoż projektu wystosował oficjalny komunikat
prasowy informując, że rozpoczęły się
już prace w ramach projektu pod nazwą: „Budowa węzła komunikującego
tereny inwestycyjne w Psarach z Drogą
Krajową nr 86 w Sarnowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Wartość
tej inwestycji sięga 16,4 mln zł i zostanie
ona sfinansowana wyłącznie przez firmę
DL Project Managment S.A. Cała infrastruktura drogowa zostanie następnie
udostępniona do użytku publicznego i
nieodpłatnie przekazana na rzecz właściwych zarządców dróg. Wykonawcą
robót została doświadczona i renomowana firma drogowa mająca doświadczenie w tego typu inwestycjach.
Zakres przedmiotowego projektu
obejmuje wykonanie m.in.:

Wizualizacja centrum logistycznego, które ma powstać w Sarnowie

a) węzła typu półkoniczyna – tj. budowę
4 łącznic typu P1 – 2 bezpośrednich i 2
pośrednich – wraz z pasami włączania
(2) i pasami wyłączania (2),
b) budowę 2 rond,
c) przejście podziemne pod drogą krajową nr 86 wraz z odwodnieniem i instalacją oświetleniową, łączące dwie części
ul. Podgórnej,
d) budowę „łącznika” drogowego o długości ok. 312 mb. od węzła drogowego,
e) budowę ciągu pieszo-rowerowego
długości ok. 300 m,
f) przebudowę 2 istniejących zjazdów
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g) przebudowę istniejących barier
ochronnych,
h) przebudowę istniejącej sieci teletechnicznej i gazowej,
i) budowę oświetlenia drogowego,
j) przebudowę istniejącej sieci teletechnicznej i gazowej,
k) rozbudowę istniejącego systemu odwodnienia i odprowadzania wód deszczowych z drogi obejmującą między
innymi korytka ściekowe oraz rowy
przydrożne.
c.d. na str. 2
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c.d. ze str. 1 „Rozpoczyna się budowa...”

Wyżej wymienione prace mają zapewnić bezkolizyjną komunikację samochodową i pieszą na tym odcinku drogi krajowej nr 86. Projekt przewiduje
także inne rozwiązania zwiększające
bezpieczeństwo, ponieważ oprócz budowy dodatkowych pasów włączania i
wyłączania z ruchu oraz przejścia podziemnego wykonane zostanie dodat-

kowe oświetlenie oraz kolejne ekrany
akustyczne. Prace będą prowadzone od
14.10.2015 r. do 30.08.2016 r.
Harmonogram robót przewiduje zorganizowanie robót w dwóch etapach, w
trakcie których ruch drogowy będzie
zwężony do jednego pasa drogowego w
każdym kierunku. Na etapie pierwszym
inwestycji ruch drogowy przeniesiony
zostanie na pasy drogi w kierunku Czę-

stochowy na czas prowadzonych robót
po stronie zachodniej węzła tj. między
14.10.2015 r. a 30.03.2016 r. Natomiast
w drugim etapie, gdy prace obejmą
stronę wschodnią drogi tj. w okresie
30.03.2016 r. – 30.08.2016 r., nastąpi
analogiczna zmiana i przejazd będzie
możliwy jedynie na pasach drogi po
stronie zachodniej.
Red.

Boisko w Dąbiu gotowe
Za budynkiem Szkoły Podstawowej w Dąbiu zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego wraz ze skocznią do skoku w dal.

Boisko wielofuncyjne w Dąbiu świeżo po ułożeniu murawy

Szkoła Podstawowa w Dąbiu może
cieszyć się od października nowym boiskiem, na którym można grać w piłkę
nożną i ręczną, tenisa ziemnego oraz
siatkówkę. Jego nawierzchnię pokrywa
krótka trawa syntetyczna, a obok obiektu znajdują się trybuny z siedziskami z
polipropylenu dla 64 osób. Boisko wyposażone zostało w sprzęt sportowy w
postaci 4 koszy do koszykówki, bramki
aluminiowe oraz mocowania do siatkówki. Na nowym obiekcie zamontowano
także oświetlenie do gry po zmierzchu,
piłkochwyty oraz ogrodzenie. Obok
boiska znalazła się skocznia do skoku w

dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej i zeskocznia w formie piaskownicy. Koszt wyżej opisanych zadań wykonanych przez firmę Grumix wyniósł
440 tys. zł brutto, z czego 133 333 zł stanowić będzie dotacja ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przy okazji
wymieniono także część starego ogrodzenia przy szkole oraz naprawiono i odnowiono fragment elewacji budynku od
strony boiska, na której powstał piękny
malunek wykonany przez firmę „Szaro-Biało” z Dąbia. Znacznie zwiększył on
estetykę tego miejsca.
Nie jest to jednak koniec prac bu-

dowlanych przy Szkole Podstawowej w
Dąbiu. W drugiej połowie października
został ogłoszony przetarg na drugi etap
prac przy zagospodarowaniu otoczenia
szkoły. Zakres planowanych robót jest
duży. Gruntownie zwiększona zostanie
liczba miejsc parkingowych przy szkole,
zarówno na samym placu szkolnym oraz
wzdłuż ogrodzenia szkolnego od strony
wschodniej. Dodatkowo wyburzony zostanie stary budynek gospodarczy, wymienione będą dwa zbiorniki na ścieki
sanitarne i zainstalowane zostaną szamba o pojemności 10m³ każde. Wykonany także zostanie nowy plac szkolny o
nawierzchni z kostki, strefa rekreacji po
wschodniej i zachodniej stronie szkoły z
urządzeniami siłowni zewnętrznej, chodnik wiodący do boiska wielofunkcyjnego,
nowe ogrodzenie dla całego placu szkolnego, a także wyremontowane będą
schody prowadzące do szkoły. Dodatkowo zmodernizowana ma być droga
dojazdowa do placu szkolnego, a druga
– znajdująca się obok terenu szkoły – zostanie poszerzona tak, aby łatwo mógł na
niej zawracać szkolny autobus. Z kolei
znajdująca się przy szkole wiata przystankowa będzie wymieniona na nową. Prace
obejmą także wykonanie monitoringu
całego terenu placówki oświatowej w
Dąbiu. Termin realizacji wspomnianego
etapu prac to koniec maja 2016 r. Red.

Trwają prace na stadionie Iskry Psary
W połowie października ruszyły prace na stadionie Iskry Psary, gdzie powstaje plac zabaw, siłownia zewnętrzna, parking oraz nowy brukowany trakt, wiodący do parku Żurawiniec.
W ramach umowy z firmą budow- trawiastej wraz z osprzętem, jak również budynku Iskry. Cały obiekt zyska nowe
ogrodzenie panelowe z furtkami i bralaną w miejscu starego asfaltowego bo- montaż oświetlenia parkowego.
Na remoncie skorzystają także zawod- mami antykorozyjnymi. Firma Drogrem
iska powstanie plac zabaw z bezpieczną
nawierzchnią, wokół którego zostanie nicy Iskry Psary. Główna płyta wzbogaci w ramach umowy zainstaluje na obiekcie
zamontowane ogrodzenie. Na terenie się o piłkochwyty, wymienione zostaną także monitoring. Przy okazji tych robót
stadionu Iskry powstanie także siłow- wiaty dla zawodników rezerwowych, a wymieniony zostanie stary wodociąg,
nia zewnętrzna. Do obiektu prowadzić przestrzeń wokół nich ma być wybruko- który biegnie po terenie stadionu.
Prace na budowie szybko postępują.
będzie wybrukowany zjazd z ul. Malino- wana. Prace obejmą też montaż nowych
wickiej. Inwestycja obejmie także budo- schodów przy zejściu z trybun i położenie Wykorytowano i wykonano podbudowę boiska do siatkówki o nawierzchni nowych płytek wraz z izolacją na tarasie
c.d. na str. 3
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c.d. ze str. 2 „Trwają prace na stadionie...”

wy pod parkingi, wybrukowano część
dojazdu do ul. Malinowickiej oraz plac,
znajdujący się bezpośrednio przed szatnią
piłkarską, wykonano plac pod siłownię,
zamontowano elementy placu zabaw,
wykonano nowe schody terenowe przy
trybunach. Prace mają zakończyć się
zgodnie z umową na początku grudnia.
Wykonawcą tego zadania jest firma
Drogrem S.C. Kyrcz, a koszt tego zadania
wyniesie 652 662,90 zł brutto. Red.

Montaż urządzeń na placu zabaw na terenie stadionu

Ruszyła budowa chodników przy drogach powiatowych
W połowie października ruszyła budowa chodnika przy ul. Belnej w
Strzyżowicach., ul. Malinowickiej w Psarach oraz Kościuszki w Górze Siewierskiej, a już wkrótce prace rozpoczną się także w Preczowie.

Prace nad budową chodnika na ul. Malinowickiej w Psarach

Obecnie wyłoniona w przetargu firma
wykonuje podbudowę pod chodnik oraz
odwodnienie przy ul. Belnej w Strzyżowicach od posesji nr 13 do 27 oraz w
Psarach przy ul. Malinowickiej (fragment
od kwiaciarni do sklepu ogólnospożyw-

czego na ul Wiejskiej), a także w Górze
Siewierskiej na ul. Kościuszki (fragment
od skrzyżowania z drogą wojewódzką
nr 913 do rejonu posesji nr 2) prócz tego
w tym roku wybudowane zostaną jeszcze chodniki wraz z odwodnieniem przy

ul. Wiejskiej w Preczowie (fragment od
skrzyżowania z ul. Polną do posesji nr
16). Dodatkowo w Brzękowicach Górnych zostanie wykonane odwodnienie
drogi powiatowej w postaci 235 m.b.
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na
tzw. „Gościńcu”.
Wyżej opisane inwestycje są finansowane przede wszystkim ze środków
gminy Psary, chociaż kwestia remontu
chodników wzdłuż dróg powiatowych
znajdujących się na terenie gminy Psary
leży w kompetencjach władz Powiatu Będzińskiego. Jednakże z uwagi na bardzo
złą sytuację finansową tej instytucji, Gmina Psary dotuje wybrane zadania inwestycyjne w celu przyspieszenia ich realizacji
i zagwarantowania odpowiedniej ilości i
jakości tychże prac. Dlatego w tym roku
wsparcie finansowe Gminy Psary dla Powiatu będzie rekordowe i wyniesie maksymalnie 890 453,43 zł. Powiat przeznaczył w 2015 r. na te zadania jedynie 5 tys.
zł, ale zadeklarował, że w 2016 r. zwiększy finansowanie do 500 tys. zł. Red.

Nowy parkiet w sali GOK-u w Gródkowie
Od października br. mieszkańcy gminy mogą korzystać z nowego parkietu na sali bankietowej Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie.

Nowy parkiet na sali bankietowej GOK w Gródkowie

Wykonawcą inwestycji była firma
DREW-ART JMS Stanisław Majka. Najpierw rozebrano podłogę ze starego par-

kietu i poddano ją utylizacji. Następnie
usunięto zewnętrzną warstwę betonu,
która znajdowała się pod deskami oraz

zlikwidowano kilka znacznych pęknięć i
wybrzuszeń w posadzce. W dalszej kolejności wykonano podłoże i wyłożono
nowe deski parkietowe na powierzchni
187,6 m2. Koszt prac wyniósł 42 318,72 zł.
Dyrektor GOK w Gródkowie Anna
Nagły jest bardzo zadowolona z przeprowadzonego remontu podłogi: „Stary
parkiet w sali balowej od dawna wymagał remontu, wiele klepek się ruszało, a
w szczelinach podłogowych zalegał kurz,
który był bardzo trudny do usunięcia.
Dzięki nowej podłodze zwiększył się
komfort korzystania z tego miejsca. Z remontu przede wszystkim cieszą się teraz
osoby, które przychodzą do nas na zajęcia fitness i zumba – ćwiczą teraz w zdecydowanie lepszych warunkach”. Red.
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Powstaje projekt budowlany przebudowy DW 913
22 października b.r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad przebudową drogi wojewódzkiej numer 913 od
skrzyżowania z DK78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z drogą krajową 86 w Będzinie.
Wspomnianą umowę podpisali dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniew Tabor oraz Andrzej
Dercz – Prezes Zarządu ILF Consulting
Engineers Polska Sp. z o.o. Wójt Gminy
Psary uczestniczył w tym spotkaniu na
zaproszenie Zarządu Dróg Woj. jako reprezentant gminy, która zainicjowała to
ogromne przedsięwzięcie drogowe.
Spotkanie w biurze Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie podpisania
Przypomnijmy, że Gmina Psary jest liumowy na wykonanie projektu budowlanego przebudowy DW 913
derem porozumienia gmin, przez które
przebiega droga woj. nr 913, i które zdecydowały się pokryć w 2014 roku koszty
wykonania koncepcji przebudowy tego
szlaku komunikacyjnego. Opracowanie
to zostało wykorzystane jako opis przedmiotu zamówienia w przetargu na wyłonienie projektanta przebudowy DW913.
Obecnie wyłoniona w przetargu firma
ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.
ma wykonać już nie koncepcję a projekt
budowlany. Koszt przygotowywanej dokumentacji wyniesie 1 424 339, 82 zł brutto. Projektowana jezdnia będzie miała 7 m
szer., a na całej długości drogi powstanie

ciąg pieszo-rowerowy, przebudowane
zostaną skrzyżowania, które obecnie nie
spełniają norm bezpieczeństwa, powstanie też odwodnienie drogi, a skrzyżowania nie będą przebudowywane w ronda.
Szybkie powstanie wyżej wspomnianego projektu jest kluczowe, aby inwestycja
ta otrzymała unijne dofinansowanie w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020.
Zadanie to znajduje się już na wstępnej
liście projektów kluczowych, które mają
szansę na realizację przy 85% dotacji.
Szacunkowa wartość całego przedsię-

wzięcia budowlanego wynosi 77 mln zł,
z czego potencjalna dotacja wyniosłaby
61,6 mln zł. Niestety na lata 2014-2020
przewidziano na drogi dużo mniej środków unijnych niż w programach na lata
2007-2013, dlatego też największe szanse na realizację projektów będą mieć ci
wnioskodawcy, którzy wykażą się gotową
dokumentacją budowlaną z pozwoleniem
na budowę. Taki montaż finansowy spowodowałby, że Gmina Psary nie będzie
musiała partycypować w kosztach wykonania projektu budowlanego ani samej
przebudowy. Red.

Zapraszamy na spotkania dotyczące koncepcji rozwiązania
problemu ścieków na terenie gminy Psary

Tak, jak informowaliśmy w poprzednim numerze Głosu Gminy Psary, firma Ekoprojekt z Zabrza na zlecenie
Urzędu Gminy Psary opracowuje szczegółową i wielowariantową koncepcję rozwiązania problemu odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych na terenie naszej gminy.
Do tej pory firma wykonała już pierw- mów kanalizacyjnych zlokalizowanych w „Serdecznie zapraszam wszystkich mieszszy etap prac, z którego wyłoniło się gminach ościennych w oparciu o model kańców do wzięcia udziału w spotkaniach
w tak ważnej dla nas sprawie, jaką jest
osiem wariantów rozwiązania problemu kanalizacji grawitacyjno-tłocznej;
ścieków. Jednym z nich jest powszechne - gospodarka ściekami sanitarnymi oparta wybranie optymalnego dla nas rozwiązazastosowanie przydomowych oczyszczal- na jak najmniejszej liczbie uzasadnionych nia problemu ścieków w gminie. Wariant,
ni ścieków, natomiast pozostałe siedem technicznie oczyszczalni grupowych zlo- który wspólnie wybierzemy do realizacji
polegają na budowie zbiorczego systemu kalizowanych na terenie gminy Psary i bez stanowić będzie największą gminną inwekanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej bądź ekspedycji ścieków do istniejących syste- stycję w następnych kilkunastu latach”.
ciśnieniowej z różną ilością oczyszczalni mów kanalizacyjnych zlokalizowanych w
gminach ościennych w oparciu o model
ścieków na terenie gminy.
Spotkania konsultacyjne odbędą
W drugim etapie prac szczegółowej kanalizacji ciśnieniowej;
się:
analizie zostaną poddane cztery warianty, - gospodarka ściekami sanitarnymi opar- 18 listopada w sali bankietowej
które są zarazem najkorzystniejsze za- ta na uzasadnionych technicznie oczyszOSP w Psarach o godz. 17:00
równo pod względem kosztów inwestycji czalniach grupowych zlokalizowanych na
- 24 listopada w sali bankietojak i przyszłej eksploatacji. Przestawiają terenie gminy Psary i ekspedycji ścieków
wej OSP w Górze Siewierskiej o
do istniejących systemów kanalizacyjnych
się one następująco:
godz. 17:00
- gospodarka ściekami sanitarnymi oparta zlokalizowanych w gminach ościennych w
- 25 listopada w sali bankietowej
w całości na oczyszczalniach przydomo- oparciu o model kanalizacji ciśnieniowej.
OSP w Preczowie o godz. 17:00
wych;
W listopadzie i grudniu na terenie gmi- 1 grudnia na sali gimnastycznej
- gospodarka ściekami sanitarnymi oparta ny Psary odbędzie się pięć spotkań konsulSzkoły Podstawowej w Strzyżona jak najmniejszej liczbie uzasadnionych tacyjne z twórcami koncepcji, na których
wicach o godz. 17:00
technicznie oczyszczalni grupowych zlo- będzie można szczegółowo zapoznać się
- 2 grudnia w sali bankietowej
kalizowanych na terenie gminy Psary i bez ze złożonymi propozycjami. Do uczestnicOSP w Dąbiu o godz. 17:00
ekspedycji ścieków do istniejących syste- twa w nich zachęca Wójt Tomasz Sadłoń:

PILNE INFORMACJE

Zmiana terminu składania wniosków na eko-dotacje
Gmina Psary ogłasza przesunięcie terminu przyjmowania zgłoszeń osób chętnych do udziału w obydwu
projektach na dofinansowanie: 1) termoizolacji budynków indywidualnych oraz 2) wymiany indywidualnych źródeł
ciepła i budowy instalacji odnawialnych źródeł energii. Informacja o nowym terminie składania wniosków będzie
wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Psary oraz podana do wiadomości na stronie www.psary.pl.
Przesunięcie terminu jest niezależne od Gminy Psary i wynika z rozbieżności interpretacyjnych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwestii udzielania dofinansowań w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego.

NOWE i STARE KOSZE NA ŚMIECI

We wrześniu do wszystkich gospodarstw domowych dostarczone zostały kosze na śmieci o pojemności 120 i 240 litrów. Przypominamy, że nowe kosze będzie można użytkować dopiero od początku stycznia.
Natomiast do końca grudnia śmieci należy wystawiać w starych koszach należących do firmy Spectrum,
obecnego odbiorcy odpadów komunalnych z naszej gminy. Śmieci wystawione w innych koszach, niż te
będące własnością firmy Spectrum, nie będą przez nią odbierane.
Szczególnie ważne jest to, aby śmieci zostały wystawione w koszach firmy Spectrum w grudniu, ponieważ wtedy wraz
z ostatnim odbiorem odpadów firma ta będzie zabierała swoje pojemniki. Kluczowym jest więc wystawienie śmieci we
właściwych pojemnikach na śmieci, tak aby firma Spectrum nie odebrała omyłkowo kosza, który nie stanowi jej własności.
Starajmy się również pamiętać o tym, że przekazane w użytkowanie nowe pojemniki na odpady powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznymi oraz wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem
tzn. do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych. W pojemnikach tych NIE WOLNO gromadzić śniegu, lodu,
gorącego popiołu, żużlu, trawy i gałęzi, odpadów z remontów, odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych i
odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ani innych odpadów podlegających segregacji. Koszy
nie wolno niszczyć ani oddawać do używania osobom trzecim.
W razie niespełniania w/w obowiązków, Urząd Gminy Psary będzie żądać zwrotu użyczonych pojemników na śmieci.
Jednocześnie właściciel nieruchomości poniesie odpowiedzialność za zniszczenie czy uszkodzenie pojemnika, niewynikającej ze zwykłej amortyzacji, godnie z art. 415 kodeksu cywilnego. Cena jednostkowa pojemnika na śmieci sprzedawanego
detalicznie wynosi ponad 100 zł.

Wyniki wyborów parlamentarnych w gminie Psary
25 października 2015 roku w całym kraju odbyły się wybory do Sejmu i Senatu RP. Państwowa Komisja Wyborcza podała
we wtorek 27 października oficjalne wyniki. Pełne wyniki można znaleźć na stronie PKW: http://parlament2015.pkw.gov.pl/
Wybory do Sejmu RP
Frekwencja w wyborach do Sejmu RP w Polsce wyniosła 51,11 %, natomiast w gminie Psary była wyższa i osiągnęła 53,39%.
Obywateli uprawnionych do głosowania do izby niższej parlamentu były na terenie gminy 9675, liczba kart ważnych 5165, liczba
głosów ważnych 5039.
Rozkład głosów w gminie Psary wyglądał następująco: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 25,96%, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 24,65%, Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
14,31%, Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru 13,22%, Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15” 9,59%, Komitet
Wyborczy Partia Razem 4,98%, Komitet Wyborczy KORWiN 4,88%, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 2,42%.
Najwięcej głosów oddano na: Waldemara Franciszka Andzela (615 głosów, KW PiS), Beatę Marię Małecką-Liberę (484, KW
PO), Barbarę Dolniak (431 głosów, KW Nowoczesna Ryszarda Petru).
Z okręgu wyborczego nr 32, który obejmuje powiat będziński, zawierciański, Dąbrowę Górniczą, Sosnowiec i Jaworzno
mandaty poselskie otrzymali: Ewa Danuta Malik (28 909 głosów, KW PiS), Waldemar Franciszek Andzel (12 021, KW PiS), Robert Piotr Warwas (11 998, KW PiS), Dariusz Karol Starzycki (9 039,
KW PiS), Beata Maria Małecka-Libera (23 429, KW PO), Anna Ewa Nemś (15 875, KW PO), Paweł
Jerzy Bańkowski (6 707, KW PO), Barbara Stanisława Chrobak (8 550, KW Kukiz’15), Barbara
Dolniak (15 752, KW Nowoczesna).
Wybory do Senatu RP
Frekwencja w wyborach do Senatu RP w Polsce wyniosła 50,91%, a w gminie Psary – 53,36% (głosów ważnych oddano
4961). W naszym okręgu zgłoszono trzech kandydatów, którzy otrzymali następujące poparcie wyborców w gminie Psary:
Zbigniew Henryk Meres (KW PO, 1916 głosów, 38,62%), Arkadiusz Jakub Grabowski (KW PiS, 1592, 32,09%), Rafał Jan Pietrzyk (KKW Zjednoczona Lewica, 1453, 29,29%). Jednakże w całym okręgu wyborczym nr 76 (powiat będziński, zawierciański i
Dąbrowa G.) zwyciężył Arkadiusz Jakub Grabowski (57092 głosy, KW PiS), który otrzymał mandat Senatora RP.
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system monitoringu rozbudowany
W październiku zakończono rozbudowę nowoczesnego systemu monitoringu wizyjnego w gminie Psary. Koszt inwestycji wyniósł 75 820 zł.
Pierwszy etap budowy systemu kamer Natomiast całodobowy nadzór wizyjny
zrealizowano do listopada 2014 r., obej- prowadzi agencja ochrony, posiadająca
mując część placów zabaw, boisk, terenów grupy interwencyjne gotowe do podjęcia
przyszkolnych i przestrzeń wokół niektó- natychmiastowych działań. W razie korych remiz. Obecny zakres prac pozwolił nieczności operator systemu może samona montaż urządzeń w kolejnych, ważnych dzielnie podjąć decyzję o powiadomieniu
dla lokalnych społeczności, miejscach uży- policji lub wysłaniu patrolu samochodoteczności publicznej: stadion Iskry Psary, wego na miejsce zdarzenia w celu przestacja uzdatniania wody w Malinowicach, prowadzenia czynności porządkowych.
stadion w Górze Siewierskiej, boiska wie- Transmisja obrazu na żywo odbywa za
lofunkcyjne w Górze Siewierskiej i przy pomocą łączy internetowych. Obraz jest
szkole podstawowej w Dąbiu, przy budyn- również zapisywany w pamięci dysku
ku OSP Goląsza oraz OSP Preczów oraz twardego, dzięki czemu można odtwoprzy Gimnazjum w Psarach.
rzyć wcześniejsze zdarzenia.
Pełen nadzór nad systemem pełni
Wkrótce zaczną także działać radiochroniona jednostka centralna, zainsta- węzły, dzięki którym osoba mająca podlowana w budynku Urzędu Gminy Psary. gląd z kamer będzie mogła wystosować

Jedna z kamer w Preczowie

komunikat upominający konkretne osoby,
których zachowanie jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego.
Systemem monitoringu objętych jest
już 45 miejsc w gminie Psary. Dzięki takim urządzeniom nadzorującymi znacznie
zwiększa się bezpieczeństwo osób oraz
cennego mienia publicznego w poszczególnych miejscach. Red.

Krótsza droga do szkoły i przedszkola w Sarnowie
Już od początku września można korzystać z obustronnego chodnika w Sarnowie, dzięki któremu dojście
do szkoły podstawowej i przedszkola w Sarnowie zostało skrócone.
Chodnik przebiega wzdłuż wschodniej części budynku
przedszkola i łączy ul. Szkolną z ul. Wiejską w rejonie skrzyżowania z DK86. Wykonany został z kostki betonowej o długości
341,5 metrów i szerokość 2 m, a w rejonie skrzyżowania z
DK86 biegnie po trasie znajdującego się wcześniej w tym miejscu deptaka, gdzie poszerzono go do 4 m.
Chodnik ułatwi mieszkańcom Sarnowa poruszanie się pomiędzy ul. Szkolną i Wiejską, które przecina trasa szybkiego
ruchu. Dzięki tej inwestycji rodzice oraz dzieci uczęszczające
do przedszkola i szkoły podstawowej w Sarnowie będą mogły
dojść do tych obiektów bezpieczniej i krótszą drogą.
Zadanie warte 92 000 zł brutto wykonał Zakład Robót KoChodnik pomiędzy DK86 a ul. Szkolną w Sarnowie
munalnych BUD-KOM s.c. z Czeladzi. Red.

Inspirujące malowidła sportowe
Na terenie gminy Psary przy obiektach sportowych powstały trzy oryginalne, kolorowe malunki, których zadaniem jest nie tylko poprawienie estetyki przestrzeni publicznej, ale i promowanie kultury fizycznej.
Na szczególną uwagę zasługuje obraz
na sali gimnastycznej, na którym można
rozpoznać twarze znanych sportowców
ukazanych jako dzieci, dopiero co rozpoczynające swe sportowe przygody, i jako
dorosłych mistrzów z danych dyscyplin.
Natomiast trzecie inspirujące dzieło znalazło swoje miejsce na ścianie przy Orliku
2012 przy Gimnazjum w Psarach. Tematyka tego ostatniego kręci się wokół zróżnicowanych form kolarstwa, które stanowi
przecież jedną z bardziej popularnych pasji sportowych naszych mieszkańców.
Malunek ze sportowcami na sali gimnastycznej w szkole w Dąbiu
Każde malowidło jest unikatowe,
Dwa malunki zostały wykonane w Dą- od strony boiska wielofunkcyjnego. Oba barwne, pełne dynamiki i budzi w odbiorbiu: jeden – na ścianie wyremontowanej przedstawiają sylwetki postaci reprezen- cach pozytywną energię. Prace malarskie
sali gimnastycznej szkoły podstawowej, a tujących i uprawiających różne dyscypli- wykonała na przestrzeni tego lata firma
drugi – na odnowionej elewacji budynku ny sportowe: indywidualne i zespołowe. „Szaro-Biało” z Dąbia. Red.
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Otoczenie Orła Dąbie pięknieje
W połowie października przylegająca do stadionu Orła Dąbie
skarpa przeszła metamorfozę.
Na skarpie przylegającej do stadionu
Orła Dąbie zaprzyjaźniona z tamtejszym
zespołem piłkarskim firma SOB-POL
P.W. W. Sobieraj bezpłatnie wykonała
prace ziemne, polegające na wyprofilowaniu skarp wokół boiska. Po zakończeniu tych robót osoby wchodzące w skład
Zarządu LKS-u Orła Dąbie wspólnie z
sympatykami klubu zabezpieczyły skarpę
agrowłókniną oraz uprzątnęli teren wokół boiska. Następnie samorząd gminy
Psary zlecił nasadzenie na skarpie krzewów, które będą zabezpieczały przed
osuwaniem się ziemi. Koszt zakupu drzewek oraz nasadzenia wyniósł 7000 zł.
Z tej zmiany zadowolony jest między

Skarpa przy stadionie z ozdobną zielenią

innymi Artur Czapla, prezes LKS Orzeł
Dąbie: „Dzięki tym pracom poprawiła się estetyka naszego obiektu, zniknie
problem z wykaszaniem traw na usypa-

nych z gruzu skarpach, a dodatkowo od
strony drogi powstaną miejsca parkingowe dla pojazdów, którymi na mecz przyjeżdżają kibice”. Red.

Zaplanowano podział środków Funduszu Sołeckiego w 2016 r.
Pod koniec września w poszczególnych sołectwach gminy Psary odbyły się zebrania wiejskie, na których ustalono
przeznaczenie środków z przyszłorocznego funduszu sołeckiego.
Fundusz sołecki to pieniądze wyod- oraz utrzymanie jednostki OSP Dąbie nie rozdysponowane na zakup i montaż
rębnione z budżetu gminy, które muszą (5.000 zł). W Goląszy kwota 23.992,53 urządzeń do siłowni zewnętrznej, rebyć przeznaczone na realizację przedsię- zł zostanie wydana na dokończenie re- mont kuchni i zakup wyposażenia, zakup
wzięć służących poprawie życia miesz- montu remizy OSP Goląsza-Brzękowice gabloty na sztandar dla KGW oraz izokańców. O jego przeznaczeniu decydują oraz doposażenie terenu rekreacyjnego. lację przeciwwilgociową ściany w remimieszkańcy danego sołectwa, w głoso- W Górze Siewierskiej zadecydowano, że zie OSP. W Sarnowie za 26 807,30 przy
waniu na zebraniu wiejskim. Kwota przy- kwota 26.807,30 zł zostanie przeznaczo- szkole podstawowej powstanie siłownia
padająca na każde sołectwo obliczana na na dofinansowanie do zakupu lekkiego zewnętrza i mały zieleniec. W Strzyżojest na podstawie wzoru przedstawione- samochodu pożarniczego dla OSP Góra wicach 26 807,30 zł rozdzielono nastęSiewierska. W Gródkowie 26.807,30 zł pująco dla: Zespołu Szkolno-Przedszkolgo w odpowiedniej ustawie.
W Brzękowicach kwotę 18 979,57 zł posłuży do rozbudowy szkoły i przylega- nego nr 1 na zakup pomocy naukowych
postanowiono przeznaczyć na remont jącego do niej terenu rekreacyjno-spor- (8.000,00 zł), LKS-u Jedność Strzyżowipomieszczeń pryszniców w szatni KS towego. W Malinowicach za 25.252,48 zł ce na nowe bramki treningowe (4.000,00
Orzeł Dąbie (7.000 zł) oraz remont i zagospodarowany zostanie teren wokół zł), tamtejszego OSP na zakup szafek i
doposażenie sprzętu gaśniczego OSP budynku byłej szkoły. W Psarach kwo- remont łazienki (10.807,30 zł.) oraz na
Dąbie (11.979,57 zł). W Dąbiu kwota ta 26.807,30 zł będzie wykorzystana na renowację placu zabaw i zakup urządzeń
20.453,97 zł zostanie spożytkowana na remont samochodu tamtejszej jednostki siłowni zewnętrznej (4.000,00 zł). Red.
projekt budowlany pergoli (15.453,97 zł) OSP. W Preczowie 26.807,30 zł zosta-

Termomodernizacja się opłaca
Na przełomie wiosny i lata firma ISOVER we współpracy z gminą Psary zorganizowała konkurs, którego celem było
pobudzenie myślenia mieszkańców w kierunku kompleksowych termomodernizacji. Choć nie wpłynęło zgłoszenie,
które pozwalałoby przyznać główną nagrodę w postaci materiałów i opinii konstruktorskiej o wartości 29 800 zł, to
Komisja Konkursowa postanowiła przyznać nagrodę specjalną Państwu Magdalenie i Przemysławowi Łągowik.
Sławomir Kocur – Saint-Gobain: sposób dowiedzieli się Państwo o nim?
budynku, uwzględniającą nasze potrzeby
Witam Pani Magdaleno i Panie Przemku.
Magdalena i Przemysław Łągo- teraz i jutro. Postanowiliśmy przeproSpotykamy się, ponieważ jury konkur- wik: Dom, w którym mieszkamy naj- jektować poddasze budynku, wymienić
su „Kompleksowa termomodernizacja lepsze lata miał już za sobą, był zimny, okna, docieplić ściany. Przed nami jeszcze
domu z ISOVER” przyznała Państwu energochłonny, a jego estetyka nie odpo- rozbudowa instalacji. O konkursie dowiespecjalną nagrodę w postaci wełny mi- wiadała naszym oczekiwaniom. Spodzie- dzieliśmy się ze strony internetowej gminy
neralnej potrzebnej do izolacji pod- waliśmy się dziecka, które powinno do- Psary.
dasza, było to 230 m2 dwóch warstw rastać w komfortowych warunkach, a to
S.K.: Porozmawiajmy o dociepleniu.
Uni-Maty i Profit Maty o grubości wymagało podjęcia radykalnych kroków. Część prac została już zrealizowana, wy10 cm oraz 15 cm. Co skłoniło Państwa Podjęliśmy decyzję, że musimy przepro- mieniono okna, ocieplono ściany, a przed
c.d. na str. 8
do wzięcia udziału w konkursie i w jaki wadzić kompleksową termomodernizację
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c.d. ze str. 7 „Termomodernizacja się opłaca”

Państwem docieplenie poddasza otrzymaną wełną mineralną ISOVER. Czy widzą już Państwo efekty swoich prac?
P i M.Ł.: Efekt izolacji jest niesamowity! O tej porze roku (jesień) po napaleniu w piecu podnosiliśmy temperaturę w
domu do około 21°C, ale nad ranem spadała nawet do 14°C. Dzisiaj temperatura
w domu jest stabilna na tle tego, co było
i nigdy nie spada poniżej 22°C, nawet gdy
w piecu się nie pali. To jeszcze nie koniec,
ponieważ za chwilę docieplimy poddasze
i sytuacja diametralnie się poprawi – jesteśmy pewni takiego efektu, bo znamy
jakość ocieplenia, które zastosujemy. Dotychczas mieszkaliśmy tylko na parterze,
ale nasze plany obejmują także zagospodarowanie poddasza, a więc podwojenie
kubatury domu. Liczymy na to, że dzięki
doskonałej izolacji poddasza rachunki
za ogrzewanie będą wyraźnie niższe niż
przed remontem, pomimo dwukrotnie
większej powierzchni do ogrzania. Ważny dla nas jest również fakt, że komfort
mieszkania naszej rodziny z małym dzieckiem zmieni się nie do poznania.
S.K.: A jaki rodzaj materiału brali Państwo pod uwagę przy izolacji poddasza?
P i M.Ł.: Jeśli chodzi o docieplenie
poddasza, to rozważaliśmy różne roz-

Dom Państwa Łągowik po dociepleniu produktami marki ISOVER

wiązania proponowane przez znajomych
oraz informacje znalezione w Internecie,
ale ostatecznie wybór padł na sprawdzone technologie, a konkretnie... wełnę mineralną szklaną marki ISOVER. To
był zabawny zbieg okoliczności. Bowiem
mieliśmy już kupioną wełnę mineralną
ISOVER Profit-Mata na pierwszą warstwę izolacji. Wtedy dowiedzieliśmy się, iż
zostaliśmy wyróżnieni nagrodą w postaci materiału, który już posiadaliśmy oraz
dodatkowo materiałem na dokończenie
izolacji do stanu o bardzo wysokim standardzie. Udało nam się oddać do sklepu
to, co kupiliśmy – na szczęście sprzedawca przyjął od nas ten zwrot.

S.K.: Ciekawa historia! Tym bardziej
cieszę się, że byli Państwo już wcześniej
zdecydowani na markę ISOVER. Jakie
uwagi przekazali by Państwo innym osobom, które myślą o renowacji domu?
P i M.Ł.: Najważniejsza jest dobra izolacja, czego najlepszym przykładem jest
nasz dom. Dobre zaizolowanie sprawdzonymi materiałami i wymiana okien gwarantują komfort cieplny oraz obniżenie
rachunków za ogrzewanie. Ta inwestycja
zwraca się najszybciej! Warto też uczestniczyć w konkursach organizowanych
przez ISOVER, bo jak widać można zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych.
S.K.: Dziękuję za rozmowę.

Zakończyliśmy akcję „DOM ENERGOOSZCZĘDNY”
Od maja do września br. trwała akcja informacyjno-edukacyjna pod nazwą „Dom energooszczędny”. Jej
głównym zadaniem była promocja nowoczesnych rozwiązań w budownictwie z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii oraz kształtowanie odpowiednich postaw proekologicznych wśród mieszkańców gminy.
Akcja została zorganizowana przez Gminę Psary, a jej adrePrzedsięwzięcie „Dom energooszczędny” składało się z wielu
satami byli wszyscy zainteresowani technologiami energoosz- działań i wydarzeń rozłożonych w czasie od maja do września
czędnymi w budownictwie domów. Przedsięwzięcie to pomogło br. Pierwszym z nich były otwarte warsztaty edukacyjne na tepodnieść poziom wiedzy i świadomość mieszkańców w zakresie mat nowoczesnych rozwiązań proekologicznych, które odbyły
wykorzystania tych ekologicznych rozwiązań we własnych pose- się w dniach 25 maja – 2 czerwca br. w pięciu sołectwach. Punkt
sjach. Stanowiło ono również idealną podstawę merytoryczną kulminacyjny całej akcji miał miejsce 27 czerwca, kiedy to odbydla rozpoczynających się pod koniec roku dotacji na termomo- ły się otwarta konferencja oraz bezpłatne targi wystawiennicze
dernizację indywidualnych domów, wymianę kotłów węglowych poświęcone energooszczędnym rozwiązaniom w budownictwie
oraz instalację fotowoltaiki i kolektorów słonecznych.
domów. Inicjatorzy „Domu energooszczędnego” skierowali
swój przekaz edukacyjny także do dzieci i młodzieży. W pierwszej kolejności, w ramach wakacyjnych zabaw plastycznych w
Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty promujące myślenie ekologiczne. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się
również nowatorskie zajęcia, gry i konkursy dla dzieci w wieku
od 5 do 10 lat, które przeprowadzono 13 września br. podczas
Gminnych Dożynek.
„Dom energooszczędny” – projekt informacyjno-edukacyjny
promujący budownictwo energooszczędne i ekologiczne wśród
mieszkańców Gminy Psary jest finansowany z budżetu Gminy
Psary oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w
publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Red.
W ramach projektu odbyły się m.in. zajęcia plastyczne

Bezpłatny dodatek do gazety samorządowej
Głos Gminy Psary
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BEZPIECZNE DZIECKO W BEZPIECZNYM ŚWIECIE

Spotkanie ze Sznupkiem i policjantką

Bezpieczeństwo najmłodszych to
priorytet nie tylko rodziców, ale również pracowników placówek oświatowych. Każdego roku we wrześniu
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Strzyżowicach odbywają się zajęcia
związane z bezpieczeństwem. W tym
roku szkolnym 18 września gościliśmy
przedstawicieli Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach, którzy wraz ze
Sznupkiem przypomnieli najmłodszym

zasady bezpiecznego poruszania się po
ulicy w drodze do i ze szkoły. Przeprowadzono również konkursy z nagrodami
sprawdzające ich wiedzę. Uczniowie klas
pierwszych otrzymali pamiątkowe maskotki, aby mały Sznupek przypominał
im o rozwadze na ulicy. Z kolei uczniów
klas starszych w tym dniu odwiedził
przedstawiciel Powiatowej Komendy
Policji. Podczas spotkania przeprowadził prelekcję związaną z uzależnieniami,

w szczególności niebezpieczeństwem
stwarzanym przez dopalacze.
W tym dniu odbyła się również szkolna uroczystość pod hasłem „Bezpieczne dziecko w bezpiecznym świecie”. W
trakcie imprezy uczniowie klas I – III
zaprezentowali piosenki o szeroko rozumianej tematyce bezpieczeństwa. Zaś
uczniowie klas IV – VI recytowali własne
wiersze nagrodzone w szkolnym konkursie literackim „Bezpiecznie przez cały
rok”. Na koniec podsumowano szkolne
konkursy dotyczące bezpieczeństwa i
wręczono nagrody. Nagrody otrzymało
19 uczniów z klas młodszych i 13 z klas
starszych.
Ten bardzo ciekawy, a zarazem profilaktyczny program artystyczny został zaprezentowany rodzicom i mieszkańcom
Strzyżowic podczas imprezy środowiskowej zwanej Świętem Pieczonego
Ziemniaka, która miała miejsce 19 września w Strzyżowicach.
SP Strzyżowice

WARSZTATY JĘZYKOWE NA MALCIE

W dniach 30.09. – 07.10.2015. dwudziestu uczniów Gimnazjum w Psarach,
pod opieką dwóch anglistek, poleciało
samolotem na malowniczą wyspę Maltę,
by doskonalić język angielski.
Podczas siedmiu dni uczestnicy zwiedzili całą Maltę oraz Wyspy Maltańskie.
Zobaczyli wszystkie najpiękniejsze i
najchętniej odwiedzane miejsca, m. in.
Blue Grotto, Lazurowe Okno i Błękitną
Lagunę. Ponadto brali udział w codziennych warsztatach językowych w postaci
ćwiczeń, zabaw, quizów oraz rozmów i
wywiadów w języku angielskim. Wyjazd
pomógł przełamać wiele barier, gdyż dla
większości był to pierwszy wyjazd za

granicę oraz pierwsze rozmowy w języku angielskim z obcokrajowcami. Wyjazd był prawdziwą zachętą do poznawania innych krajów, kultur oraz nauki
języków obcych. Inspiracją do wyjazdu
były szkolenia metodyczne na Malcie, w

których wzięli udział nauczyciele z naszej
szkoły w ramach projektu Erasmus+ –
mobilność kadry edukacji szkolnej – który jest realizowany w naszym gimnazjum
w latach 2014 – 2016.
Gimnazjum w Psarach

Uczestnicy warsztatów językowych na Malcie
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ŚWIĘTO DRZEWA W DĄBIU
Dziewiąty dzień października upłynął
w Szkole Podstawowej w Dąbiu pod
znakiem edukacji ekologicznej. Uczniowie przyłączyli się do 13. edycji Święta
Drzewa, która w tym roku przebiegała
pod hasłem „Czytamy Drzewom”.
Spotkanie z leśnikiem
Szkolny dzień rozpoczął się od klasowych spotkań z panią leśnik z Nadleśnictwa Świerklaniec, która przyniosła nam
z lasu różne dary jesieni – różnobarwne i różnokształtne liście, gałązki drzew
iglastych, żołędzie, kasztany, szyszki.
Naszym zadaniem było rozpoznanie nazwy drzew, z których pochodziły. Nie
było to trudne, gdyż wiele wskazówek
kryło się w opowieściach i anegdotach
naszego gościa oraz w prezentacji multimedialnej, którą pani leśnik nam pokazała. Okazało się, że jesteśmy niezłymi
znawcami leśnej przyrody, dlatego w
nagrodę wszyscy otrzymaliśmy bransoletki odblaskowe i plany lekcji.
Czytaliśmy drzewom
Drugi etap naszej ekologicznej przy-

Święto drzewa

gody odbywał się na łonie natury. Aura
nie sprzyjała długim spacerom, dlatego
udaliśmy się do naszego szkolnego ogrodu. Zatrzymaliśmy się pod najwyższymi drzewami, przekonani o słuszności
słów poety „O, cóż jest piękniejszego
niż wysokie drzewa!” Znaleźliśmy pod
ich konarami ochronę przed wiatrem i
drobnym deszczykiem, dlatego mogliśmy spokojnie czytać naszym drzewom
poetyckie „listy – liście” o drzewach i

do drzew, wychwalając za ich pośrednictwem piękno lasu, ale też wsłuchując się w skargę drzewa i zniewolonego
lasu. Była to niezwykła lekcja poezji,
która zgodnie z założeniem tegorocznego Święta Drzewa podkreśliła związek literatury z naturą. Słowa poetów
nauczyły nas słuchać, jak bije „zielone
serce przyrody”.
Julia Pasamonik i Natalia Góralczyk, SP w Dąbiu

ki zakwalifikowaniu się my – uczniowie
mieliśmy możliwość uczestniczenia w
bezpłatnych, interesujących zajęciach.
Odkrywaliśmy piękno i tajemnice Ojcowskiego Parku Narodowego. Obserwowaliśmy niezwykłe zwierzęta, zadziwiające rośliny, ujrzeliśmy niesamowite
krajobrazy. Braliśmy udział w rajdzie
pt. „Wielka wyprawa w poszukiwaniu
skarbów przyrody”. Wykazaliśmy się
umiejętnością orientacji w terenie, stąd
dotarcie do wyznaczonych punktów na
trasie rajdu nie sprawiło nam żadnych

problemów.
W trakcie tego wyjazdu mogliśmy
poczuć się jak badacze i korespondenci
terenowi. Zwiedziliśmy także muzeum
przyrodnicze w Ojcowie. Nowoczesne
rozwiązania zastosowane w muzeum
pozwoliły nam przenieść się miliony lat
wstecz i zobaczyć, jak rodziła się Dolina Prądnika, obecnie tętniąca wieloma formami życia. W muzeum z bliska
przyjrzeliśmy się przedstawicielom fauny i flory Ojcowskiego Parku Narodowego. Symbole parku – nietoperze zobaczyliśmy na żywo w Jaskini Ciemnej.
Przybiliśmy też „piątkę” z nieożywioną
przyrodą – Skałą Rękawicą. Poznaliśmy
kulturę regionu Parku Narodowego.
Zachwyciliśmy się majestatem zamku
w Pieskowej Skale „strzeżonego” przez
Maczugę Herkulesa. Wędrując Doliną
Prądnika, zachwyciliśmy się pięknem
napotkanego po drodze kościółka na
wodzie. Śladami Władysława Łokietka
trafiliśmy do jaskini jego imienia.
Naszą misję przyrody zakończyliśmy
pożegnalnym wieczorem przy ognisku,
dźwiękach gitary i piosence. Dzięki
temu wyjazdowi staliśmy się bardziej
ciekawi świata przyrody oraz wrażliwi
na jego piękno.
Uczniowie Gimnazjum w Psarach

MISJA PRZYRODA
W dniach 28.09-2.10.2015 r. 36
uczniów naszego gimnazjum wyjechało
w ramach projektu Misja Przyroda na
„Zieloną Kolonię” do Ojcowskiego Parku Narodowego. Projekt „Misja przyroda” jest organizowany przez fundację
„Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” i dofinansowany jest ze środków
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
pochodzących z Islandii, Liechtensteinu,
i Norwegii.
Nasze gimnazjum zostało zgłoszone
do projektu przez Gminę Psary i dzię-

Uczestnicy wyprawy w poszukiwaniu skarbów przyrody
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TOP MODEL - ZOSTAŃ MODELEM
Chłopaków ze szkoły w Dąbiu z
okazji ich święta w tym roku spotkała
niezwykła niespodzianka – wystąpili w
programie „Top model – zostań modelem”. Zadaniem wybranych z każdej
klasy najsympatyczniejszych młodych
mężczyzn było zaprezentowanie się w
trzech odsłonach stylistycznych: w stroju codziennym, nocnym i… niespodzianka! Trzecia stylizacja była pod hasłem:
Gdybym był dziewczyną, wyglądałbym
tak… Te ostatnie stroje wzbudziły największe zainteresowanie wszystkich
uczniów. Żywiołowo zareagowali na ich

pokaz, bijąc brawa, wiwatując, a jury
miało naprawdę nie lada problem…
Ogromną niespodzianką była obecność w jury gwiazdy telewizji, aktorki i
celebrytki – Dżoany Krupy (w tą rolę
świetnie wcielił się Jan Konieczny – nawet miał odpowiedni, angielski akcent
podczas wypowiedzi na temat modeli!).
Imprezę uświetniły rewelacyjne minikabarety przygotowane przez uczniów VI
klasy. Zabawa była naprawdę świetna, a
atmosfera – bardzo radosna.
SP Dąbie

Dzień Chłopaka

WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD OSIKOWEGO WIÓRKA
W miesiącu październiku uczniowie
klas młodszych ze Szkoły Podstawowej
w Gródkowie wzięli udział w warsztatach rękodzieła w Osikowej Dolinie w
Koziegłowach.
Osikowa Dolina od zawsze była
niezwykłą i odmienną częścią Jury. Jej
mieszkańcy od XIX wieku wykorzystywali naturalne zasoby osikowego drewna, a z jego niedoskonałości i miękkości
uczynili sztukę. Pracownia Osikowa Dolina kontynuuje tę XIX-wieczną tradycję,
polegającą na ręcznym struganiu odpowiednimi heblami drewna osikowego
na bardzo cienkie wióry o grubości od
0,15 do 0,4 milimetra. Z nich wycinane,
wyplatane i formowane są poszczególne
elementy, a następnie wyroby i kompo-

zycje. A wszystko to polega na precyzji rąk, zręczności palców, wyobraźni i
magii. Właściciel pan Roman Noszczyk
opowiadał uczniom o pochodzeniu tej
mało znanej gdzie indziej techniki rękodzielniczej, pokazywał bogaty asortyment wyrobów osikowych i – jak podkreślał – jest to najprawdopodobniej
jedyne takie miejsce na świecie.
Tematem przewodnim naszej wycieczki była jesień. W trakcie zajęć
wszystkie dzieci własnoręcznie wykonały jesiennego jeżyka. Dodatkowo
uczniowie klas pierwszych wykorzystali
kolorowe osikowe wiórki do ozdobienia
swoich koszyczków. Drugo i trzecioklasiści zmierzyli się z trudniejszą pracą,
polegającą na wyklejeniu dwóch stron

motyla, które po przyklejeniu na patyczek stworzyły przepiękną formę przestrzenną. Przygotowane w ten sposób
przez dzieci jesienne prace upiększyły
wystrój klas.
Piękna jesienna pogoda pozwoliła na
dodatkową atrakcję, jaką było ognisko z
pieczeniem kiełbasek oraz gry i zabawy
na świeżym powietrzu, które po tak intensywnej pracy sprawiły dzieciom miłą
niespodziankę.
Pobyt w Osikowej Dolinie przybliżył
uczniom tradycję wykonywania ozdób z
materiałów naturalnych oraz był okazją
do wspólnej pracy i zabawy. Na długo
zostanie on w naszych wspomnieniach i
zapewne wrócimy tu ponownie.
SP Gródków

LEŚNA SPARTAKIADA
Nasi uczniowie klasy szóstej: Mateusz
Marciniak, Marcin Pluta i Dawid Misiak
wykazali się dużą wiedzą przyrodniczą
zdobywając II miejsce w Spartakiadzie
Leśnej organizowanej przez Nadleśnictwo Siewierz.
Rywalizacja szkół organizowana była
pod hasłem: „Zna każdy młody piękno
ojczystej przyrody”. Już samo dotarcie
na miejsce zbiórki było sporym wyczynem, bowiem wyznaczona została w
samym środku lasu, gdzie można było
dojechać tylko wąską dróżką. Podczas
rywalizacji każda drużyna samodzielnie
i w jak najkrótszym czasie, musiała pokonać trasę marszobiegu poruszając się
po szlaku wyznaczonym zgodnie z mapą.
Zakres wiedzy i umiejętności, którymi musieli wykazać się uczniowie to
szeroko pojęta wiedza o przyrodzie ojczystej, a także ochrona przyrody, zna-

Nasza drużyna

jomość podstawowych gatunków drzew
i krzewów leśnych, gatunków runa leśnego, zwierząt występujących w naszych lasach. W czasie Spartakiady ocenie podlegały wiadomości i umiejętności
z zakresu tejże tematyki oraz sprawność
fizyczna uczestników.
Ale było warto, bo zdobyta loka-

ta jest satysfakcjonująca, a nagrody dla
uczniów fantastyczne – puchary, śpiwory, koszulki, książki, artykuły szkolne,
gadżety reklamowe. A kiełbaski z grilla
i leśna grochówka przy ognisku smakowały wybornie!
Redakcja ZSP nr 2 w Sarnowie
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EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW
Tradycyjnie na początku jesieni świętujemy w Szkole Podstawowej w Gródkowie Europejski Dzień Języków. Święto to,
obchodzone 26 września, zostało ustanowione w 2001 roku przez Radę Europy
w celu ukazywania różnorodności językowo-kulturowej Europy oraz wspierania
nauki języków obcych. Większość młodych Polaków jest coraz bardziej otwarta
na Europę, wie, że znajomość języków
obcych to klucz do lepszej pracy i wyższego poziomu życia.
Nie sposób uczyć się języków bez poznawania elementów kultury danego kraju. Zapoznając się z dziedzictwem innych

krajów europejskich czy to w Polsce, czy
też podczas zagranicznych podróży, zdajemy sobie sprawę z różnic kulturowych,
ale również z tego, że o wiele więcej nas
łączy niż dzieli na naszym Starym Kontynencie.
W tym roku podczas Europejskiego
Dnia Języków uczniowie klasy VI zabrali
nas w multimedialną podróż po Europie.
Zaprezentowali pięć krajów, których języki są najpopularniejsze w Europie i na
świecie. Poznaliśmy położenie, elementy
kultury i najpiękniejsze zabytki Wielkiej
Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Francji i Niemiec. Nie brakło oczywiście najważniej-

szych słów z języków prezentowanych
krajów.
Ale najlepszym punktem programu okazał się owacyjnie przyjęty przez
szkolną publiczność znany przebój Indli –
„Derniere Danse” – przepięknie zaśpiewany po francusku przez uczennicę klasy
V - Magdę Gwóźdź.
Trzeba wiele zapału i pracy, aby perfekcyjnie opanować słowa piosenki w
języku, którego nigdy wcześniej nie się
uczyliśmy. Takiego właśnie zapału do nauki języków obcych życzymy wszystkim
naszym uczniom.
SP Gródków

W PODZIĘKOWANIU DLA NAUCZYCIELI

Występ artystów

Dzień Edukacji Narodowej to święto osób związanych z oświatą i szkołą.
Jednak wszystkim, zwłaszcza dzieciom,
14 października kojarzy się po prostu z
Dniem Nauczyciela. Jak co roku z okazji

tego święta odbyła się w naszej szkole
uroczysta akademia z udziałem wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników
szkoły oraz zaproszonych gości. W tym
dniu swoją obecnością zaszczycili nas:

Wójt Gminy Psary – Tomasz Sadłoń, Sekretarz Gminy – Mirella Barańska-Sorn
oraz emerytowani nauczyciele.
Najpierw wysłuchaliśmy wspaniałego koncertu w wykonaniu muzyków
agencji artystycznej „Violino”. Następnie obejrzeliśmy przygotowany przez
Samorząd Uczniowski wspaniały program artystyczny: były piękne słowa i
melodyjne piosenki oraz humorystyczne scenki improwizujące naukę i zachowanie uczniów – „aniołów” na lekcjach
i przerwach. Na zakończenie przedstawiciele samorządu złożyli życzenia
wszystkim nauczycielom i pracownikom
szkoły.
Samorząd Uczniowski,
SP Strzyżowice

W ODWIEDZINACH U „DUSZKA ŚMIECIUSZKA”
1 października 2015 r. dzieci z oddziału przedszkolnego były w Teatrze Dzieci
Zagłębia na spektaklu „Duszek Śmieciuszek”. Spektakl ten niezmiernie przypadł
do gustu naszym małym ulubieńcom,
gdyż dzieci z ogromnym zainteresowaniem oglądały przedstawienie.
„Duszek Śmieciuszek” to mobilny
spektakl wystawiany na deskach Teatru
Dzieci Zagłębia dla dzieci przedszkol-

nych oraz uczniów klas nauczania początkowego. Podejmuje on zagadnienia
zanieczyszczenia środowiska, segregacji
śmieci oraz zaśmiecania lasów.
Przedstawienie niejednokrotnie zaskakiwało dzieci zmianą scenografii oraz
ekologicznie wykorzystaną scenografią,
w większości wykonaną z plastikowych
butelek. Przedstawienie zaznajomiło
dzieci z tym, jak nie należy postępować

oraz wskazało, co każdy z nas powinien
robić, by dbać o czystość wody, powietrza oraz ziemi.
Wyjazd do teatru oraz możliwość
oglądania spektaklu uświadomiły dzieciom, jak wielką wartością w teatrze, i
w życiu codziennym jest wspólny wysiłek i praca razem z innymi ludźmi, która
zmierza do stworzenia piękna – w tym
przypadku sztuki. SP Gródków
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Stypendia Wójta Gminy Psary 2015 rozdane
5 października br. w Urzędzie Gminy Psary nastąpiło uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy Psary.
W tym roku Komisja Stypendialna rozpatrzyła pozytywnie wnioski pięciorga uczniów.
Stypendia Wójta uzyskali uczniowie
zamieszkujący teren gminy Psary, którzy
w roku szkolnym 2014/2015 wykazali się
szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie
nauki, sztuki oraz sportu. Na uroczystości pojawili się stypendyści z rodzicami,
Wójt Tomasz Sadłoń, Przewodniczący
Rady Gminy Psary Jacenty Kubica, Przewodnicząca Komisji Oświaty Grażyna
Polasiak oraz Sekretarz Urzędu Gminy
Psary Mirella Barańska-Sorn. W tym
roku stypendium Wójta uzyskali: Se-

bastian Grabis, Kamil Niedbał, Fabian
Duda, Krystian Machura, Kamila Zdenkowska.
Podczas uroczystości wręczenia stypendiów Wójt Gminy Psary pogratulował laureatom i życzył dalszych sukcesów. Następnie wszyscy zgromadzeni
mieli okazję zapoznać się z osiągnięciami
nagrodzonych osób, dowiedzieć się, w
jaki sposób codziennie pracują na swój
sukces, a także porozmawiać z nimi o ich
planach na przyszłość. Red.

Wójt podczas wręczenia stypendiów

Cztery „złote minuty” w wykonaniu przedszkolaków
W ramach obchodów Światowego Dnia Pierwszej Pomocy dzieci z Przedszkola im. Misia Uszatka w Strzyżowicach 11 września 2015 roku wzięły udział w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Szybkie udzielenie pierwszej pomocy może nawet uratować życie, jednak
większość ludzi boi się, lub zwyczajnie nie
wie, jak postępować z rannym. Właśnie
dlatego należy ćwiczyć tę umiejętność już
od najmłodszych lat.
Przedszkolaki uczyły się jak precyzyj-

nie przekazywać informacje o wypadku,
poznały podstawowe numery alarmowe,
a nawet przystępowały do resuscytacji
krążeniowo-oddechowej. Dowiedziały
się, że podjęcie działań przedmedycznych
może uratować komuś życie, a cztery
tzw. złote minuty to czas na przywróce-

nie zatrzymanej akcji serca. Właśnie tego
uczyły się strzyżowickie dzieci podczas
zajęć przedszkolnych zaprzyjaźniając się
z fantomem o imieniu Annie. Mamy nadzieję, że w przyszłości dzieci będą mogły
szybko i fachowo udzielić pierwszej pomocy. Przedszkole w Strzyżowicach

Święto Pieczonego Ziemniaka w przedszkolu w Sarnowie
Ziemniak jest pospolitym, ale wspaniałym i zdrowym warzywem, przyrządzanym na różne sposoby. Pierwszego dnia jesieni odegrał on główną rolę w naszym przedszkolu podczas „Święta Pieczonego Ziemniaka”.
głównym produktem są ziemniaki oraz
nazwy witamin w nich zawartych. Przeprowadzono także konkurs kulinarny w
krojeniu ziemniaka. Dzieciom sprawiło to nie lada frajdę. Kolejne składniki
szybko lądowały do wielkich garnków
należących do każdej grupy. Rodzice
mogli się zaś wykazać umiejętnością
rozpalania ogniska i pieczenia w taki
sposób, by ziemniaczki były rumiane.
Pieczonki u przedszkolaków z Sarnowa
Dzieci z niecierpliwością oczekiwały
W tym roku wszystkie dzieci zosta- kulturowej. Przedszkolaki poznawały na poczęstunek, wspólnie bawiąc się i
ły zaproszone do udziału w przygoto- i nazywały wszystkie składniki zgro- śpiewając przy ognisku. Wreszcie nadwaniach garnka ziemniaczanego, które madzone na stołach: ziemniak, cebula, szedł czas na konsumowanie pieczonek.
były nie tylko lekcją sztuki kulinarnej, kiełbasa, marchewka i różne przypra- Przygotowane danie wszystkim bardzo
ale i formą edukacji przyrodniczej oraz wy. Wymieniały potrawy, w których smakowało. W.W.

Przedstawienie „Calineczka” dla przedszkolaków w Sarnowie
15 września 2015 r. do przedszkola w Sarnowie zawitali aktorzy ze
Studia Małych Form Teatralnych
Art-Re z Krakowa, którzy zaprezentowali bajkę pt. „Calineczka”.
Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem oglądały przedstawienie na podstawie znanej wszystkim baśni H. Ch. Andersena o malutkiej dziewczynce, mniejszej

od ludzkiego kciuka, która jest ciągle w
jakimś niebezpieczeństwie. Dziewczynka, podróżując po świecie spotyka ludzi,
którzy chcą ją zmieniać. Calineczka jednak w końcu rozumie, kim jest, jakie ma
marzenia i gdzie znajdzie swoje szczęście.
Jak to zwykle w baśniach bywa, wszystko
kończy się szczęśliwie.
Przedstawienie powstawało na oczach

i przy całkowitym współudziale młodych
widzów. To za przyczyną dziecięcych
działań, zaklęć i całkowitego ich zaangażowania przenieśliśmy się w zaczarowany
świat baśni. Artyści pozwolili dzieciom
poczuć się jak prawdziwi aktorzy. Przedstawienie przysporzyło wielu emocji tak
dzieciom, jak i nauczycielom. Świetnie się
bawiliśmy! A.R.
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Informacje społeczne

O kampanii „Niećpam” z Pełnomocnikiem ds. uzależnień
Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi obecnie w Gimnazjum w Psarach kampanię profilaktyczno-edukacyjno-sportową pn. „Dzieci Gminy Psary: Trzeźwość – Młodość – To Twoja Przyszłość – NIEĆPAM”. Przedsięwzięcie
to wpisuje się w działania związane z realizacją rządowego programu „Bezpieczna+”, którego celem jest przede
wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole jak i poza nią. O przeprowadzanych w szkole działaniach i o dopalaczach w ogóle rozmawiamy z Pełnomocnikiem ds. uzależnień – Aleksandrem Koćwinem.
Głos Gminy Psary: Panie Aleksan- producentów „dopalaczy” wpływają na Sportowa Gmina Psary. Akcja skupia się
opinię użytkowników o nieszkodliwości na uświadamaniu młodzieży, jakie zagrodrze czym są tzw. dopalacze?
Aleksander Koćwin, Pełnomoc- dopalaczy, jak również o ich niskim lub żenia wynikają z zażywania dopalaczynik ds. uzależnień: Są to narkotyki syn- też zerowym potencjale uzależniejającym. -narkotyków, palenia papierosów i picia
tetyczne „narkotyki projektowane”, czyli Prowadzone działania marketingowe mają alkoholu, promujemy w niej także zdrowy
tzw. Dopalacze – to takie, które zostały duży zakres i przyczyniają się do zainte- styl życia bez środków psychoaktywnych.
wyprodukowane w nielegalnych labora- resowania tymi substancjami przez mło- We wszystkich klasach gimnazjum przetoriach z syntetycznych prekursorów. Są dych ludzi. Uchwalony przez Sejm RP za- prowadzane są zajęcia ze Specjalistą Teto najczęściej pochodne fenetyloaminy kaz sprzedaży i wprowadzania do obrotu rapii Uzależnień – Moniką Operchalską,
lub amfetaminy, których struktura zosta- środków zastępczych nie sprawił niestety, pedagogiem, realizatorką programów
ła tak zmodyfikowana, aby nie mogły być że problem ich zażywania zniknął. Dlate- wczesnej interwencji FRED, CANDS z
zaliczone do substancji kontrolowanych, go postanowiliśmy rozszerzyć w naszej Towarzystwa Zapobiegania Narkomaa jednocześnie wykazuje silne działanie gminie działania edukacyjne, mające na nii w Katowicach. Dopełnieniem zajęć
psychotropowe lub odurzające. Głów- celu uświadomienie młodym ludziom ry- z młodzieżą są prowadzone wolontarynym celem tych modyfikacji jest unik- zyka związanego z używaniem substancji stycznie w soboty pod opieką nauczycieli
nięcie odpowiedzialności za produkcję psychoaktywnych. Takim działaniem jest wychowania fizycznego zajęcia rekreacyjnarkotyków. Możliwości w tym zakresie między innymi kampania wymierzona w no-sportowe. Kolejnym elementem kamsą bardzo duże, gdyż w literaturze opisa- dopalacze-narkotyki – to edukacja zwró- panii jest też edukacja poprzez warsztaty
nych jest około 300 pochodnych z grupy cona do istotnych grup odbiorców: mło- plastyczne.
GGP: W tak ważnym problemie, jakifenetyloamin, które mają działanie biolo- dzieży i rodziców.
giczne, a prawnie kontrolowanych w PolGGP: Jak wygląda ta kampania w na- mi są dopalacze ważne jest również, aby
rodzice byli świadomi zagrożeń, czy prosce jest około 20 (w obecnym porządku szej gminie i kto ją prowadzi?
AK: Kampania ta rozpoczęła się w gram obejmuje wsparcie dla nich?
prawnym).
AK: Tak, dopełnieniem zajęć z młodzieGGP: Czy po prawnych zaostrzeniach październiku i będzie trwała do listopada. Zaangażowany w nią jest Ośrodek żą jest spotkanie dotyczące problematyki
nadal łatwo można zdobyć takie środki?
AK: Niestety tak. Substancje te są do- Pomocy Społecznej, Gminna Komisja zażywania substancji psychoaktywnych,
stępne w sklepach internetowych, a także Rozwiązywania Problemów Alkoholo- na które zapraszamy mieszkańców gminy
na nielegalnym rynku, przez co temat jest wych, Grono Pedagogiczne Gimnazjum, 23 listopada na g. 17:00 do Gimnazjum w
ciągle aktualny. Działania marketingowe UKS Gimnazjum oraz Stowarzyszenie Psarach. Prelegentami będą przedstawiciele Policji i Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii z Katowic.
GGP: Czy to wydarzenie zakończy
wasze działania w tym temacie?
AK: Nie, planujemy wspólnie z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej
– P. Agnieszką Sarnik oraz z Dyrektorem
Gimnazjum – P. Ewą Wawrzak rozszerzyć
nasze dotychczasowe działania w zakresie
podnoszenia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców
o kwestie związane z reagowaniem na
zagrożenia w cyberprzestrzeni oraz profilaktyką szeroko rozumianych uzależnień.
Zajęcia o narkotykach w psarskim gimnazjum
GGP: Dziękuję za rozmowę.

Chcesz się dowiedzieć, czy Twoje dziecko bierze dopalacze?
Nie wiesz, gdzie udać się z problemem?

Przyjdź na spotkanie dotyczące profilaktyki uzależnień, które odbędzie się
23 listopada o godzinie 17:00 w Gimnazjum w Psarach (sala gimnastyczna).
Spotkanie poprowadzą policjanci z Powiatowej Komendy Policji w Będzinie oraz Komisariatu
Policji w Wojkowicach, a także specjaliści ds. uzależnień od narkotyków i dopalaczy
z Polskiego Towarzystwa Zapobieganiu Narkomanii oddział Katowice.
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Dzień Edukacji Narodowej w gminie Psary
Tegoroczny Gminny Dzień Edukacji Narodowej psarska oświata obchodziła 12 października w sali bankietowej w Dąbiu.

Występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu

W tym roku goście zgromadzeni na
obchodach Dnia Edukacji Narodowej
obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu. Po jego zakończeniu
Wójt Gminy Psary w swoim przemówieniu przedstawił zmiany, jakie zaszły w lokalnej oświacie w minionym roku szkolnym, a przede wszystkim podziękował i
złożył życzenia wszystkim pracownikom
tutejszych szkół.
Następnie odbyła się ceremonia wręczania nagród dyrektorom placówek
oświatowych oraz nauczycielom, za
szczególne osiągnięcia i pracę dydaktyczno-wychowawczą w roku szkolnym
2014/2015. Nagrody z rąk Wójta otrzymali Dorota Pronobis-Kościńska – dy-

rektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Strzyżowicach oraz Grażyna Trzcionka – dyrektor Szkoły Podstawowej w
Dąbiu, a także następujący nauczyciele:

Andrzej Olszewski, Katarzyna Baca, Bożena Nobis-Siudak, Magdalena Zrałek,
Barbara Marszałek, Halina Piech-Ciężadło, Magdalena Knapik oraz Karina Bizan. Potem dyrektorzy szkół i zespołów
szkolno-przedszkolnych wręczyli własne
nagrody wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom w ich placówkach.
Na koniec uroczystości nauczyciele,
którzy przeszli na kolejny stopień awansu zawodowego otrzymali listy gratulacyjne i kwiaty. W tym roku status nauczyciela mianowanego w gminie Psary
otrzymali: Magdalena Knapik i Kinga
Kozłowska, a dyplomowanego: Dorota
Konieczny i Adam Adamczyk.
Wójt Tomasz Sadłoń podziękował
również Sekretarz Gminy Psary Mirelli
Barańskiej-Sorn za sumienne i wzorowe
zarządzanie gminną oświatą. Red.

Wójt przyznał nauczycielom nagrody za wyróżniającą się pracę

Grand Kanion w psarskiej bibliotece
Od 14 października br. w naszej gminie możemy podziwiać wystawę fotograficzną pt. „Grand Kanion oczami
polskich kajakarzy”. Ekspozycja została umieszczona przed budynkiem OSP i Gminnej Biblioteki Publicznej w
Psarach oraz na sali bankietowej OSP Psary.
Prezentowane zdjęcia powstały dzięki stępną zwykłym śmiertelnikom i zapie- dla Marii Danielskiej, dzięki której ta
ekspozycja trafiła do naszej biblioteki.
grupie 14 miłośników kajakarstwa, zapa- rające dech w piersiach widoki.
leńców, ludzi cierpliwych i wytrwałych.
Szczególne podziękowania należą się Wystawa trwała do 28.10.2015 r. GBP
Czekali oni bowiem aż 16 lat na uzyskanie pozwolenia wejścia do Kanionu
Kolorado. Ale jak powiedział nasz gość
specjalny – Robert Drak, jeden z uczestników wyprawy: było warto! Trudno się
nie zgodzić z tą opinią po zapoznaniu się
z tymi wszystkimi pasjonującymi zdjęciami i filmami, powstałymi w trakcie podróży tą „rzeką bez powrotu”.
Podróżnik Robert Drak, prezentując
bogaty materiał dokumentujący wyprawę sprawił, że wszyscy uczestnicy spotkania przeżyli niezwykłe dwie godziny.
Wzięli oni udział w fascynującej, trudnej
Robert Drak zafascynował słuchaczy opowieściami
i chwilami niebezpiecznej wyprawie,
o przeprawie przez Grand Kanion
która wzbogaciła ich o wiedzę niedo-
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Jubileusz 90-lecia OSP Psary
26 września 2015 r. Ochotnicza
Straż Pożarna w Psarach obchodziła jubileusz 90-lecia swego istnienia.
Uroczystość rozpoczęła się o godz.
14:00 uroczystą Mszą Świętą w kościele
parafialnym pw. Św. Piotra i Pawła w Psarach, odprawioną przez zaproszonego,
byłego wikariusza parafii Psary, księdza
Andrzeja Mileja oraz księdza proboszcza
Jana Piekarskiego.
Następnie druhowie i ich goście przemaszerowali w rytmach strażackiej orkiestry dętej na plac przy remizie OSP Psary.
Paweł Kubica, Prezes tej jednostki, przedstawił krótką historię strażnicy i psarskich
strażaków-ochotników oraz przywitał
obecnych na uroczystości gości, druhów
oraz przybyłych mieszkańców.
Na uroczystości obecni byli druhowie
świętującej Ochotniczej Straży Pożarnej
w Psarach, strażacy reprezentujący pozostałe jednostki OSP z terenu gminy Psary,
przedstawiciele władz państwowych i lokalnych oraz zaproszeni goście.
Ważną część uroczystości stanowiło nadanie medali psarskim strażakom-ochotnikom. Odznaczeń dokonali: Senator RP i Wice-Prezes ZG i ZW ZOSP
RP – generał Zbigniew Meres, Zastępca

Jubileusz był okazją do nadania odznaczeń strażakom OSP Psary

Komendanta Powiatowego PSP w Będzinie – st. kpt. Stanisław Sysakiewicz, Prezes
ZG ZOSP – dh Marian Kozieł oraz Wice-Prezes ZG ZOSP RP w Psarach oraz
Wójt Gminy Psary – dh Tomasz Sadłoń.
Na mocy uchwały Prezydium Zarządu Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP „Złotym Medalem za Zasługi
dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: dh
Szydło Irena, dh Krasoń Tadeusz, dh Mańka Edward, dh Adam Drygalski. „Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”
odznaczeni zostali: dh Kubica Przemysław,
dh Nowak Sebastian, dh Pierzchała Kazimierz. Natomiast analogiczną brązową
odznakę otrzymali: dh Odjas Karol, dh
Kościnski Dariusz, dh Gwóźdź Marcin, dh

Kuś Michał. Uchwałą Prezydium Zarządu
Pow. ZOSP RP odznakę „Wzorowego
strażaka” otrzymali: dh Grząś Bartosz, dh
Rachwał Łukasz, dh Kuś Grzegorz, dh Rachwał Michał, dh Latos Patryk. dh Wnuk
Mateusz. Zaś uchwałą Zarządu Gminnego
ZOSP RP wyróżniono druhny i druhów z
OSP Psary, przyznając im odznakę „Za
wysługę lat”.
Całą uroczystość uświetnił występ
orkiestry dętej strażaków z Góry Siewierskiej. Następnie po wysłuchaniu
przemówień oraz życzeń skierowanych
do druhów przez przedstawicieli władz,
goście oraz strażacy udali się na poczęstunek do sali bankietowej remizy OSP w
Psarach. Red.

OSP Goląsza-Brzękowice obchodziła jubileusz 80-lecia

10 października Ochotnicza
Straż Pożarna Goląsza-Brzękowice
obchodziła 80-lecie swego istnienia.
Uroczystość odbyła się na kompleksie
rekreacyjno-sportowym w Goląszy Górnej. Rozpoczął ją występ orkiestry dętej
z Góry Siewierskiej oraz przedstawienie
programu uroczystości przez spikera prowadzącego uroczystość Martę Ślęczkę,
następnie Dowódca uroczystości Naczelnik OSP Goląsza – Brzękowice dh Tomasz
Ślęczka złożył meldunek Senatorowi RP i
Wiceprezesowi Zarządu Głównego i Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego Związku
OSP RP – gen. Zbigniewowi Meresowi o
rozpoczęciu uroczystości.
Tadeusz Bacia przywitał wszystkich
zgromadzonych, a druhna Dorota Konieczny przestawiła w skrócie 80-letnią
historię jednostki.
Na uroczystości obecni byli strażacy-ochotnicy z jubileuszowej jednostki OSP
Goląsza-Brzękowice,
przedstawiciele
OSP z terenu gminy Psary i sąsiednich
samorządów, reprezentanci władz państwowych i lokalnych, przedstawiciele
duchowieństwa, kierownicy jednostek
gminy, delegacje gminnych organizacji

Przekazanie sztandaru OSP Preczów podczas jubileuszu

społecznych oraz mieszkańcy. Po części wprowadzającej nastąpiło uroczyste
pożegnanie oraz odprowadzeni starego
sztandaru OSP Goląsza – Brzękowice.
Po tym ceremoniale ks. Edward Kołomański poświęcił nowy sztandar jednostki ufundowany przez lokalną społeczność
oraz Wójta Gminy Psary, a następnie ks.
Marek Wyjadłowski poświęcił wóz strażacki OSP Goląsza-Brzękowice, który w
tym roku przeszedł gruntowny remont.
Kolejną częścią uroczystości było odczytanie aktu nadania sztandaru oraz jego
uroczyste przekazanie druhom jubile-

uszowej jednostki.
Decyzją Zarządu Głównego ZOSP
gen. Zbigniew Meres wraz z asystą dokonał uhonorowania jednostki OSP Golasza-Brzękowice, nadając odznaczenie
„Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa”,
który zawieszono na nowym sztandarze.
Po tej części rozpoczęto przyznawanie
medali strażakom-ochotnikom. Odznaczeń dokonali: Senator RP i Wice-Prezes
ZG i ZW ZOSP RP – generał Zbigniew
Meres, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Będzinie – st. kpt. Stanisław
c.d. na str. 17
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c.d. ze str. 16 „Obchody jubileuszu 65-lecia”

Sysakiewicz, Prezes ZP ZOSP RP i Wiceprezes ZW ZOSP – dh Zdzisław Banaś,
Prezes ZG ZOSP – dh Marian Kozieł,
Wójt Gminy Psary i Wiceprezes Zarządu
Gminnego ZOSP RP – Tomasz Sadłoń.
Na mocy uchwały Prezydium Zarządu Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:
dh Mariusz Cichoń, dh Tadeusz Błach.
„Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” uhonorowano następujących
strażaków-ochotników: dh Damian Barański, dh Tomasz Barański, dh Wojciech
Będkowski, dh Krzysztof Pawlik. Natomiast odznakę brązową przyznano dla:
dh Radosław Dziuba, dh Marek Grela, dh

Monika Pawlik, dh Tomasz Ślęczka.
Uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Będzinie odznaką
„Wzorowy Strażak” wyróżnieni zostali:
dh Tomasz Kowal, dh Dorian Łaszczyk,
dh Mateusz Majcherczyk, dh Sławomir
Możdżeń, dh Tomasz Żurek.
Ponadto Uchwałą Prezydium Gminnego ZOSP RP w Psarach druhów z jednostki OSP Golasza-Brzękowice uhonorowano odznakami „Za wysługę lat”.
Uroczystość uświetnił występ orkiestry dętej strażaków z Góry Siewierskiej.
Następnie po wysłuchaniu przemówień
oraz życzeń skierowanych do druhów
OSP przez przedstawicieli władz, goście
oraz strażacy uroczystym korowodem
przemaszerowali do remizy, po czym

wszyscy udali się na poczęstunek do sali
bankietowej w OSP Goląsza-Brzękowice.
Strażacy-ochotnicy z okazji swojego
jubileuszu otrzymali od samorządu gminy
Psary 10 nowych szafek na bojową odzież
strażacką. Warto wspomnieć, ż ten rok
jest dla strażaków z OSP Goląsza-Brzękowice wyjątkowy nie tylko ze względu
na ich zacny jubileusz. W tym czasie w
jednostce zrealizowano także wiele ważnych inwestycji, m.in. gruntowny remont
przeszedł wóz strażacki typu Star zyskując nowe nadwozie, odnowiono elewację
remizy strażackiej, na której wykonano
napis oraz zamontowano płaskorzeźbę
Świętego Floriana, a także wyremontowano korytarze prowadzące do sali bankietowej. Red.

Bogata oferta Gminnego Ośrodka Kultury
Po wakacyjnej przerwie w poszczególnych placówkach Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary ruszyły zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Podobnie jak w latach ubiegłych, największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z akrobatyki artystycznej. Równie
dużą popularnością cieszą się warsztaty ceramiczne dla dzieci oraz nauka gry na gitarze. Nowością w ofercie jest formacja taneczna „CARLOS”, czyli zajęcia z tańców standardowych, latynoamerykańskich oraz tańca nowoczesnego (hip-hop). Standardowo w
ofercie znalazły się zajęcia plastyczne: malarstwo, warsztaty manualne oraz nauka gry na pianinie. Jest też coś dla miłośników ruchu
GOK: zumba, aerobik i joga. Obecnie trwają zapisy na kursy rękodzieła artystycznego dla dorosłych oraz grupy nordic walking.
Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny jest na stronie www.gok.psary.pl

WSPOMNIENIE O IRENEUSZU WIKARKU
Wraz z listopadem nadchodzi czas na zatrzymanie się i wspomnienie tych, którzy od nas odeszli. W tym
miesiącu w sali bankietowej OSP Psary odbędzie się spotkanie poświęcone pamięci sławnego muzyka z terenu
naszej gminy – Ireneusza Wikarka, który odszedł od nas 31 lat temu.
Ireneusz Wikarek (1933 – 1984) urodził się w Czeladzi, gdzie
mieszkał wraz z rodzicami (słynnymi fotografami). Ukończył
Szkołę Muzyczną w Będzinie, a następnie Konserwatorium
Muzyczne w Katowicach. Był abiturientem Liceum Muzycznego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach
(na wydziale instruktorsko-pedagogicznym i instrumentalnym
w klasie trąbki). W latach 1957 – 1967 pracował jako pedagog
w Państwowej Szkole Muzycznej w Będzinie. Był znanym muzykiem, pianistą, dyrygentem. Z TVP Katowice był związany
od samego początku powstania ośrodka telewizji w Bytkowie.
Pełnił także funkcję dyrektora i dyrygenta Orkiestry Rozrywkowej Big Band TVP Katowice, a także kierownika artystycznego
Ireneusz Wikarek podczas jednego z występów muzycznych
w różnych audycjach telewizyjnych. Występował z orkiestrą na
licznych imprezach i nagraniach w tv oraz radio, a także na es- także autorem muzyki teatralnej – w większości były to musicatradzie śląskiej i w innych instytucjach. Przez 5 lat wspólnie z le dla dzieci. Muzyk współpracował z gwiazdy polskiej piosenki
orkiestrą smyczkową Henryka Debicha występował na Między- takimi jak: Zbigniew Wodecki, Włodzimierz Nahorny, Irena Janarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie. W latach ‘78-84 był rocka, Krystyna Giżowska, Maryla Rodowicz i wielu innych. Żył,
kierownikiem muzycznym i dyrygentem popularnego Konkursu mieszkał i tworzył na terenie Śląska i Zagłębia, przez ostatnie
Piosenki Czeskiej i Słowackiej w Ustroniu. Ireneusz Wikarek był 17 lat mieszkał wraz z rodziną w Sarnowie. Red.

Wszystkich mieszkańców gminy Psary serdecznie zapraszamy na

wieczór wspomnień poświęcony Ireneuszowi Wikarkowi
uświetniony projekcją filmu pt. „IREK” i spotkaniem z reżyserem tejże produkcji – Wojciechem Wikarkiem.
Spotkanie odbędzie się 7 listopada 2015 roku o godz. 16:00 w Gminnej Bibliotece
Publicznej – sali bankietowej w Psarach, ul. Szkolna 45. Wstęp bezpłatny!
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„Duże Litery” w psarskich bibliotekach

W naszych bibliotekach stale przybywa czytelników, co oczywiście cieszy nas wszystkich. A skoro przybywa czytelników, to musi również zwiększać się ilość książek.
W Gminnej Bibliotece Publicznej w
Psarach i jej filiach bardzo się staramy,
aby każdy użytkownik był zadowolony z oferty, którą do niego kierujemy,
i którą ciągle uatrakcyjniamy. Przede
wszystkim gromadzimy „normalne”
książki, także audiobooki; uruchomiliśmy dostęp do tzw. ibuków, a ostatnio wzbogaciliśmy naszą propozycję o
książki z serii „Duże Litery”.
„Duże Litery” to cykl stworzony z
myślą o osobach, które męczy czytanie książek drukowanych czcionką tzw.
„normalnej” wielkości. Czasami zdarza
się, że najciekawsza publikacja jest wydana w niezbyt przyjazny sposób dla
czytelnika: mała czcionka, minimalne

przerwy pomiędzy wierszami tekstu,
ciasno sklejony grzbiet. To wszystko
powoduje, że czytelnicy czują się zmęczeni po przeczytaniu takiej pozycji.
Książki z serii „Duże Litery” są bardzo
przyjazne, ponieważ posiadają czytelną
czcionkę, dużo „światła” na stronie,
większy format, miękką oprawę i bardzo dobrze sklejony grzbiet – dzięki
temu książka się sama nie zamyka!
Te wszystkie cechy sprawiają, że
„Duże Litery” może czytać absolutnie każdy miłośnik literatury, nawet z
problemami wzrokowymi. A najlepszą
rekomendacją dla serii jest stały ruch
tego księgozbioru i zadowolenie wypożyczających. GBP.

Pierwsi czytelnicy są już bardzo zadowoleni z książek z dużymi literami

Przygotowania do „Barbórki” w Stowarzyszeniu
Na 2015 rok przypada jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Koła „Zagłębie” w
Będzinie, które będzie świętowane również przy okazji corocznego święta górniczego.
Tegoroczne świętowanie odbędzie
się w Grodźcu (gdzie przez 100 lat czynna była kopalnia „Grodziec”). Miejscem
spotkania górniczego będzie restauracja
„Pod Mrówką” przy ul. Barlickiego. To
górnicze radowanie się i biesiadowanie

pod hasłem „Po latach pracy” odbędzie
się 27 listopada br. o godz. 16:00. Chętni do uczestnictwa w tej uroczystości
– mieszkańcy gminy Psary – mogą się
zgłaszać do Stowarzyszenia: prezes L.
Skrzypiec kom. 603776133 lub sekre-

tarz W. Zimny kom. 601545820.
Natomiast w dniu „Barbórki”
4 grudnia br. orkiestra dęta przemaszeruje ulicami Grodźca, by przypomnieć
mieszkańcom o tym święcie.
B.C.

Podsumowanie III edycji Gminnej Amatorskiej Ligi Orlika
W ostatnią niedzielę października na boisku Orlika przy Gimnazjum w Psarach odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznej, trzeciej już edycji rozgrywek ligowych drużyn amatorskich w piłce nożnej.
W zmaganiach udział wzięło 12 drużyn, które po rundzie wiosennej zostały
zgodnie z tabelą podzielone na dwie ligi.
Ponad 200 zawodników, często w upale, ulewnym deszczu czy mrozie przez
kolejnych 21 niedziel (nie licząc wakacji)
w duchu sportowej rywalizacji rozegrało 126 meczy, w trakcie których padło
1606 goli.
Za taką postawę pamiątkowym medalem i dyplomem nagrodzeni zostali
wszyscy zawodnicy. Szczególne podziękowania należą się tutaj Wójtowi Tomaszowi Sadłoniowi, który od samego
początku objął patronatem ligę GALO
i również w tym roku ufundował w niej
nagrody.
Niekwestionowanym zwycięzcą całej ligi została drużyna Los Menelos,
Zwycięska drużyna Los Menelos
która w trakcie meczy prezentowała
na boisku nie tylko swoje umiejętności, wodnik drużyny Öberszpilers Marcin obu lig. Pamiątkowe puchary otrzymały
ale także postawę i zachowanie god- Łasak z 59 golami. Wręczono statuet- również zwycięskie zespoły II ligi, której
ne prawdziwych sportowców. Królem ki dla najlepszych bramkarzy oraz naj- liderem została drużyna Dąbia.
Klaudia Dzierżanowska
strzelców tegorocznej edycji został za- starszych i najmłodszych zawodników
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Wstęp wolny!

Wójt Gminy Psary
oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie
serdecznie zapraszają na:
WYSTĘP KABARETU Z KONOPI,
który odbędzie się:
6 grudnia 2015 r. w Ośrodku Kultury w Sarnowie o godz. 17:00.

GRASZ AMATORSKO W PIŁKĘ NOŻNĄ?
MASZ UKOŃCZONE 16 LAT?
CHCESZ GRAĆ NA NOWYM OBIEKCIE
SPORTOWYM?
w takim razie koniecznie przyjdź na:
spotkanie organizacyjne w sprawie
utworzenia Klubu Sportowego
Błyskawica Preczów,
które odbędzie się
20 listopada o godz. 18:00 na stadionie
Klubu Sportowego Błyskawica Preczów.
AGENCJA PRACY GRUPA PROGRES

SPOTKANIE
Z DIABETOLOGIEM
Działające przy GBP w Psarach
Stowarzyszenie
„Klub Aktywnego Seniora”,
zaprasza wszystkich
mieszkańców na spotkanie
z kolejnym specjalistą.
Tym razem naszym gościem
będzie dr n.med. Bernadeta
Ducka – diabetolog.
Spotkanie będzie miało miejsce:
10 listopada 2015 r.
o godz.17:00 w sali bankietowej
w Psarach, ul. Szkolna 45.
Wstęp bezpłatny!

Oddział KATOWICE,
ul. Dąbrowskiego 22, lok. 508

Grupa kapitałowa Progres to ogólnopolski dostawca rozwiązań z zakresu pracy tymczasowej, rekrutacji stałych,
szkoleń oraz doradztwa personalnego.
Znajdujemy się w pierwszej dziesiątce polskiego rynku Agencji Pracy. Jesteśmy współzałożycielami oraz członkami
Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.
Współpracujemy z ponad 700 firmami na terenie całego kraju, dzięki 14 sprawnie funkcjonującym oddziałom. Grupa
Progres jest Agencją Zatrudnienia nr 5088

Dla naszego klienta poszukujemy osób na stanowisko:

Operator wózka widłowego
Miejsce pracy: Czeladź

Zakres obowiązków:
- prace magazynowe z wykorzystaniem wózka widłowego
- załadunek i rozładunek towarów
- przygotowanie towarów do wydania zgodnie z zamówieniem
Pracodawca oferuje:
- umowa zlecenie z ZUS
- wynagrodzenie od 9 zł do 22 zł/h
- możliwość przejęcia przez Klienta po okresie próbnym
- praca w systemie 2 zmianowym
Pracodawca oczekuje:
- uprawnienia na wózki widłowe
- aktualne badania psychotechniczne
- doświadczenie w pracy na magazynie
- aktualna książeczka sanepidowska
Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie CV na adres:
katowice@grupaprogres.pl
lub o kontakt telefoniczny na numer: 667 103 317, 691 555 982 lub 607 194 313
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 29.08.97( Dz. U. Nr 133 poz. 883)”
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.
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Stowarzyszenie
BRAĆ GÓRNICZA GMINY PSARY
serdecznie zaprasza górników
czynnych i emerytowanych na:
TRADYCYJNĄ BARBÓRKĘ,
która odbędzie się 4 grudnia 2015 r.
Obchody rozpocznie uroczysta Msza Święta o godz. 9:30
w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Psarach.
Po Mszy nastąpi przejazd autokarem do Gminnego
Ośrodka Kultury w Gródkowie, ul. Zwycięstwa 2.
Zapisy przyjmowane są pod numerem tel. 603 839 342.

PSARSKI KINOMANIAK

zaprasza
W drugi poniedziałek listopada,
czyli 9.11.2015 r. o godz. 18:00,
Psarski Kinomaniak
zaprasza na film – polski dramat wojenny z Marcinem Dorocińskim, Maciejem Stuhrem, Moniką
Rosati i Sonią Bohosiewicz, którego treścią jest
historia zemsty kaprala Wydry.
Miejsce spotkania: Gminna Biblioteka
Publiczna – sala bankietowa w Psarach,
ul. Szkolna 45. Wstęp bezpłatny!

