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Zakończono budowę ulicy Łącznej i Bocznej w Psarach
W połowie listopada dobiegła końca budowa 1,4 km drogi wraz z magistralą kanalizacji sanitarnej na ulicach
Bocznej i Łącznej w Psarach. Inwestycja ta kosztowała ponad 2,7 mln zł brutto, przy czym niespełna 1 mln zł pokryła
dotacja z krajowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Wykonawcą tego przedsięwzięcia
było, wyłonione w drodze konkurencyjnego przetargu, Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg DROGOPOL-ZW Sp. z o.o.
z Katowic.
Prace na ul. Bocznej w Psarach objęły
głównie remont nawierzchni od ul. Zwycięstwa do ul. Łącznej. Roboty polegały
na usunięciu starej i wykonaniu nowej
jezdni z asfaltobetonu oraz chodników
z kostki brukowej wraz z odwodnieniem.
Oprócz tego wyremontowano zjazdy na
gminne drogi wewnętrzne oraz na posesje prywatne mieszczące się w granicach
pasa drogowego. Długość nowej drogi
na ul. Bocznej wyniosła 570 m.
Znacznie szerszy był natomiast zakres prac na ul. Łącznej w Psarach, która
krzyżuje się z ul. Boczną. Tu nawierzchnia z asfaltobetonu została położona na
długości 766 m, wraz z chodnikiem oraz
odwodnieniem. Przebudowano także
zjazdy na posesje prywatne w granicach

Fragment 766-metrowego odcinka przebudowanej ul. Łącznej w Psarach

pasa drogowego. Z kolei niektóre ogrodzenia, znajdujących się przy drodze nieruchomości, zostały przesunięte tak, aby
powstał funkcjonalny i bezpieczny chodnik. Po wschodniej części ulicy, na szczy-

s. 7 INFORMACJE
Zmiana stawki za śmieci od stycznia

s. 8-10 WYWIAD
Wodociągi i wiele więcej...

cie wzniesienia, powstał mur oporowy o
długości 112 m. W ramach tego zadania
dodatkowo wyburzono nieużytkowany
budynek dawnego dworca kolejowego
c.d. na str. 2

s. 6 INFORMACJE
Utrzymanie dróg zimą

Niech radość i pokój zagoszczą w Państwa domach, a wigilijny wieczór trwa jak najdłużej.
Nowy Rok niech obfituje w szczęśliwe chwile i ambitne plany, przynosi dostatek i spełnienie marzeń.
Wszelkiej pomyślności, zdrowia i zadowolenia z osobistych oraz zawodowych osiągnięć
życzą

Jacenty Kubica

Przewodniczący Rady Gminy Psary

Tomasz Sadłoń

Wójt Gminy Psary
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INWESTYCJE
c.d. ze str. 1 „Zakończono budowę ulicy Łącznej i Bocznej w Psarach”

Ulica Boczna w Psarach z chodnikami i ponad 900 m infrastruktury kanalizacyjnej

oraz przebudowano odcinek drogi wewnętrznej na tym obszarze na długości
97 m. Zatem ogółem na ulicy Łącznej powstało 863 m drogi z asfaltobetonu.
Jednocześnie, równolegle do prac

drogowych, budowano 1,8 km magistrali pod przyszłą kanalizację sanitarną.
Na ul. Łącznej wykonano 907 metrów
bieżących rurociągów i przyłączy do granic działki za łączną kwotę 309.980,68 zł

brutto. Z kolei na ul. Bocznej powstało
910 mb. infrastruktury kanalizacyjnej
o wartości 220.019,31 zł brutto. W ten
sposób przeprowadzono jedną, ale
kompleksową inwestycję. Dzięki temu
mieszkańcy tych ulic unikną w najbliższych latach kłopotów związanych na
przykład z ponowną przebudową drogi
przy okazji budowy kanalizacji sanitarnej.
Remont ulicy Bocznej i Łącznej w Psarach był największą inwestycją drogową
wykonaną w gminie Psary w tym roku.
Naszemu samorządowi udało się uzyskać dofinansowanie dla tego zadania
w ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Kwota
pozyskanej w tej sposób dotacji wynosi
931 795 zł. Red.

Zakończono budowę drogi w Brzękowicach Górnych
Pod koniec listopada firma PHU „DOMAX” Arkadiusz Mika z Boronowa
zakończyła prace związane z budową drogi w Brzękowicach Górnych.

Nowa droga w Brzękowicach Górnych świeżo po oddaniu do użytku

Fragment nowej drogi z widocznym odwodnieniem

Milena Sobieraj (redaktor naczelna, skład)
Rafał Paradowski (redakcja, skład, korekta)
promocja@psary.pl, tel. 32 29 44 935
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów,
korekty, edycji nadesłanych materiałów, a także do
publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie
i kolejności lub odmowy ich publikacji.

WYDAWCA:
Urząd Gminy Psary,
ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary
tel. 32 29 44 920, fax. 32 29 44 01
www.psary.pl
urzad@psary.pl
DRUK: Magic s.c.
NAKŁAD: 3000 egz.

W Brzękowicach Górnych powstała
gminna droga o długości 408,15 m i szerokości 3,5 m z obustronnymi poboczami. W ramach prac przebudowano skrzyżowanie z drogą powiatową. Wykonano
też 25-metrową „mijankę”, zwiększając
w tym miejscu szerokość drogi do 5 m.
Z kolei w końcowym odcinku jezdnia została poszerzona, dzięki czemu kierujący
samochodami osobowymi będą mogli
w tym miejscu wykonać zawracanie „na
trzy”. W ramach inwestycji wybudowano także zjazdy indywidualne do posesji
oraz odwodnienie drogi ze zbiornikiem
chłonnym o objętości 168,5 m3.
Szczególne znaczenie ma wybudowany system odwodnienia ze zbiornikiem
chłonnym, ponieważ będzie on wykorzystywany do odprowadzania wód z pasa
drogowego drogi powiatowej, co umożliwi budowę kolejnych odcinków chodnika
przy niej.
Koszt opisanych zadań wyniósł
369.851,62 zł. Warto dodać, iż przy okazji budowy drogi, a przed rozpoczęciem
prac przez firmę DOMAX, Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach wymienił
znajdujący się tam stary wodociąg. Red.
WAŻNE DANE KONTAKTOWE:
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Dolna 1, 42-504 Dąbie,
tel. 32 360 16 70
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Malinowicka 2, 42-512 Psary
tel. 32 267 22 71
NUMER ALARMOWY - 112
Pogotowie - 999 Policja - 997
Straż Pożarna - 998
Pogotowie energetyczne - 991
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INWESTYCJE
Podpisano umowy na budowę blisko 15 km sieci wodociągowej
5 grudnia 2016 r. w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach zostały podpisane umowy na budowę
i wymianę 5 odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Prace obejmą poszczególne odcinki wodociągu
w Malinowicach, Dąbiu, Brzękowicach Dolnych, Goląszy Bisce, Psarach, Strzyżowicach oraz Górze Siewierskiej.
Łączna wartość wszystkich podpisanych umów wynosi 3.370.077 zł brutto.

Mapa ilustrująca drogi, wzdłuż których będą budowane nowe wodociągi

Podpisana przez Zakład Gospodarki
Komunalnej umowa podzielona jest na
trzy zadania. Pierwsze z nich obejmuje
budowę i wymianę ponad 3,5 tys. metrów bieżących sieci wodociągowej wraz
z wykonaniem ponad 1,1 tys. mb. przyłączy do domów. Inwestycja ta dotyczy
następującego odcinka: w Malinowicach
od Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wiejskiej do Dąbia na ul. Pocztową i ul. Krótką. Umowa na realizację tego zadania
została podpisana z Zakładem Remontowo-Budowlanym „WIADUK” Wojdyła
– Kolanko s.j. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, na kwotę 1 049 348,02 zł brutto, z
terminem realizacji do 28 czerwca 2019 r.
Drugie zadanie dotyczy odcinka Brzękowice Dolne – Goląsza Biska – zbiornik

Góra Siewierska, Strzyżowice ul. Parkowa
– tu do wykonania będzie więcej niż 5.400
m.b. wodociągu i ok. 1000 m.b. przyłączy.
Umowa na realizację tych prac została
podpisana z konsorcjum dwóch firm z
Międzybrodzia Bialskiego: ZRIB Sp. z o.o. i
Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych
ZRIB Zygmunt Seweryn, na kwotę 1 442
052,00 zł brutto. Termin realizacji tego odcinka to również 28.06.2019 r.
Z kolei trzecie zadanie obejmie wykonanie lub modernizację wodociągu w
Malinowicach na ul. Słonecznej i w Sarnowie na ul. Źródlanej aż do DK 86 oraz
w Psarach przy ul. Polnej i Gródkowskiej,
a także w Strzyżowicach na ul. Żwirowej.
Na tym etapie do realizacji przewidziano
ponad 3.100 m.b. sieci oraz około 650

m.b. przyłączy. Wykonawcą tego zadania
została firma „INSTALBUD” Tadeusz Machowski z siedzibą w Rożnowicach. Wartość umowy opiewa na 878 677,01zł brutto, a prace mają potrwać do 30.06.2017 r.
Wszystkie wykonane przyłącza do budynków zakończone będą studzienkami
wodomierzowymi
mrozoodpornymi
wyposażonymi w wodomierze do odczytu radiowego.
Teren budowy zostanie przekazany
wykonawcom jeszcze w grudniu, a prace
rozpoczną się wiosną i będą prowadzone w znacznej części metodą bezwykopową, mającą na celu usprawnić i ułatwić
wykonywanie głównych odcinków sieci,
bez niszczenia istniejącej infrastruktury
drogowej. Red.

Nowe inwestycje w gminnych
ośrodkach kultury
Koniec roku w Gminnym Ośrodku Kultury to nie tylko kompletowanie nowej oferty wydarzeń kulturalnych,
ale również wytężona praca związana z licznymi remontami oraz zakupem nowego wyposażenia.

W tym roku GOK otrzymał dotacje od samorządu gminy
Psary w wysokości 100 tys. złotych na doposażenie świetlic
i ośrodków kultury oraz 150 tys. zł na prace remontowo-inwestycyjne. Dzięki temu zakupiono między innymi sprzęt
muzyczny do ośrodka kultury w Gródkowie – w tym mikser
cyfrowy do kompleksowej obsługi wszystkich wydarzeń artystyczno-kulturalnych oraz nagrań studyjnych, mikrofony
c.d. na str. 4

Nowy sprzęt akustyczny zakupiony do ośrodków kultury

4

INWESTYCJE
c.d. ze str. 3 „Nowe inwestycje w gminnych ośrodkach kultury”

pojemnościowe studyjne do nagrań,
oprogramowanie do nagrań studyjnych
oraz tablet do zdalnej obsługi wydarzeń
artystyczno-kulturalnych. GOK wzbogacił się również w specjalny piec do wypalania ceramiki wraz z wyposażeniem
wart ponad 9 tys. zł. Ponadto zakupiono nowoczesne zestawy nagłaśniające:
głośniki, mikser, statyw, okablowanie
oraz mikrofony – do ośrodków kultury
w Preczowie i Brzękowicach.
Część pieniędzy przeznaczono też na

uzupełnienie zaplecza kuchennego w
poszczególnych filiach GOK-u. Zakupiono nowoczesne zmywarko-wyparzarki,
warniki do wody, okapy kuchenne, szafę
chłodniczą, lodówkę, kuchnię gazową,
szafy biurowe oraz krzesła. Poszczególne sprzęty trafią do placówek w Dąbiu,
Strzyżowicach, Gródkowie, Sarnowie,
Preczowie, Górze Siewierskiej i Malinowicach.
Z kolei pulę gminnej dotacji w kwocie 150 tys. zł przeznaczono na prace re-

montowe w ośrodkach w Sarnowie oraz
w Gródkowie. Gruntowną modernizację
przeszła sala w sarnowskiej placówce
kulturalnej, gdzie wymieniono parkiet,
obudowano scenę i zamontowano klimatyzację. Do końca grudnia zainstalowane zostaną jeszcze nowoczesne
kotary oraz projektor z ekranem multimedialnym. Prace zwieńczy malowanie
sali. Remont prowadzono również na
sali ośrodka kultury w Gródkowie, gdzie
również zainstalowano klimatyzację.
GOK

Rozpoczęto modernizację stadionu LKS Jedność Strzyżowice
W listopadzie ruszyły prace remontowe na stadionie LKS Jedność Strzyżowice, które wyniosą
1.187.891,85 zł brutto.

W ramach inwestycji wykonane zostaną między innymi drogi dojazdowe,
chodniki oraz 14 miejsc postojowych o
nawierzchni z kostki betonowej. Obiekt
zyska też nowe trybuny wraz z zadaszeniem oraz oświetlenie, zarówno parkowe i sportowe, umożliwiające treningi
po zmierzchu. Modernizacja obejmie
również budynek szatni, gdzie robotnicy wykonają prace remontowe i zainstalują ogrzewanie, a na końcu obiekt ten
zostanie doposażony. Remont przejdzie
również budynek gospodarczy, znajdujący się obok szatni. Na terenie stadionu
powstanie kanalizacja deszczowa wraz
ze zbiornikami wody o pojemności 10m³.

Pierwsze maszyny na modernizowanym stadionie w Strzyżowicach

Cały teren zyska też nowe ogrodzenie.
Obecnie na stadionie wykonywane
jest korytowanie pod podbudowę drogi i placów postojowych. Prace wykonuje firma Zakład Robót Komunalnych

BUD-KOM sp. z o.o. sp. komandytowa
z Czeladzi, która została wyłoniona w
trybie przetargu publicznego nieograniczonego. Termin realizacji inwestycji
to 15.04.2017 r. Red.

W gminie zabłysły iluminacje świąteczne
Na początku grudnia na głównych drogach gminy Psary zabłysły dekoracje świąteczne, które będzie
można podziwiać do 10 lutego 2017 r.

Iluminacje świąteczne znajdują się w czternastu miejscach w
gminie Psary. W Dąbiu zlokalizowano je na słupach oświetleniowych przy ul. Pocztowej, na odcinku od szkoły do Zakładu
Gospodarki Komunalnej oraz na ul. Kościelnej przy kościele). W
Preczowie barwne dekoracje można zobaczyć na ul. Szkolnej
– od kościoła do remizy OSP. Z kolei w Psarach zamontowano je od skrzyżowania z ul. Wiejską, na ul. Malinowickiej (przy
Urzędzie Gminy), także u zbiegu ul. Wiejskiej i ul. Malinowickiej
i dodatkowo na ul. Zwycięstwa (przy kościele). W Sarnowie
świąteczne ozdoby świecą przy ul. Głównej, od skrzyżowania
ul. Wiejskiej z ul. Szkolną, oraz przy kościele. W Strzyżowcach
zlokalizowano je na ul. 1 Maja. Natomiast w Gródkowie na terenie szkoły umieszczono element dekoracyjny 3D, a na budynku Gminnego Ośrodka Kultury zawieszono napis „Wesołych
Świąt”. W Górze Siewierskiej dekoracje wiszą przy ul. Kościuszki
w okolicy skrzyżowania przy remizie, a w Malinowicach obok
placu zabaw przy kaplicy. W Brzękowicach Górnych obok budynku remizy OSP.
Na słupach oświetleniowych w wyżej wymienionych miej-

Iluminacje na ul. Wiejskiej w Sarnowie

scach powstały przyłącza i wieszaki na iluminacje świąteczne.
Zamontowane obecnie dekoracje będą mogły być wymieniane co roku, bowiem nie zostały zakupione na własność przez
Urząd Gminy Psary, lecz wypożyczono je w firmie zajmującej
się montażem tego typu ozdób świątecznych. Red.
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Kolejne duże dotacje na inwestycje dla gminy Psary
Koniec roku był owocny dla naszego samorządu z powodu przyznania trzech zewnętrznych dofinansowań do
następujących przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w najbliższej przyszłości. Zadaniami tymi są: budowa
oświetlenia hybrydowego w Psarach na ul. Irysów i na Osiedlu Czerwony Kamień w Górze Siewierskiej, instalacja
systemów fotowoltaicznych na budynkach publicznych oraz modernizacja ul. Podwale w Strzyżowicach.

Jedno z trzech przyznanych gminie
dofinansowań to dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego o wartości 1 255 667,99 zł.
Przedmiotowa inwestycja, według kosztorysu, ma wynieść 1 477 256,46 zł. Dotyczy ona budowy oświetlenia hybrydowego w Psarach na ul. Irysów (22 lampy)
oraz w Górze Siewierskiej na Osiedlu
Czerwony Kamień (66 lamp). W skład
systemu hybrydowego wchodzić będzie lampa drogowa LED oraz dwa panele fotowoltaiczne, turbina wiatrowa,
dwa akumulatory i układ sterowniczy.
Zastosowane nowoczesne rozwiązania
technologiczne pozwolą na wykorzystanie energii odnawialnej słonecznej i
wiatrowej na obszarach, gdzie w chwili
obecnej nie ma oświetlenia. Szacuje się,
że dzięki nim uda się wyprodukować
energię elektryczną na poziomie 19,36
MWhe/rok. Przedsięwzięcie zakończy
się do 31.12.2018 r.
Drugie przyznane gminie dofinansowanie stanowią środki na instalacje
systemów fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej. Fundusze
te pozyskano również w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W tym przypadku
dotacja wyniesie 537 832,08 zł, dla inwestycji o całkowitej wartości 632 743,63 zł
brutto – według kosztorysu. Ogniwa fo-

Dzięki zdobytej dotacji na ul. Irysów zostanie zamontowane oświetlenie hybrydowe

towoltaiczne zostaną zamontowane na
budynkach: Urzędu Gminy w Psarach,
szkoły podstawowej w Sarnowie, szkoły podstawowej w Dąbiu, gimnazjum
w Psarach i przedszkola publicznego w
Sarnowie. Łącznie instalacja będzie się
składała z 303 paneli PV, na 5 budynkach użyteczności publicznej, o łącznej
mocy nominalnej 78,78 kW. Głównym
celem przedsięwzięcia jest poprawa
efektywności energetycznej gminy
poprzez zastosowanie systemu energii
odnawialnej, co przyczyni się m.in. do
minimalizacji kosztów zapotrzebowania
na energię elektryczną. Instalacje zostaną wykonane do 31.12.2018 r.
Z kolei trzecia pozyskana w grudniu
dotacja pozwoli przeprowadzić moder-

nizację ul. Podwale w Strzyżowicach o
nawierzchni z klinkieru. Pieniądze zdobyto z „Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019” w kwocie 582 154 zł. Inwestycja ta zakłada wykonanie remontu nawierzchni drogi na długości 508,97
metrów bieżących. Modernizacja obejmie m.in. wymianę konstrukcji jezdni
oraz wykonanie nowej nawierzchni z
kostki betonowej wraz z remontem zjazdów do posesji. Wzdłuż drogi wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa,
której odbiornikiem będzie istniejący
rów przy ul. Podwale oraz obecna kanalizacja w drodze powiatowej ul. 1 Maja.
Wszystkie prace mają zostać zakończone do końca listopada 2017 r. Red.

Ogłoszono przetarg na modernizację stadionu w Sarnowie
W przyszłym roku kolejny stadion sportowy w gminie przejdzie modernizację. Z początkiem grudnia tutejszy
urząd ogłosił przetarg na wykonawcę prac budowlanych na obiekcie Klubu Sportowego Sarnów.

Wizualizacja nowej szatni i trybun na stadionie w Sarnowie

Wyłoniona w przetargu firma w
pierwszej kolejności będzie musiała
przeprowadzić rozbiórkę istniejącego
budynku socjalnego i betonowych trybun przy boisku. Następnie rozpocznie
się budowa nowej szatni o powierzchni

209,87 m2 wraz z szambem. Obok budynku powstaną zadaszone, podwójne
trybuny z 200 miejscami siedzącymi.
Na całym obiekcie sportowym pojawią
się trakty dla pieszych z kostki brukowej. Murawa zostanie zasiana na nowo

i zyska automatyczny system nawadniania. Robotnicy zamontują również
wiaty dla zawodników rezerwowych.
Na całym obiekcie wybudowane
zostanie oświetlenie, przy czym płyta
boiska będzie posiadać specjalne lampy umożliwiające treningi po zmroku.
Zamontowany będzie też kompleksowy monitoring, aby miejsce to można
należycie chronić przed wandalami.
Przedmiotowa inwestycja będzie
współfinansowana ze środków krajowego „Programu rozwoju regionalnej
infrastruktury sportowej - edycja 2016”.
Wykonawcę tego zadania poznamy nie
wcześniej niż 19 grudnia.
Red.
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Zimowe utrzymanie dróg 2016/2017
Przedstawiamy wykaz instytucji odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Psary wraz z informacją na temat zarządców dróg w poszczególnych sołectwach.
Koordynatorami akcji zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Psary są:
• Pan Łukasz Krypciak – Kierownik Działu Utrzymania Dróg, Zieleni i Usług Komunalnych – tel. w godz. pracy Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Psarach 32 360 16 70 wew. 24
• oraz Pan Waldemar Gwiazda – Zastępca Kierownika Działu Utrzymania Dróg, Zieleni i Usług Komunalnych –– tel. w godz. pracy
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach 32 360 16 70 wew. 24

Telefon do dyspozytora (dostępny całodobowo) – 609 066 668
Drogi gminne. Firmą odpowiedzialną za utrzymanie dróg gminnych w sezonie jesienno-zimowym 2016/2017 jest: „DROGREM” S.C. Łukasz Kyrcz, Teresa Kyrcz ul. Prusa 40/4, 41–902 Bytom.
Drogi powiatowe. Za utrzymanie zimowe dróg powiatowych odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku (PZD w Będzinie z/s Rogoźnik), ul. Węgroda 59, tel.: 32 287–75–19, 32 287–78–72 oraz fax 32 287–78–85. Firmy obsługująca
prace na drogach powiatowych to konsorcjum firm: Usługi Remontowo Budowlane z Zawiercia i „DROGREM” S.C. z Bytomia.
Drogi krajowe i wojewódzkie. Za drogę krajową nr 86 – na obszarze gminy Psary – odpowiada Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad, Obwód Drogowy w Wojkowicach Kościelnych. Kontakt telefoniczny: 32 67–410–50 oraz Rejon w
Zawierciu pod nr tel.: 32 67–234–27. Droga będzie odśnieżana systemem patrolowym. Za drogę wojewódzką nr 913 odpowiada
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40–609 Katowice, wykonawcą prac akcji zima jest firma „LARIX” z
Lublińca. Informacje i interwencje można kierować pod numery telefonów: 34 353 16 76 (godz. 7–15), 662 239 114 (24h).

Wykaz dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich z podziałem na sołectwa:
Góra Siewierska
drogi gminne: ul. Kościuszki – odcinek od skrzyżowania ul. Szopena i ul. Leśnej w kierunku Brzękowic Wał; ul.1–go Maja; ul. Ogrodowa; ul. Kochanowskiego; ul. Górna (wraz z łącznikiem do DP i równoległa do stadionu); ul. Bursztynowa; ul. Miedziana; ul. Złota;
ul. Kwarcowa; ul. Wapienna; ul. Granitowa; drogi powiatowe: ul. Kościuszki; ul. Leśna; ul. Szopena – do Brzękowic Górnych.
Dąbie
drogi gminne: Dąbie Chrobakowe; ul. Kościelna – odc. od skrzyżowania lustra do DP Dąbie Górne;
drogi powiatowe: ul. Pocztowa; ul. Dolna; ul. Kościelna; ul. Dąbie Górne droga do cmentarza.
Gródków
drogi gminne: ul. Kolejowa; ul. Poprzeczna; ul. Południowa; ul. Kwiatowa; ul. Spokojna; ul. Wschodnia; ul. Leśna – odc. w lesie (teren
LP i PKP); ul. Dojazdowa; drogi powiatowe: ul. Górna; ul. Grodziecka; ul. Leśna; ul. Pokoju.
Malinowice
drogi gminne: ul. Strumyczna; ul. Zielona; ul. Krótka; ul. Jasna; ul. Ogrodowa; ul. Brzozowa; ul. Bory; ul. Bukowa; ul. Belna (hektary);
do posesji nr Belna 149; ul. Słoneczna; drogi powiatowe: ul. Szkolna, ul. Wiejska,
Psary
drogi gminne: ul. Graniczna; ul. Kolejowa; ul. Górna; ul. Kamienna; ul. Boczna; ul. Łączna; ul. Leśna; ul. Wolności; ul. Wspólna; ul.
Kasztanowa; ul. Polna; ul. Reymonta; ul. Grabowa; ul. Malinowicka (do ZOZ); ul. Irysów; ul. Łąkowa; ul. Akacjowa; ul. Gródkowska;
drogi powiatowe: ul. Szkolna, ul. Wiejska, ul. Malinowicka,
Sarnów
drogi gminne: ul. Szkolna; ul. Podgórna (od str. wschodniej DK 86); ul. Podgórna (od strony zachodniej DK 86), ul. Spacerowa; ul.
Kamienna; ul. Jasna; ul. Stara; ul. Browarna; ul. Zielona; ul. Krótka; ul. Gruntowa; ul. Poprzeczna; ul. Wąska; ul. Leśna; ul. Piaskowa; ul.
Nowa; ul. Źródlana; ul. Środkowa; ul. Parkowa; ul. Główna (od skrzyżowania z ul. Wiejską do Stacji Paliw); ul. Graniczna;
drogi powiatowe: ul. Główna; ul. Wiejska;
Strzyżowice
drogi gminne: ul. Graniczna; ul. Boczna; ul. Szopena; ul. Ogrodowa; ul. Cicha; ul. Podwale I, II, III; ul. Szosowa (równoległa do ul.
Szosowej DW–913 w kierunku ul. Podwale II); ul. Szosowa (na zachód od stacji Trafo); ul. Parkowa ( na wschód od ul. Parkowej – DP);
drogi powiatowe: ul. Parkowa; ul. Belna; ul. 1 Maja.
Preczów
drogi gminne: ul. Szkolna odcinek od ul. Wiejskiej do ul. Sosnowej; ul. Sosnowa; ul. Górna; ul. Brzeźna; ul. Zielona; ul. Jaworowa; ul.
Wiejska (od ul. Sosnowej do ul. Górnej); ul. Miodowa; ul. Skowronków, Polna (Ratanice), ul. Dębowa (przed przejazdem PKP, teren
LP); drogi powiatowe: ul. Wiejska; ul. Sosnowa od Wiejskiej do ul. Dębowej; ul. Dębowa; ul. Polna; ul. Szkolna odcinek od ul. Sosnowej S4718 do zjazdu na boisko klubu KS „Błyskawica” Preczów
Brzękowice
drogi gminne: Brzękowice Wał; Brzękowice Poddzwonek.
Ponadto drogami powiatowymi jest ciąg: Strzyżowice Biska – Brzękowice Dolne – Goląsza Dolna – Brzękowice Dolne – Dąbie
oraz ciąg dróg Góra Siewierska – Brzękowice Górne – Goląsza Górna – Dąbie Górne.
Droga krajowa nr 86 na terenie gminy Psary biegnie przez sołectwo Sarnów (dotyczy również przejścia dla pieszych).
Droga wojewódzka nr 913 na terenie gminy Psary obejmuje: Gródków – ul. Zwycięstwa, Psary – ul. Zwycięstwa, Strzyżowice – ul.
Szosowa, Góra Siewierska – ul. Szosowa.

INFORMACJE
Zmiana stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów
od stycznia 2017 r.

Na listopadowej sesji Rady Gminy Psary, na wniosek wójta, radni jednogłośnie podjęli uchwałę o przyjęciu nowej stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów, która wyniesie 12 zł od osoby na miesiąc.

Stawka ta została podniesiona o 2 zł, ponieważ obecne
wpływy z opłat od stycznia do października 2016 r. pokrywały jedynie około 75% kosztów związanych ze zbieraniem, wywożeniem i utylizacją odpadów. W obliczeniach
tych nie uwzględniono nawet kosztów obsługi administracyjnej całego systemu w Urzędzie Gminy. Zaznaczyć należy, że mieszkańcy gminy Psary rzetelnie wpłacają opłaty za
śmieci, a ich ściągalność sięga 94%. Chociaż obecny wykonawca – Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o., świadczący
usługi od 1 stycznia 2016 r., zaproponował najkorzystniejszą cenę spośród 4 oferentów w ramach przetargu, to i tak
stawki przez niego przedstawione są znacząco wyższe od
tych, które obowiązywały poprzedniego wykonawcę w
latach 2013–2015. Zmiana stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów ma na celu przywrócenie rentowności
tego systemu i wynika wprost z przeprowadzonych analiz
oraz obliczeń. Przypomnijmy, że zgodnie z umową Urząd
Gminy rozlicza się z firmą Remondis w oparciu o ilość odebranych i zagospodarowanych ton odpadów. Przy obecnej umowie tona odpadów zmieszanych – których ilość
w największym stopniu wpływa na koszt funkcjonowania
systemu – kosztuje gminę 419,65 zł brutto, a poprzedni
wykonawca, obsługujący gminę od lipca 2013 do końca
grudnia 2015 roku żądał za tę samą usługę 300 zł brutto.
Samorząd gminy na bieżąco i dokładnie kontroluje, czy
ilości odpadów odbieranych przez wykonawcę zgadzają
się ze stanem faktycznym. Od stycznia, czyli od momentu
obowiązywania umowy z nowym wykonawcą, co miesiąc
odbierano średnio ponad 358 ton odpadów wszelkiego
rodzaju, mieszkańcy wpłacali do gminy ok. 107 tys. zł z
opłat za śmieci, ale faktyczny koszt obsługi tych odpadów
przez firmę Remondis wynosił przeciętnie 143 tys. zł (bez
wydatków administracyjnych ponoszonych przez urząd).
W ciągu 10 miesięcy tego roku łączne koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w gminie były
o ponad 427 tys. zł wyższe niż wniesione w tym samym
okresie opłaty śmieciowe przez mieszkańców. Zastosowana podwyżka opłat wnoszonych przez mieszkańca nie
zredukuje tej różnicy do zera, ale pozwoli ją ograniczyć o
blisko połowę. Dzięki niej szacunkowy miesięczny deficyt

w utrzymaniu całego systemu spadnie od stycznia 2017 r.
z 42,7 tys. zł do 21,3 tys. zł – przy założeniu, że ilość odpadów do zagospodarowania nie ulegnie zmianie.
Przypomnijmy, że działanie gminnego systemu gospodarowania odpadami wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z nią, z pobranych
opłat gmina finansuje funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli przede wszystkim
płaci za odbiór, transport, zbiórkę, odzysk i unieszkodliwianie śmieci. Warto w tym miejscu zauważyć, że w ramach przyjętej stawki śmieci komunalne odbierane są od
mieszkańców 2 razy w miesiącu przez cały rok, co nie jest
standardem we wszystkich gminach. Należy również pamiętać, że w ramach tej opłaty mieszkaniec ma zapewniony kosz do składowania odpadów zmieszanych.
Przyjęta przez Radę Gminy Psary nowa stawka wyniesie
12 zł od osoby za miesiąc za odpady zbierane w sposób
selektywny oraz 18 zł, jeśli właściciel nieruchomości nie
segreguje odpadów. Właściciele nieruchomości zobowiązani będą do uiszczania opłaty według nowych stawek od
stycznia 2017 roku, czyli pierwszy termin płatności przypada do 25 stycznia.
Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku
uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, wójt gminy ma obowiązek zawiadomić właścicieli nieruchomości o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty miesięcznej
i liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość). Zawiadomienia te w postaci pisma będą dostarczane
właścicielom nieruchomości za pokwitowaniem, od
połowy grudnia, przez gońca urzędowego, który
będzie mógł jednocześnie odpowiedzieć na podstawowe pytania i wątpliwości w tej kwestii. Należy też
wiedzieć, że właściciele nieruchomości nie muszą
składać nowych deklaracji w sprawie odbioru odpadów, by płacić nową stawkę.
Uprzejmie prosimy o okazanie zrozumienia dla wprowadzanych zmian i dalsze sumienne i rzetelne wpłacanie
opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Red.

UWAGA: ZMIENIŁ SIĘ numer dla systemu powiadomień sms

Jeśli chcesz dostawać bezpłatnie od Urzędu Gminy w Psarach aktualne informacje dotyczące zagrożeń pogodowych, awarii i
braku dostaw wody, imprez kulturalnych i sportowych, bezpłatnych badań lekarskich i programów zdrowotnych itp. - zapisz się do
nowego SMS-owego systemu powiadamiania mieszkańców.

Wyślij SMS na nr: 661 005 037 o treści: PSARY
Koszt wysłania SMS-a (tj. zapisania się do serwisu) naliczany jest według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług
korzysta subskrybent. Korzystanie z usług serwisu (otrzymywanie wiadomości) jest bezpłatne. Rezygnacji z subskrypcji darmowych SMS-ów można dokonać wysyłając SMS o treści: Psary nie, na numer 661 005 037. Wielkość liter wpisywanych w treść SMS-a
nie ma znaczenia. Jednocześnie prosimy już nie wysyłać smsów na stary numer systemu tj. 4455.
Numery wpisane do starej bazy systemu sms zostały przeniesione, więc nie ma potrzeby zapisywać się powtórnie.
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wywiad z dyrektorem zgk
Wodociągi i wiele więcej…
Od ponad roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach dynamicznie się zmienia, co ma związek z
nowymi obowiązkami w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg gminnych oraz porządku w miejscach publicznych, a także z intensywnymi przygotowaniami do budowy kanalizacji sanitarnej. O obecnej
działalności Zakładu, w tym o zadaniach budowlanych, wdrażanych innowacjach i codziennej pracy rozmawiamy z dyrektorem tej gminnej jednostki, Panem Łukaszem Siwczykiem.

Głos Gminy Psary: Jeszcze w połowie zeszłego roku ZGK zajmowało się wyłącznie wodociągami i kanalizacją. Jak to teraz wygląda?
Łukasz Siwczyk, Dyrektor ZGK: Rzeczywiście, zakres zadań realizowanych
przez Zakład został znacznie rozszerzony. W porównaniu z poprzednią sytuacją
jest to ogromna zmiana, która wymusiła
daleko idącą reorganizację i doposażenie jednostki. Oprócz typowych zadań o
charakterze użyteczności publicznej, takich jak eksploatacja sieci wodociągowej
czy dystrybucja wody, doszły nam obowiązki związane głównie z utrzymaniem
dróg gminnych i terenów zielonych,
dbałością o porządek i czystość w miejscach publicznych, w tym na obiektach
sportowo-rekreacyjnych, placach i przystankach. Zresztą tych realizowanych
działań, zwłaszcza w zakresie szeroko
rozumianej gospodarki komunalnej, jest
jeszcze więcej.
GGP: Nowe obowiązki doszły jesienią 2015 roku. W jaki sposób Zakład przygotował się do tej nowej
roli?
ŁS: Zakład, aby sprostać nowym
wyzwaniom, stworzył dwie oddzielne
struktury organizacyjne: dział sieci oraz
dział dróg, zieleni i usług komunalnych,
którymi kierują samodzielni kierownicy
posiadający odpowiednie kwalifikacje.
Osoby te mają doświadczenie w pracy
w spółkach komunalnych i przedsiębior-

stwie wodociągowym oraz uprawnienia budowlane właściwe dla specyfiki
danego działu. Ponadto w listopadzie
poprzedniego roku pracownicy gminnej
brygady remontowej na mocy porozumienia przeszli do ZGK, gdzie pracują i
wykonują zlecenia płynące z gminy na
dotychczasowych warunkach pracy.
Pomyślano także o doinwestowaniu Zakładu i zakupie nowego sprzętu. W ciągu
ostatnich 12 miesięcy zyskaliśmy ciągnik
rolniczy z przyczepą, pługiem i piaskarką
oraz sprzęt do utrzymania zieleni taki,
jak: kosy spalinowe, pilarki do cięcia
drzew, nożyce do żywopłotów, podkrzesywarkę i urządzenie do wycinania zarośli. Dużym wsparciem dla nas był także
zakup w październiku 2015 r. nowego
samochodu dostawczego Fiat Ducato w
ramach leasingu. W tym roku zakupiliśmy z własnych środków kosiarkę bijakową do wykaszania poboczy, jako kolejny
element wyposażenia ciągnika. Po przepracowanym już jednym sezonie mogę
stwierdzić, że urządzenie sprawdziło się
w 100% i znacznie ułatwiło nam pracę.
GGP: A co z planowaną przebudową budynków bazy ZGK w Dąbiu
na ul. Pocztowej?
ŁS: Urząd Gminy Psary wyłonił w drodze przetargu nieograniczonego projektanta bazy technicznej ZGK. Budynki te
są już w złym stanie i wymagają modernizacji. Dokumentacja projektowa dla tej
inwestycji jest na ukończeniu i aktualnie

Przykład robót ziemnych wykonywanych przez ZGK

Dyrektor ZGK Łukasz Siwczyk

czekamy na pozwolenie na budowę. To
bardzo duże zadanie i prawdopodobnie
jego realizację trzeba będzie podzielić
na części. W pierwszej kolejności chcemy
wybudować pomieszczenia socjalno-biurowe, w drugiej – magazyny i garaże,
a w trzeciej poprawić otoczenie zakładu.
GGP: Urząd Gminy systematycznie wspiera ZGK w zakupach nowego sprzętu. Planujecie dalej inwestować w wyposażenie?
ŁS: W tym roku zyskaliśmy między
innymi kosiarkę bijakową do utrzymania poboczy, a całkiem niedawno także
kosiarkę samojezdną do dbania o zieleń
na boiskach. Aktualnie trwają rozmowy
na temat zakupu cysterny na wodę dla
mieszkańców gminy, która byłaby wykorzystywana podczas awarii na sieci wodociągowej. Ponadto za około 185 tys. zł
Zakład zakupił sprzęt do regulacji ciśnienia w sieci i kontrolowania przepływu
wody. Nowe punkty monitorujące pomogą wyrównać ciśnienie oraz zwiększą
szybkość wykrywania awaryjności sieci.
Ponadto ZGK planuje zamontować w
punkcie zakupu wody od GZGKiW Mierzęcice automatyczną zasuwę, która – w
zależności od naszego zapotrzebowania na wodę – będzie się samoczynnie
otwierać. Takie rozwiązanie wyeliminuje skutki nagłego ręcznego otwierania
zasuwy i ogólnie poprawi jakość wody
dostarczanej do mieszkańców.
c.d. na str. 9
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wywiad z dyrektorem zgk
Wodociągi i wiele więcej… (ciąg dalszy)

GGP: Myślicie też o zakupie wodomierzy z odczytem radiowym?
ŁS: Jak najbardziej. Obecnie trwają
testy takiego systemu u kilku mieszkańców naszej gminy. Prawdopodobnie już
na początku nowego roku rozpoczniemy montaż wodomierzy radiowych na
ul. Wiejskiej, Szkolnej, Łącznej, Bocznej,
Gródkowskiej, Górnej i Kamiennej w Psarach oraz ul. Belnej w Strzyżowicach. Wyniki wspomnianych testów już po pierwszych dniach były zaskakująco dobre.
Szybkość odczytu i jego zasięg ułatwią i
skrócą pracę inkasentów, którzy nie będą
musieli wchodzić do piwnic mieszkańców lub otwierać, często trudnodostępnych, studzienek wodomierzowych – ma
to duże znaczenie np. zimą, gdy są one
zasypane śniegiem i zamarznięte.
GGP: Skoro mowa o wodociągach, to ZGK uruchomił nową sieć
w Psarach. Co to oznacza dla mieszkańców?
ŁS: Uruchomienie nowej sieci wodociągowej w Psarach to dostęp do czystszej wody i mniejsze straty tego cennego zasobu. Efekty wyłączania starego
wodociągu w Psarach są już odczuwalne. Stopniowo zmniejsza się produkcja
wody na Stacji Uzdatniania Wody w
Malinowicach. Udało nam się podnieść
zwierciadło wody w studni SM4 zlokalizowanej przy SUW w Malinowicach. W
zeszłym roku o tej samej porze zwierciadło sięgało 30 metrów poniżej poziomu
terenu, a teraz stabilizuje się na około
17 metrach pod poziomem terenu. Racjonalne korzystanie ze źródła oddaliło
konieczność opuszczenia pompy głębinowej jeszcze niżej niż obecnie, a to mogłoby się wiązać z pogorszeniem jakości
wody surowej czy nawet koniecznością
modernizacji stacji. W miesiącach: czerwiec, lipiec i sierpień 2015 roku, czyli w
miesiącach o największym rozbiorze,
zakupiliśmy ponad 25.000 m3 wody
od GZGKiW Mierzęcice. W tym roku w
analogicznym okresie kupiliśmy 10.720
m3 wody, czyli o ponad połowę mniej –
jest to kolejny mały sukces, który dowodzi tego, że jakość świadczonych usług
ciągle rośnie. W czerwcu u 12 losowo
wybranych mieszkańców, przy ulicach
zlokalizowanych wzdłuż wymienionej
sieci, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej wykonała ba-

Wykonywanie przewiertu sterowanego pod drogą

dania jakości wody, które we wszystkich
przypadkach dały wynik pozytywny. Co
więcej, tymi nowymi rurami woda płynie także do Gródkowa i Strzyżowic.
GGP: …Gródków doświadczał w
przeszłości problemów z dostawami wody. Jak to teraz wygląda?
ŁS: Tego lata udało się znacznie
ograniczyć braki wody w Gródkowie,
dzięki bardzo racjonalnemu wykorzystaniu Stacji Uzdatnia Wody i ciągłemu
monitorowaniu sieci pod względem jej
retencyjności. Wiele jest jeszcze do zrobienia w tym temacie, ale widać już pozytywne efekty naszego systemowego
działania.
GGP: Jaki Zakład ma pomysł na
dalszy rozwój całej sieci?
ŁS: Odbyłem już kilka spotkań dotyczących opracowania wieloletniej
koncepcji rozwoju sieci wodociągowej
w Gminie Psary oraz racjonalnego wykorzystania istniejących źródeł wody i
możliwości pozyskania innych. Chcemy
w 2017 r. stworzyć specjalne opracowanie, tj. dokument strategiczny, które
będzie podstawą do podejmowania
kolejnych kroków rozwojowych, w tym
jeszcze celniejszego planowania naszych inwestycji. Pomoże on również
w pozyskiwaniu i zabezpieczaniu środków finansowych na duże zadania w
dłuższej perspektywie czasu.
GGP: ZGK cały czas prowadzi
również prace budowlane i przyłączeniowe. Jak to wygląda w praktyce?
ŁS: W ciągu ostatnich 6 lat wymieniliśmy ponad 30% starej sieci wodocią-

gowej oraz wybudowaliśmy więcej niż
15 km nowego wodociągu. Na bieżąco realizowane są przyłącza do nowej
sieci wodociągowej, które praktycznie
dobiegają już końca. Do wykonania
pozostały pojedyncze instalacje na ul.
Szkolnej i Wiejskiej w Psarach. Zakład
wykonał już ponad 4,5 km podłączeń
do nowej sieci na ul. Wiejskiej, Szkolnej,
Kamiennej, Górnej w Psarach i ul. Belnej
w Strzyżowicach. Do bardzo dużych
zadań prowadzonych własnymi siłami
należą także: przebudowa sieci i prace
instalacyjne realizowane przy okazji budowy lub przebudowy dróg lokalnych.
Te ostatnie związane są z przygotowywaniem się do wdrożenia kanalizacji
ciśnieniowej. Aktualnie Zakład zakończył przebudowę sieci w Brzękowicach
Górnych do nr 56 – prace zostały zsynchronizowane tak, aby wykonać je tuż
przed rozpoczęciem remontu tego odcinka drogi gminnej. Niedawno podłączyliśmy do nowego wodociągu mieszkańców na ulicy Akacjowej w Psarach,
gdzie powstał odcinek sieci od ul. Wiejskiej w Psarach do przyszłego centrum
logistycznego firmy DL Project Management S.A. Z kolei w czerwcu wymieniliśmy lampę UV do dezynfekcji wody
na źródle powierzchniowym w Górze
Siewierskiej.
GGP: Podobno przygotowujecie
się teraz do dużych przetargów?
ŁS: Już ogłosiliśmy i rozstrzygnęliśmy
przetarg na wykonawcę budowy pięciu
odcinków wodociągów z podziałem na
trzy zadania. Pierwsza inwestycja obejc.d. na str. 10
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wywiad z dyrektorem zgk
Wodociągi i wiele więcej… (Ciąg dalszy)

mie Malinowice od Stacji Uzdatniania
Wody przy ul. Wiejskiej do Dąbia ul.
Pocztowa i ul. Krótka – jest to przebudowa ponad 3,5 tys. metrów bieżących
sieci oraz ponad 1100 m.b. przyłączy do
domów. Drugie zadanie dotyczy odcinka Brzękowice Dolne – Goląsza Biska –
zbiornik Góra Siewierska, Strzyżowice
ul. Parkowa – tu do wykonania będzie
więcej niż 5.400 m.b. wodociągu i ok.
1000 m.b. przyłączy. Z kolei ostatnia
inwestycja obejmie budowę sieci w Malinowicach na ul. Słonecznej, w Sarnowie na ul. Źródlanej aż do DK 86 oraz w
Psarach przy ul. Polnej i Gródkowskiej,
a także w Strzyżowicach na ul. Żwirowej, gdzie do wykonania będzie ponad
3.100 m.b. sieci oraz ponad 650 m.b.
przyłączy. Prace będą wykonywane
metodą wykopu otwartego i przewiertu sterowanego, aby uniknąć kosztów
odtwarzania nawierzchni i przyspieszyć realizację zadań. Łącznie to ponad 12 km sieci. Wszystkie przyłącza do
domów będą wykonane z montażem
studni wodomierzowych i urządzenia
do odczytu radiowego.
GGP: To są przecież ogromne inwestycje…
ŁS: …i kluczowe! Zwłaszcza zadanie pierwsze i drugie, bo pozwolą połączyć źródła z nową siecią wodociągową. Dzięki temu woda popłynie do
mieszkańców zlokalizowanych wzdłuż
odcinków wymienianych wodociągów
oraz do Strzyżowic i Góry Siewierskiej.
Wyłoniliśmy również projektanta takich odcinków wodociągów, jak: Brzękowice Górne, Goląsza Górna i Dąbie
Górne; Gródków ul. Pokoju, ul. Górna

ul, Wspólna i Dojazdowa; Malinowice
ul. Bukowa; Malinowice ul. Słoneczna –
jako druga linia zabudowy; Preczów ul.
Dębowa; Strzyżowice ul. Belna – spinka
końcówek wodociągów. Warto jeszcze
dodać, że Urząd Gminy Psary rozstrzygnął niedawno przetarg na wykonanie
projektu sieci kanalizacji sanitarnej, który przy okazji obejmuje także zaprojektowanie kolejnych odcinków wodociągów do wymiany, między innymi przy:
ul. Strzyżowickiej, Wolności i Kolejowej
w Psarach, ul. Kolejowej w Gródkowie,
ul. Szosowej – od ul. Belnej do ul. Podwale – w Strzyżowicach, ul. Zwycięstwa
w Psarach i Gródkowie, w Brzękowicach
Wale i przy ul. Kościelnej w Dąbiu.
GGP: Nowe inwestycje, reorganizacja, modernizacja bazy i sprzętu
to jednak nie wszystko. Stawiacie
też na komunikację z mieszkańcami i zmiany wizerunkowe…
ŁS: Oczywiście staramy się być lepsi
także pod tym kątem. Została uruchomiona strona internetowa Zakładu pod
adresem: www.zgk.psary.pl, na której
można znaleźć między innymi aktualności, informacje o planowanych wyłączeniach sieci, aktualne wyniki badań
wody czy niezbędne druki do pobrania
i wypełnienia dla interesantów. W tym
roku pracownicy zostaną także wyposażeni w identyfikatory tak, aby mieszkańcy bez problemu mogli rozpoznać
naszą brygadę.
GGP: Rozwój Zakładu to jedno,
ale przecież szykują się znaczące
zmiany również w prawie wodnym. Jakie to może mieć znaczenie
dla mieszkańców?

Ciągnik ZGK podczas odśnieżania drogi gminnej

ŁS: Polski rząd planuje zmianę ustawy prawo wodne od 1 stycznia 2017
r. Ustawa będzie prawdopodobnie
tak rewolucyjna, że zmieni się prawie
wszystko, co dotychczas dotyczyło korzystania ze środowiska i opłat z tym
związanych. Nowe prawo powoła do
istnienia centralne Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Opłaty
za korzystanie ze środowiska, które
dotychczas odprowadzane były do
Marszałka Województwa Śląskiego, a
z których między innymi były dotowane inwestycje w ramach WFOŚiGW w
Katowicach, będą odprowadzane do
PGW Wody Polskie i tam dzielone na
poszczególne gminy. Zmieni się również sposób i wielkość naliczania opłat.
Opłata będzie się składała z części stałej, liczonej na podstawie posiadanego
pozwolenia wodnoprawnego oraz z
części zmiennej obliczanej przez PGW
Wody Polskie w oparciu o rzeczywisty
pobór wód. Zmienią się również stawki jednostkowe, na podstawie których
obliczane są opłaty. Brak jeszcze rozporządzeń wykonawczych do ustawy, ale
opierając się między innymi na zawartych w niej górnych stawkach jednostkowych można dokonać już orientacyjnych obliczeń. Możliwe, że opłaty za
usługi wodne (dawniej za korzystanie
ze środowiska) wzrosną nawet o 400%,
a zatem taryfa za wodę może ulec znaczącej podwyżce. Trwa ożywiona dyskusja nad nowym prawem wodnym,
ale wszystko wskazuje na to, że od 1
stycznia ustawa zacznie obowiązywać.
GGP: Dziękujemy za rozmowę!
ŁS: Również dziękuję. Mam nadzieję,
że dzięki tej rozmowie udało mi się dość
obiektywnie i zrozumiale przedstawić
zmiany, jakie zaszły w naszym Zakładzie, oraz pokazać naszą codzienną
pracę na rzecz mieszkańców. Przy
okazji chcę podziękować wszystkim
pracownikom ZGK za ich ciężką pracę,
a władzom gminy za profesjonalną i
dobrą współpracę oraz wspieranie nas
w podejmowanych przez nas działaniach. A patrząc na perspektywę nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
i Nowy Rok, wszystkim mieszkańcom
gminy, naszym pracownikom i Państwa redakcji życzę wielu chwil radości,
zdrowia oraz pomyślności!
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INFORMACJE
Poznaliśmy tegorocznych stypendtystów wójta
7 listopada br. w Urzędzie Gminy Psary nastąpiło uroczyste wręczenie stypendiów Wójta Gminy Psary. W tym
roku Komisja Stypendialna rozpatrzyła pozytywnie wnioski dwóch uczniów i trzech studentów.

Wójt Tomasz Sadłoń ze stypendystami obecnymi na uroczystym spotkaniu

Stypendia Wójta mogli uzyskać wyłącznie uczniowie i studenci zamieszkujący teren gminy Psary, którzy w roku
szkolnym, lub akademickim 2015/2016
wykazali się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki, sztuki oraz sportu. Na uroczystości obecni byli między
innymi: stypendyści z rodzicami, Wójt
Tomasz Sadłoń, Zastępca Wójta Marta Szymiec, Przewodnicząca Komisji
Oświaty radna Grażyna Polasiak oraz
Sekretarz Gminy Psary Mirella Barańska-Sorn.

Tegoroczne stypendia wójta otrzymali:
• Jakub Swoboda, uczeń klasy III w I
Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Będzinie. Jakub dostał się
w ubiegłym roku do finału Międzynarodowego Konkursu Matematycznego
Pangea 2015/2016 oraz zdobył wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie
Kangur Matematyczny.
• Wiktoria Rozmus, uczennica I klasy
w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Będzinie. Wiktoria w

ubiegłym roku szkolnym zajęła III miejsce w IX Wojewódzkim Festiwalu Młodych Talentów, I miejsce w Powiatowym
Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej oraz
I miejsce w XV Kameralnym Festiwalu
Piosenki.
W tym roku po raz pierwszy stypendia wójta rozszerzono o pulę środków,
która przeznaczona została dla studentów, i tak wśród laureatów znaleźli się:
• Marcin Cholewa - student studiów
II roku II stopnia na kierunku energetyka
na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, który zajął I miejsce w
X edycji Konkursu Inżynierskiego EBEC
Poland, a jego średnia ocen wynosi 4,67.
• Wiktoria Rubak, studentka studiów
IV roku II st. na kierunku na Wydziale
Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, która zdobyła uprawnienia kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektryków
Polskich, a jej średnia ocen wynosi 4,70.
• Joanna Król, studentka studiów II
roku II stopnia na kierunku budownictwo na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach ze średnią
ocen 4,5.
Red.

W gminie Psary zawieszono 250 flag narodowych
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości samorząd gminy Psary zakupił 260 flag narodowych, które powieszono na 250 słupach oświetleniowych przy głównych ulicach we wszystkich sołectwach w gminie.

Od tego roku dodatkową ozdobą tradycyjnych uroczystości narodowych będą flagi wieszane na słupach elektrycznych
wzdłuż ulic, we wszystkich sołectwach w gminie.
Przypominamy, że każdy może legalnie wywieszać flagę
narodową. Właściciele prywatnych posesji oraz inne podmioty mogą (choć nie muszą) wywieszać flagi państwowe z okazji
uroczystości państwowych i prywatnych. Pamiętajmy jednak,
że flaga państwowa podlega ochronie prawnej. Zniszczenie
jej lub obelżywe traktowanie uznawane jest jako obraza narodu i podlega karze. Polskie prawo nie przewiduje jednocześnie kar za brak wywieszonej flagi narodowej w dniu świąt lub
uroczystości państwowych. Intencją ustawodawcy było, aby
gest ten wynikał z woli samych obywateli, a nie z przymusu.
Wywieszając flagę państwową, należy stosować się do kilku zasad, które pozwolą zachować należyty szacunek wobec
tego symbolu:
• flagi państwowe mogą być wywieszane od rana do zmroku;
przy dłuższej ekspozycji (tzn. w nocy) powinny być oświetlone;
• flagi powinny być zawsze czyste, o czytelnych barwach i
wzorze, niepomięte i niepostrzępione;
• nie należy wywieszać flag narodowych w dni deszczowe i
przy silnym wietrze;

Flagi narodowe zawieszone z okazji Święta Niepodległości

• flaga nie powinna dotykać podstawy masztu (ziemi, podłogi);
• osobom prywatnym nie wolno wywieszać flagi państwowej z godłem! Jeśli ktoś nie chce łamać prawa, do zamanifestowania uczuć patriotycznych powinien się posłużyć flagą
biało-czerwoną.
Red.
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INFORMACJE
Nowy Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP

19 listopada w Siewierzu miał miejsce V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Będzinie, na którym wybrano nowe władze organizacji.

Zjazd otworzył prezes zarządu dh
Zdzisław Banaś – Burmistrz Miasta i
Gminy Siewierz, który powitał delegatów, przedstawicieli do zarządu,
ustępujące władze oraz zaproszonych
gości. W obradach uczestniczyli m.in.
Poseł na Sejm RP Barbara Chrobak, II
Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka,
Komendant Powiatowy Policji insp.
Arkadiusz Więcek oraz Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP generał brygadier Zbigniew Meres. Gminę Psary
reprezentowali na Zjeździe druhowie:
Tadeusz Bacia, Wojciech Kamecki, Kazimierz Kocot, Tomasz Kot, Dariusz Kościński, Marian Kozieł, Paweł Kubica,
Tomasz Sadłoń, Marcin Wilczek.
Na przewodniczącego zjazdu wybrano druha Tomasza Sadłonia – Wójta
Gminy Psary, natomiast protokolantem
został wybrany dh Stanisław Paks. Dokonano również wyboru komisji skrutacyjnej, wyborczej, mandatowej oraz
uchwał i wniosków. Kolejnym punktem
obrad było uhonorowanie zasłużonych
działaczy medalami „Za Zasługi dla
Pożarnictwa”. Złotym medalem wyróżniony został Komendant Powiatowy
PSP w Będzinie bryg. Dariusz Zawadzki, srebrnym dh Paweł Kańtoch z OSP
Twardowice, a brązowym Anna Nikodem z OSP Myszkowice.
Jednym z celów zjazdu było podsumowanie pięcioletniej kadencji, co zostało przestawione w szczegółowym
sprawozdaniu prezesa zarządu dh.
Zdzisława Banasia. Informacje zawarte
w sprawozdaniu dają pełen obraz działalności związku na przestrzeni ostatnich 5 lat, w ciągu których dokonano
modernizacji wielu remiz, kompleksowo wyremontowano wiele starych
pojazdów, doposażono jednostki w
nowe samochody ratowniczo-gaśnicze a także sprzęt silnikowy, narzędzia
hydrauliczne, sprzęt ochrony dróg
oddechowych i wyposażenie osobiste ratowników. Strażacy–ochotnicy
powiatu będzińskiego tysiące razy w
ciągu roku interweniowali i wspierali w
akcjach Państwową Staż Pożarną. Ponadto reprezentowali województwo
we wszelkiego rodzaju zawodach krajowych a także turnieju wiedzy pożarniczej, odnosząc duże sukcesy. Ważny
jest również fakt, iż w ubiegłej kadencji, dzięki współpracy z PSP, przeszko-

Na V Zjeździe Oddziału Powiatowego ZOSP RP wybrano władze na kolejne 5 lat

lono ponad tysiąc ratowników.
Następnym punktem zebrania było
głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu zarządowi, które
zostało uchwalone jednogłośnie.
W dalszej części obrad przystąpiono do wyboru nowych władz związku.
Zgodnie ze statutem organizacji, zjazdy gminne i miejskie wskazały swoich
34 przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego. Regulacje wyborcze
pozwalały jednak na rozszerzenie tej
reprezentacji na zjeździe o kolejne kilka
osób, dlatego do składu zarządu dodatkowo zostali przyjęci: Poseł na Sejm RP
Barbara Chrobak, Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel, Ksiądz kanonik Janusz
Rakoczy, Komendant Powiatowy PSP
bryg. Dariusz Zawadzki oraz dotychczasowy skarbnik zarządu dh Tadeusz
Jurczyński. W wyniku jednogłośnego
głosowania wybrano 39–osobowy Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Będzinie oraz 5–osobową Powiatową Komisję Rewizyjną.
Prezesem zarządu wybrany został
ponownie dh Zdzisław Banaś, ponadto w skład prezydium zarządu weszli:
Wiceprezesi – dh Tomasz Sadłoń, dh
Grzegorz Podlejski, dh Rafał Kocot,
Skarbnik – dh Tadeusz Jurczyński, Sekretarz – dh Andrzej Machura, Członkowie prezydium – dh Grzegorz Nowak, ks. Janusz Rakoczy, bryg. Dariusz
Zawadzki, dh Zbigniew Grabski, dh
Andrzej Cembrzyński

Skład Powiatowej Komisji Rewizyjnej został ustalony następująco:
Przewodniczący – dh Tomasz Kot,
Wiceprzewodniczący – dh Stanisław
Czerwiński, Sekretarz – dh Adam Kańtoch, Członkowie – dh Henryk Serweciński i dh Jan Sznura.
Kolejnym punktem obrad był wybór delegatów na Zjazd Wojewódzki
ZOSP RP w Katowicach i przedstawicieli do zarządu. Delegatami na zjazd
wybrani zostali: dh Zdzisław Banaś, dh
Tomasz Sadłoń, dh Stanisław Paks, dh
Grzegorz Nowak.
Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach zostali wybrani: dh Zdzisław
Banaś oraz dh Tomasz Sadłoń.
Na zakończenie obrad głos zabrali
zaproszeni goście, gratulując wyboru nowemu zarządowi oraz życząc
sukcesów oraz dalszej owocnej działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Obrady zakończył prezes dh
Zdzisław Banaś, zapewniając zebranych o dalszej kontynuacji działań
zmierzających do doskonalenia i doposażenia jednostek OSP na terenie
powiatu będzińskiego oraz dziękując
wszystkim za życzenia i uczestnictwo
w obradach.
opracowano na podstawie
informacji prasowej
druha Andrzeja Machury – Sekretarza
Oddziału Powiatowego ZOSP RP

Bezpłatny dodatek do gazety samorządowej
Głos Gminy Psary

Nr 50 / XI / 2016/2017

Październik to pora taka, by ucznia zrobić z przedszkolaka
Uczniowie klasy I przygotowywali się
do tej uroczystości od dawna. Dzielnie
uczyli się wierszy i piosenek, wytrwale
ćwiczyli podczas prób.
17 października od samego rana panowała w szkole odświętna atmosfera: galowe stroje, piękna dekoracja, a wszystko
po to, by ślubowanie pierwszaków wypadło jak najlepiej. Na uroczystość przybyli wyjątkowi goście: Wójt Gminy Psary
Tomasz Sadłoń, sekretarz Gminy Psary
Mirella Barańska-Sorn, radny Gródkowa

Robert Zieliński, sołtys Tadeusz Majerczyk, przewodnicząca rady rodziców
pani Ilona Lipińska oraz rodzice i dziadkowie bohaterów dnia.
Na początku maluchy z klasy I zaprezentowały swe umiejętności. Znajomość
przepisów ruchu drogowego, pięknie
zaśpiewane piosenki, przyjaźń i koleżeństwo to dowód na to, że są gotowe do
nauki w szkole. Ten „egzamin” wypadł na
szóstkę!
W niezwykle podniosłej atmosferze,

przed pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami,
godnie reprezentować swoją szkołę,
swym zachowaniem i nauką sprawiać
radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Beata
Polaniecka dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając piórem –
jak czarodziejską różdżką – ramion swoich podopiecznych.
Na pamiątkę tak uroczystej chwili
pierwszoklasiści otrzymali upominki i
tradycyjne rogi ze słodkościami. Następnie przewodnicząca SU życzyła im wielu
sukcesów w nauce i zapewniła o opiece
starszych klas. Do życzeń dołączyli się
zaproszeni goście. Po części artystycznej czekał na pierwszaków poczęstunek
przygotowany przez rodziców. Ten dzień
na pewno na długo zostanie im w pamięci.
Samorząd Uczniowski SP Gródków

Pasowanie na przedszkolaka
18 października w Przedszkolu Publicznym im. Kubusia
Puchatka w Sarnowie odbyło się ważne dla nas wydarzenie
– pasowanie na Przedszkolaka. Dzieci, rodzice oraz zaproszeni goście: Sekretarz Gminy Psary Pani Mirella Barańska-Sorn,
Przewodniczący Rady Gminy Psary Pan Jacenty Kubica, Radny
Gminy Pan Aleksander Jewak, Sołtys Preczowa Pan Wojciech
Kamecki, Sołtys Sarnowa Pani Zofia Musiał zostali przywitani
przez Panią Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego mgr
Małgorzatę Barańską oraz zaproszeni na część artystyczną.
Był to szczególny dzień dla tych dzieci, które po raz pierwszy
we wrześniu przekroczyły próg przedszkola. Dla wielu przedszkolaków był to również ich pierwszy występ przed licznie
zgromadzoną publicznością. Aby móc zostać pełnoprawnym
przedszkolakiem dzieci musiały wykonać 3 zadania wyznaczone przez Kubusia Puchatka, Kangurzycę, Prosiaczka i rozbrykanego Tygryska, którzy w ten szczególny dzień pojawili się w
naszym przedszkolu. Z wielkim zaangażowaniem dzieci wykonały zadania, za co otrzymały gromkie brawa od zaproszonych
gości. Po występach artystycznych wychowawca odczytała akt
ślubowania, a każde dziecko przy asyście rodziców przyrzekło,
być grzecznym przedszkolakiem. Następnie Pani Dyrektor mgr
Małgorzata Barańska wręczyła każdemu dziecku Dyplom Paso-

wania na Przedszkolaka, a zaproszeni goście przypięli pamiątkową odznakę przedszkolaka.
Na pamiątkę grupa otrzymała wspaniały prezent od Rady
Gminy Psary na czele z Wójtem Gminy Psary, Panem Tomaszem
Sadłoniem, słodkości od wszystkich zaproszonych gości oraz
prezenty od Rady Rodziców. Był to dla wszystkich dzieci, jak i
dorosłych niezapomniany dzień pełen emocji i miłych wrażeń,
a wystrój sali, stroje dzieci i uroczysta atmosfera podkreśliły doniosłość tego wydarzenia, które na stałe zagościło w kalendarzu imprez przedszkolnych. ZSP w Sarnowie
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Śniadanie daje moc!

Już po raz czwarty uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w ogólnopolskim
programie „Śniadanie Daje Moc”. Jego
celem jest promocja zasad zdrowego
odżywiania i zwiększenie świadomości
dzieci na temat roli śniadania w ich diecie.
W tym roku szkolnym dzieci wraz
z bohaterami akcji Tolą i Maksem –
dwójką małych galaktycznych agentów, podróżujących przez przestrzeń
kosmiczną w poszukiwaniu Wszystkojadów – podjęły próbę nauczenia się

wraz z nimi 12 zasad zdrowego odżywiania. Dzięki temu dowiedziały się, jak
poszczególne składniki znajdujące się
w pokarmach wpływają na funkcjonowanie organizmu, nauczyły się kultury
spożywania posiłków, a także higieny
podczas ich przygotowywania.
8 listopada o godzinie 10:00, dzięki
ogromnemu zaangażowaniu rodziców,
którzy przygotowali dla swoich pociech
wspólne śniadanie, wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami zasiedli do

zdrowego, smacznego i kolorowego
posiłku. Przyjemnie było patrzeć, jak
dzieci z wielkim apetytem pałaszowały
różnorodne, zdrowe przysmaki. Akcja
ta dostarczyła dzieciom wiele radości,
była dobrą okazją do tego, aby zachęcić
je do próbowania nowych, nieznanych
wcześniej smaków, zobaczyć, że zdrowe
jedzenie może być smaczne i kolorowe,
a przede wszystkim, że warto się zdrowo odżywiać, aby mieć dużo siły do nauki i zabawy. SP Gródków

Najlepsi w powiecie!
W dniu 17.10.2016 r. reprezentacja klasy czwartej naszej
szkoły w składzie: Natalia Burzawa, Nadia Mroczek i Oskar
Kazior brała udział w Powiatowym Konkursie Edukacyjno-Sportowym promującym aktywność fizyczną i zdrowe
odżywianie: „Żyję zdrowo na sportowo”. Cały konkurs
podzielony był na dwie części: teoretyczną i sportową. W
pierwszej, uczniowie zmagali się z pytaniami dotyczącymi potrzeb aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie,
promowania aktywnego wypoczynku, zdrowego odżywiania i zbilansowanej diety.
Druga część polegała na zaliczeniu i zdobyciu jak największej liczby punktów w ośmiu konkurencjach sportowych. Nasza drużyna zdobyła I miejsce na jedenaście ekip

startujących! Uczniowie zostali nagrodzeni medalami, nagrodami rzeczowymi i dyplomami. Opiekunem merytorycznym grupy była pani Kinga Ćwintal. SP Gródków

Co zrobić, aby być bezpiecznym zawsze i wszędzie?
Takie zadanie postawili przed sobą
przedszkolacy i uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbiu. Aby je zrealizować,
oprócz nauczycieli, poprosili o pomoc
policjantów, a najmłodsi również ich
będzińską maskotkę – smoczycę Klarę.
Podzieleni na grupy wiekowe
uczestniczyli w ciekawych warsztatach
mających ich nauczyć bezpiecznego
zachowania w różnych miejscach i sytuacjach. Najmłodsi w towarzystwie
sympatycznej
policyjnej maskotki
smoczycy Klary poprzez zabawę uczyli
się unikać zagrożeń i jak bezpiecznie
zachowywać się w domu, w szkole i na

ulicy. Stróż prawa pani Ula uczuliła dzieci na zagrożenia ze strony obcych osób
oraz niebezpieczeństwa wynikające z
niewłaściwego zachowania w stosunku do zwierząt. Milusińscy poznali bezpieczną postawę tzw. „żółwia”. Starsi z
zaciekawieniem słuchali rad i uczyli się
jak zachowywać się w cyberprzestrzeni i za jakie zachowania może grozić im
odpowiedzialność karna. Dzieci miały
wiele pytań, co świadczy o tym, że zajęcia były bardzo ciekawe. Warsztaty
były realizowane w ramach programu
rządowego „Bezpieczna+”.
SP w Dąbiu

Śląskie targi książki
Grupa uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w
Sarnowie odwiedziła Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, gdzie odbyły się Śląskie Targi Książki. Dzieci
wzięły udział w „Literackich warsztatach detektywistycznych”,
prowadzonych przez Dariusza Rekosza, pisarza i animatora kultury. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, jak szyfrować i rozszyfrowywać zwykły tekst, a nawet jak zakodować list
do swojej koleżanki. Prowadzący wyjaśnił, na czym polega teoria kodowania. Pokazał znane i nieznane hasła, a także zabrał
uczniów w świat zagadek. Wyjazd zakończył się spacerem po
hali wystawowej, gdzie uczniowie zobaczyli nowości wydaw-

nicze wielu autorów. Dzieci zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia i
powróciły do szkoły z nadzieją, że za rok znowu odwiedzą Targi
Książki. ZSP nr 2 w Sarnowie
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W przeddzień święta zmarłych

Już do tradycji naszej szkoły należą
obchody Dnia Papieskiego właśnie w
przeddzień Święta Zmarłych. W tym

roku szkolnym 28 października w piątek cała społeczność uczniowska spotkała się na uroczystym apelu, by po-

wspominać naszego wielkiego Rodaka
- papieża Jana Pawła II. Spotkanie rozpoczęliśmy wspólnym odśpiewaniem
ulubionej pieśni Ojca Świętego – „Barki”. Następnie uczniowie z klas starszych
przypomnieli sylwetkę słynnego Polaka
- Świętego Jana Pawła II. Wzruszającym
akcentem spotkania był film przedstawiający moment wyboru ówczesnego
Kardynała Karola Wojtyły na papieża.
Ksiądz Sławomir Karaś przypomniał też
smutne, a zarazem wzruszające zdarzenie z 13 maja 1981 r., kiedy Ojciec Święty
został postrzelony.
Na zakończenie uczennice z klasy
IIIa zaśpiewały hymn tegorocznych obchodów Światowych Dni Młodzieży w
Krakowie. SP Strzyżowice

Wycieczka do Tarnowskich Gór
Realizując działania w ramach programu rządowego „Bezpieczna+”, podjęliśmy przedsięwzięcia wychowawcze
kształtujące więzi interpersonalne między uczniami, a wśród nich organizację
wycieczki. W październiku uczniowie
klas IV-VI wyjechali do Tarnowskich Gór.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od kopalni
srebra. Podczas oglądania eksponatów
w muzeum, przewodnicy opowiedzieli
nam historię tego miejsca. Mogliśmy tutaj zobaczyć m.in. skarby ziemi tarnogór-

skiej, galenę oraz tarnowicyt.
Dreszczyk emocji towarzyszył nam
podczas zjeżdżania windą 40 metrów
pod ziemię. Tam trudno było wyobrazić
sobie pracę górników, którzy wydobywali galenę w ciemnych komorach. Wielu z nich traciło z tego powodu wzrok.
Niespodzianką była dla nas możliwość
przepłynięcia łodziami trasy o długości
270 metrów do szybu zwanego „Żmiją”.
Żądni dalszych atrakcji pojechaliśmy
do Sztolni Czarnego Pstrąga, która znaj-

duje się pośrodku Parku Repeckiego. Z
szybu „Sylwester” łodziami popłynęliśmy
do szybu „Ewa”. Podczas tej podróży każdy z nas mógł w odpowiednim miejscu
postukać w ścianę, aby pozbyć się swoich wad. Nieco dalej, wszyscy oczekiwali
na spadające krople wody, bo, jak mówił
pan przewodnik, w zależności od tego
gdzie one spadną, zależeć będzie nasza
przyszłość. Do szkoły wróciliśmy pełni
wrażeń i chęci na następne eskapady.
Uczniowie SP Dąbie

jący, rozmawialiśmy ze sobą na odległość używając radiostacji nasobnych.
Uśmiech i emocje towarzyszyły nam
również podczas zwiedzania wnętrza
samochodu i pokazu sprawności strażaków. Wspólnie spędzony czas na
długo pozostanie w naszej pamięci, a

wiedza przyda się w codziennym życiu.
Jeszcze raz dziękujemy strażakom
z OSP Goląsza-Brzękowice, na czele z
prezesem Tadeuszem Bacią, za przekazaną wiedzę i wszelkie atrakcje. Mamy
nadzieję, że nie było to nasze ostatnie
spotkanie. Uczniowie SP Dąbie

Warsztaty
Jednym z zadań realizowanych w ramach rządowego programu „Bezpieczna+” jest udział uczniów i nauczycieli w
warsztatach dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego prowadzonych przez straż pożarną. W dniu 11
października w naszej szkole gościliśmy strażaków z jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej Goląsza-Brzękowice.
Druhowie przeprowadzili warsztaty
dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dzięki czemu my uczniowie
przypomnieliśmy sobie jak bezpiecznie się bawić i pracować, aby nie stanowić zagrożenia dla siebie, innych ludzi
i przyrody. Niewątpliwą atrakcją była
dla nas również możliwość obejrzenia z
bliska wozu strażackiego i jego wyposażenia. Sprawdzaliśmy np. jak ciężki
jest „choligan”, czyli przedmiot służący do wyłamywania lub burzenia, czy
wytrzymamy siłę podmuchu wytwarzanego przez wentylator oddymia-
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Gimnazjum w Psarach beneficjentem programu Erasmus+

W latach 2016–2018 Gimnazjum w Psarach realizuje dwuletni
międzynarodowy projekt finansowany przez Unię Europejską
w ramach programu Erasmus+. Projekt nosi tytuł „We want to
volunteer to make the world a better place” i jest oparty na idei
wolontariatu. Razem ze szkołami partnerskimi z pięciu państw
europejskich: Hiszpanii, Finlandii, Włoch, Łotwy oraz Czech będziemy wspólnie szukać rozwiązań dla globalnych problemów.
Nasi uczniowie, jako wolontariusze, będą pomagać światu, w
którym żyją, w wielu wymiarach: społecznym, środowiskowym, kulturowym, edukacyjnym i zdrowotnym.
Najważniejsze cele naszego projektu:
• pogłębianie w naszych uczniach poczucia solidarności,
pewności siebie, odpowiedzialności, empatii, wzajemnego
zrozumienia, tolerancji, miłości i szacunku wobec osób będących w niekorzystnej sytuacji;
• zdobywanie informacji o osobach potrzebujących pomocy
w społeczeństwach europejskich, takich jak osoby starsze,
sieroty, ludzie niepełnosprawni, imigranci i włączenie ich do
społeczeństwa;
• rozwijanie altruistycznych inicjatyw oraz działań mających
na celu pomoc ludziom w potrzebie oraz przyrodzie, np.
ulicznym zwierzętom;
• zjednoczenie ludzi z różnych środowisk w celu działania na
rzecz wspólnego celu;
• tworzenie zmian społecznych poprzez wolontariat, poprawianie relacji między różnymi społecznościami.
W dniach 3-8 listopada dwóch nauczycieli naszego gimnazjum (koordynator projektu oraz nauczyciel języka angielskiego) wzięło udział w pierwszym międzynarodowym spotkaniu
projektowym, na którym obecni byli koordynatorzy wszystkich
szkół partnerskich. Spotkanie odbyło się w Hiszpanii, w mieście
Consuegra, gdzie mieści się główna szkoła koordynująca projekt. Uzgodniliśmy tam daty poszczególnych mobilności, wyznaczyliśmy cele krótko i długoterminowe, przeanalizowaliśmy

wszystkie działania projektowe, spotkaliśmy się z lokalnymi
władzami, uzgodniliśmy narzędzia i terminy komunikacji, przemyśleliśmy stronę naszego projektu na platformie eTwinning,
uzgodniliśmy wszystkie szczegóły dotyczące pierwszej wizyty
roboczej w Polsce. Był również czas na zwiedzanie pięknego
regionu La Mancha i słynnych wiatraków Don Kichota.
W dniach 8-14. grudnia cztery szkoły partnerskie przyjechały z wizytą studyjną do Psar. Uczniowie naszej szkoły wraz ze
swoimi rodzinami, a także grono nauczycielskie naszego gimnazjum z przejęciem przygotowywali się na przyjęcie gości.
Pełna relacja z tego wydarzenia pojawi się w kolejnym numerze gazety. Gimnazjum Psary

Parada lampionów
Wieczorem 27 października po raz
kolejny otoczenie Szkoły Podstawowej
w Strzyżowicach rozświetliły przepiękne lampiony, które zostały wykonane
z dyni. Lampiony to misterna robota
naszych „rzeźbiarzy” – uczniów klas
I-VI którzy wzięli udział w III edycji konkursu organizowanego przez opiekuna
Szkolnej Kasy Oszczędności działającej
przy naszej szkole. Dynie - niczym dynia
z bajki o Kopciuszku - zamieniły się za

SZKOLNY

sprawą naszych uczniów w różnorakie
postaci. Były tam węże, pękate głowy
w okularach, zębate straszydła itp. Widok lampionów wieczorem jest niesamowity. Światło wydobywające się ze
środka lampionów miało niesamowitą
moc. Sprawiło, że przechodnie i przejeżdżający samochodami zatrzymywali
się, aby zobaczyć te cudeńka. Wszystkie prace zasługiwały na najwyższą pochwałę, jednak z 52 prac, które wzięły
Głos Szkolny jest dodatkiem do
Głosu Gminy Psary redagowanym
przez uczniów:

Gimnazjum im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu
Szkoły Podstawowej im. Emilii Gierczak w Gródkowie
Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach
Skład gazetki odbywa się w: Gimnazjum im. marszałka J.Piłsudskiego w Psarach
ź
ź
ź
ź
ź

udział w konkursie wyróżnione lampiony następujących uczniów: Michała
Siedleckiego, Łukasza Zarychty, Natalii
Olki, Piotra Nowaka, Michała Wacławczyka, Bartosza Ciemięgi, Miłosza Siudaka, Zosi Zgajewskiej, Pawła Ciepieli,
Kamila Kielesińskiego, Nikoli Czerw,
Wiktorii Wlazło i Antosi Białek. Gratulujemy.
Szkoła Podstawowa
w Strzyżowicach

FORMATOWANIE I SKŁAD:
ź Mikołaj Bury
ź Kinga Czarnecka
ź Maciej Lis
ź Dominika Michalak
ź Julia Polak
ź Maria Skubis
ź Kamila Waliszak
pod opieką K.Nawrot, GimPsary
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Edukacja
2. Festiwal Piosenki Dziecka z Rodziną

9 listopada w ośrodku kultury w Gródkowie miały miejsce niezwykłe międzypokoleniowe występy artystyczne,
których organizatorem był Zespoł Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Strzyżowicach.

Drugą edycję Festiwalu Piosenki
Dziecka z Rodziną uświetnili swoją obecnością między innymi: Wójt Gminy Psary
Tomasz Sadłoń, Sekretarz Gminy Psary
Mirella Barańska-Sorn, dyrektor Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Strzyżowicach Dorota Pronobis-Kościńska,
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w
Gródkowie Anna Nagły, kierownik Biblioteki w Strzyżowicach Joanna Bloch oraz
przedstawicielka zespołu „Strzyżowiczanie” Jadwiga Flak. Trzy ostatnie z wymienionych osób stanowiły Jury Festiwalu.
Festiwal Piosenki Dziecka z Rodziną
odbywa się pod honorowym patronatem
Wójta Gminy Psary, który zainaugurował
imprezę, kierując ciepłe, pełne uznania
słowa do wszystkich występujących.
Następnie na scenie pojawił się zespół Miś Uszatek Band z piosenką „Hi-Fi
Superstar”, poprzedzoną specjalną de-

dykacją dla wszystkich gwiazd wieczoru,
dla wszystkich rodzin, a przede wszystkim dla akustyka, pana Michała Wyszyńskiego w podziękowaniu za jego pracę.
A potem – zapowiadane przez absolwentki przedszkola: Julię Ciemięgę
i Maję Zrałek – na scenie pojawiały się
same gwiazdy estrady: Alicja Ślipko z
Mamusią wykonały piosenkę „Jagódki”,
Nadia Sowińska z Mamusią zaśpiewały
utwór „Trzynastego maja w piątek”, Kinga Kielesińska z Mamusią wykonały piosenkę „Wlazł kotek na płotek”, Maja Janicka z Mamusią zaprezentowały utwór
„Hej, pada deszcz”, Lena Krawiec z Babcią zaśpiewały włoską piosenkę „Sara
perche ti amo”, Adrianna Masłowska z
Mamusią zabrały nas w przestworza z
piosenką „Mucha w mucholocie”, Adaś
Kozieł z Mamusią przypomnieli o wadze
przyjaźni śpiewając piosenkę „Przyja-

ciel wie”, Piotr Ziętek z Ciocią zaśpiewali
utwór „Złotowłosa i miś”, Hanna Bubel
z Tatusiem zaśpiewali piosenkę „Zostań
moją przyjaciółką”, ze specjalną dedykacją od Hani dla Vanessy, Martyna Pogoda
z Mamusią wykonały zabawną piosenkę
„Gruszka”, Katarzyna i Jan Dulik z Mamusią zaśpiewali utwór „Gdzieżeś ty bywał
czarny baranie?” Jolanta Segiet z Babcią
porwały do zabawy piosenką „Piłka Oli”.
Okazało się, że Jury Festiwalu wcale
nie miało łatwego zadania i, po burzliwych debatach, postanowiło wszystkim
uczestnikom przyznać szczególne wyróżnienie za odwagę, piękną prezentację i wspaniale wykonane piosenki.
Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk
Wójta i Sekretarz Gminy Psary statuetki
i dyplomy, by na końcu wspólnie wykonać finałowy utwór „HI-Fi Superstar”.
ZSP nr 1 w Strzyżowicach

spotkanie z prawami człowieka
Propagowanie praw dziecka jest ważnym elementem codziennej edukacji, dlatego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Sarnowie kolejny raz uczniowie byli współorganizatorami debaty.

Dzieciństwo to idealny czas na rozpoczęcie trwającej przez całe życie edukacji na rzecz praw człowieka. Można ją
wprowadzić przez powiązanie celów tej
edukacji z osobistymi doświadczeniami
dziecka nabywanymi w ramach życia rodzinnego, społecznego, a także bezpośrednich kontaktów z dorosłymi i innymi
dziećmi. Prawa dziecka to szczególna kategoria praw, gdyż dotyczy ludzi bardzo
młodych i pozostających pod opieką dorosłych.
W związku z tym uczniowie na godzinach wychowawczych oraz lekcjach
języka polskiego w sposób aktywny zapoznawali się z katalogiem praw dziecka
zawartym w Konwencji Praw Dziecka.
Chcieliśmy w ten sposób skłonić dzieci
do przyjrzenia się, jakie prawa im przysługują. Propagowanie Konwencji powinno
nauczyć dzieci, jak dochodzić swoich
praw. Następnie 18 XI społeczność szkoły
zebrała się na sali gimnastycznej, gdzie
uczniowie klasy Va i V b zaprezentowali
krótkie scenki, propagujące ideę praw
dziecka.
Następnie dyrektor szkoły Małgorzata
Barańska oraz wicedyrektor Agnieszka
Regulska wraz z uczniami i zaproszonymi
gośćmi: p. Magdaleną Gdesz-Sobczak i
p. Dominiką Buschmann, uczestniczyli w

Dzieci z transparentami i kartkami informującymi o ich prawach

debacie pt. „Każdy inny, wszyscy równi
czyli spotkanie z prawami człowieka”. Debatę otworzyła prezentacja ukazująca historię praw dziecka w Polsce i na świecie.
Podczas spotkania uczniowie klas III-VI
mieli okazję wyrazić swoje zdanie m.in.
na temat tego: Czy inny znaczy gorszy?
Inny w Polsce wróg czy przyjaciel? Co
zrobić, aby integracja między ludźmi była
skuteczniejsza?
Debata pozwoliła uczniom doświadczyć nowego sposobu dyskutowania.
Uczestnicy spotkania chętnie prezentowali swoje zdanie, przedstawiali spostrzeżenia, bronili swojej argumentacji. Ponie-

waż przewodnim hasłem spotkania była
akceptacja drugiego człowieka, która jest
niezwykle ważna w poszanowaniu praw
jednostki, cała społeczność szkoły w
Sarnowie utworzyła „łańcuch tolerancji”.
Każda klasa wykonała hasła, które uczniowie w wyznaczonym dniu nosili przypięte do odzieży: POMOC, SZANUJ, NIE
DYSKRYMINUJ, STOP PRZEMOCY, STOP
AGRESJI., RÓWNOŚĆ, PRZYJAŹŃ, PARTNERSTWO, SERDECZNOŚĆ, ŻYCZLIWOŚĆ,
TOLERANCJA. Całość spotkania ubarwiły
również przygotowane przez uczniów
transparenty propagujące prawa dziecka.
ZSP nr 2 w Sarnowie

18

KULTURA
Seniorzy w stolicy Tatr

W dniach 23–24 września 58 osobowa grupa członków Klubu Seniora Podróżnika, działającego przy Ośrodku
Kultury w Sarnowie, uczestniczyła w wycieczce do Zakopanego i okolic.

Uczestnicy wycieczki do Zakopanego

W drodze do stolicy polskich Tatr, seniorzy-podróżnicy zatrzymali się w Wadowicach na pyszną kawę i papieskie
kremówki oraz zwiedzili Klasztor w Kalwarii Zebrzydowskiej – tętniące życiem
miejsce kultu pielgrzymów, których
liczba dochodzi do miliona rocznie.
Po przybyciu na miejsce, uczestnicy
wjechali kolejką górską na Butorowy
Wierch i Gubałówkę. Wieczorem, z
inicjatyw Przewodniczącej Klubu Małgorzaty Ilony Pasek, cała grupa bie-

siadowała na góralskim pikniku przy
skocznej muzyce kapeli góralskiej i
delektowała się regionalnymi przysmakami.
W kolejnym dniu wycieczki seniorzy-podróżnicy zwiedzili Sanktuarium
Matki Bożej Fatimskiej na zakopiańskich Krzeptówkach, wybudowane jako
votum za ocalenie życia papieża Jana
Pawła II po zamachu z 13 maja 1981.
Kolejnym punktem wycieczki był
Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym

Brzyzku w Zakopanem (nazywany też
starym cmentarzem). Jest to pierwszy zakopiański cmentarz, powstały w
połowie XIX wieku, na którym od lat
dwudziestych XX wieku chowano tylko
ludzi wybitnych i zasłużonych dla Zakopanego, Tatr i Podhala. Na Pęksowym
Brzyzku znajduje się około 500 grobów,
w tym 250 osób zasłużonych. Prawie
wszystkie nagrobki są niepowtarzalnymi dziełami sztuki, wykonanymi w
drewnie, metalu lub kamieniu kapliczkami, góralskimi krzyżami, rzeźbionymi
w motywy podhalańskie, malowanymi
na szkle.
Uczestnicy wycieczki zwiedzili tez
przepiękną Bazylikę Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny w Ludźmierzu
– sanktuarium maryjne z figurką Matki
Boskiej Ludźmierskiej, nazywanej Gaździną Podhala.
W godzinach wieczornych, zmęczeni
lecz zachwyceni, podróżnicy wrócili do
Sarnowa.
Przewodnicząca Klubu Małgorzata Ilona Pasek serdecznie zaprasza
na najbliższe spotkanie Klubu w
dniu 27 grudnia 2016 o godz. 17.00
do Ośrodka Kultury w Sarnowie.
Klub Seniora Podróżnika

Grzegorz Kasdepke z wizytą w Sarnowie
Po raz kolejny, 26 października
naszą gminę odwiedził niezwykły
pisarz dziecięcy – Grzegorz Kasdepke.

Organizatorem spotkania była Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach. W
tym niezwykłym wydarzeniu miały okazję uczestniczyć dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sarnowie.
Pan Kasdepke pisze dla dzieci od
ponad 20 lat. Jest laureatem licznych
nagród, m.in. Literackiej Nagrody im.
Kornela Makuszyńskiego. Jego utwory
przepełnione są humorem i akcją. Nie
brakuje także wątków przygodowych,
pojawia się horror a nawet romans.
Podczas spotkania pisarz przedstawił
bohaterów swoich książek i przeczytał
kilka ciekawych fragmentów. Opowiedział, skąd czerpie inspiracje, a także
nad czym obecnie pracuje. Autor zdradził uczniom, że patron szkoły w Sarnowie, Alfred Szklarski, to jego ulubiony
pisarz z lat młodzieńczych.

Grzegorz Kaspepdke podczas spotkania z dziećmi w Sarnowie

Uczniowie okazali duże zainteresowanie i zadawali liczne pytania, na które
pan Kasdepke chętnie i wyczerpująco
odpowiadał. Po spotkaniu można było

zakupić książki i ustawić się do długiej
kolejki po autograf. Mamy nadzieję, że
za rok znów się spotkamy. GBP
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KULTURA
Narodowe Święto Niepodległości w gminie Psary
Po raz kolejny, 11 listopada w naszej gminie uroczyście obchodziliśmy
Narodowe Święto Niepodległości.

W tym roku główne uroczystości odbyły się w Preczowie. Okolicznościową
mszę świętą w parafii pw. bł. Michała
Kozala celebrował ks. proboszcz Jan Dyliński wraz z ks. Janem Piekarskim oraz
ks. Tomaszem Kryczko. Po niej nastąpił
przemarsz korowodu licznych pocztów
sztandarowych, gości oraz mieszkańców
do sali widowiskowej ośrodka kultury w
Preczowie. W części oficjalnej spotkania
Wójt Tomasz Sadłoń przywitał wszystkich zebranych, przybliżył kontekst historyczny tego szczególnego święta oraz
przedstawił najważniejsze przedsięwzięcia realizowane w gminie w bieżącym
roku. W dalszej części programu przed
zgromadzoną publiczności wystąpili

Uroczysty przemarsz mieszkańców z orkiestrą dętą na czele

uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzyżowicach z krótkim, ale
barwnym i emocjonującym, montażem

Okolicznościowy występ uczniów z ZSP w Strzyżowicach

słowno-muzycznym, który opowiadał
historię odzyskania niepodległości przez
Polskę. Na zakończenie zaprezentowały
się gminne zespoły artystyczne: „Kapela
Gródków”, „Zagłębianki” oraz „Od...Do”.
Wśród osób obecnych na uroczystości
znaleźli się między innymi: Dyrektor Biura Wicemarszałek Sejmu RP Barbary Dolniak – Bożena Łapaj, władze i pracownicy
Urzędu Gminy Psary, Przewodniczący
Rady Gminy Psary – Jacenty Kubica wraz
z Radnymi, Prezes Gminnego Oddziału
ZNP – Jan Kraśkiewicz, Sołtysi i członkowie rad sołeckich, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy,
przedstawiciele władz i członkowie jednostek OSP, Kół Gospodyń Wiejskich,
klubów sportowych, lokalnych stowarzyszeń i organizacji. Red.

3. miejsce naszej biblioteki w rankingu „Rzeczpospolitej”
Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach utrzymała wysokie 3. miejsce w rankingu „Rzeczpospolitej” oraz Instytutu Książki w grupie bibliotek gmin wiejskich województwa śląskiego.

Od sześciu lat redakcja „Rzeczpospolitej” oraz Instytut Książki publikują ranking bibliotek publicznych w
Polsce, w którym pod uwagę brane są
między innymi takie kryteria jak: ilość
czytelników na 1000 mieszkańców,
wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika, powierzchnia bibliotek na 1000
mieszkańców, książki nabyte po 2004
roku, książki nabyte w 2015 roku oraz
procent dotacji w odniesieniu do całego budżetu gminy.
W bieżącym zestawieniu obejmującym 2015 rok wyszczególniono aż 806
bibliotek z całego kraju. Nasza Gminna
Biblioteka Publiczna utrzymała 3. pozycję wśród 32 gmin wiejskich z całego województwa śląskiego, uzyskując

bardzo dobry wynik 222,08 punktów
(średnia w tej grupie wyniosła 161,56
pkt.). Jeśli wziąć pod uwagę zestawienie ogólnopolskie, to psarska książnica
została sklasyfikowana na 148. miejscu
na 806 bibliotek. Jednakże taka zbiorcza klasyfikacja jest mało obiektywna,
gdyż – stosując te same kryteria – porównuje małe biblioteki wiejskie z dziesiątkami innych z dużych i średnich
miast czy z bogatymi gminami o relatywnie niskiej ilości mieszkańców.
Pełny ranking można zobaczyć na
stronach http://www.rp.pl/instytutksiazki
O komentarz poprosiliśmy Dyrektor GBP w Psarach, Helenę Warczok:
Bardzo ucieszyło nas to trzecie miejsce
wśród gmin wiejskich w województwie

śląskim w rankingu za 2015 rok. Po raz
kolejny nasza Biblioteka zajęła miejsce
na podium. Jest to ogromna satysfakcja
dla wszystkich pracowników Psarskiej
Książnicy, że codzienne starania i zaangażowanie w różne inicjatywy przynoszą wymierne efekty. A są nimi: piękne,
zadbane Biblioteki, coraz większa liczba czytelników, więcej wypożyczonych
książek – i co najważniejsze – dostęp do
nowości. To wszystko, a także wysokość
budżetu przyznanego przez Gminę Psary, ma duże znaczenie w ocenie Biblioteki. Dzięki temu, że w Psarach jest dobrze,
obroniliśmy trzecie miejsce. A, że „w miarę jedzenia apetyt rośnie” wraz z naszymi
czytelnikami powalczymy o miejsce drugie. Proszę, życzcie nam powodzenia!
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KULTURA
Koncert piosenek Anny Jantar w Gródkowie

„Radość najpiękniejszych lat” to
jeden z najpopularniejszych utworów z repertuaru Anny Jantar a zarazem tytuł niedzielnego koncertu, który odbył się 20 listopada w
Ośrodku Kultury w Gródkowie.

Koncert wypełniony piosenkami
śpiewanymi niegdyś przez legendarną
„Bursztynową Dziewczynę” spotkał się
z gorącym przyjęciem publiczności. W
trakcie występu zabrzmiały takie przeboje jak: „Tyle słońca w całym mieście”,
„Baju Baj” czy „Cygańska Jesień”, które
wspólnie z charyzmatycznymi wokalistkami śpiewała cała publiczność. Każdy z
prezentowanych utworów poprzedzony był wspomnieniami o karierze oraz
życiu ikony polskiej sceny muzycznej lat
70. i 80. GOK

Zespół wykonujący utwory Anny Jantar

Barbórka w Gródkowie
Kolejna gminna „Barbórka” 2016 rozpoczęła się od Mszy św., którą odprawił kapelan Szpitala Górniczego pw. św. Barbary w Sosnowcu.

„Stańmy bracia wraz” odśpiewane przez uczestników spotkania

Następnie uroczyste spotkanie odbyło się w GOK w Gródkowie. Spotkanie

rozpoczął Ryszard Barański i Jacenty Kubica. W tym roku w Prezydium Karczmy

zasiedli: Prezes Stanisław Dyszy, zastępcy:
Ryszard Barański, Janusz Dyszy i Dariusz
Katolik oraz Eugeniusz Lysek. Na uroczystości obecni byli także zaproszeni goście
m.in. Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń,
ks. proboszcz Jan Piekarski i dyrektor
GOK Anna Nagły.
Spotkanie barbórkowe rozpoczął występ Zespołu Śpiewaczego „Dąbie”, po
którym nastąpiła część rozrywkowa z
towarzyszącymi jej śpiewami braci górniczej oraz konkursami z nagrodami. Zakończeniem górniczego spotkania było
odśpiewanie tradycyjnej karczmarnej
piosenki pt. „Stańmy bracia wraz”.
Brać górnicza gminy Psary serdecznie
dziękuje pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury za pomoc w przygotowaniu
spotkania barbórkowego. Red.

Spotkanie
regionalistów
Od marca 2016 r. działa w Będzinie Klub Regionalnych Organizacji Zagłębia Dąbrowskiego, który
na spotkaniu przedświątecznym w
dniu 7 grudnia przyjął nazwę Klub
Regionalistów.

Wspomniane spotkanie członków
i sympatyków odbyło się przy stole
świątecznym w restauracji „Patria” w
Będzinie. Obradom przewodziła prezes Bożena Związek. Podczas wspólnej
przedświątecznej kolacji przypomniano, że celem Klubu jest podjęcie dziac.d. na str. 21

Zarząd Klubu, od lewej: Anna Łebzuch, Helena Warczok, Bolesław Ciepiela, Bożena
Związek – prezes Klubu, Stanisław Góra (foto: A. Grzybek)
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KULTURA
c.d. ze str. 20 „Spotkanie regionalistów”

łań i kontynuacja tradycji rozsławiania
Zagłębia Dąbrowskiego, a więc realizacja spuścizny dr. Jana Przemszy-Zielińskiego. Przypomniano, że członkiem
Klubu może być każdy, kto poprzez
swoją twórczość literacką chce rozsławiać region – Zagłębie Dąbrowskie.
Aktualnie Klub skupia 20 osób, ale
swój akces zgłosiły kolejne (wśród nich

Tadeusz Kmiecik, Helena Warczok –
dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej w
Psarach, Irena Imiołek, Władysława
Zięba). Klub rozpoczął wydawanie
zbioru informacji o regionie w piśmie
nazwanym „REGIONALISTA – Biuletyn
Zagłębiowski”. I właśnie w dniu spotkania przedświątecznego odbyła się
promocja zeszytu nr 1 wspomnianego

wydawnictwa.
Wydaje się, ze „powołanie” Klubu to
dobra robota, bowiem poprzez wydawanie co kwartał zeszytów „Regionalisty” będzie można skuteczniej promować region – Zagłębie Dąbrowskie.
Chętni do współpracy z klubem
mogą kontaktować się z jego sekretarzem tel./fax 32 360 55 63, kom. 606
677 074. BeCe

Ewa Kozera - Utalentowana malarka z Gródkowa
Witam, nazywam się Ewa Kozera,
mieszkam w Gródkowie, studiuję malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w
Katowicach. Poszukuję odpowiedzi na
pytania: „czym jest obraz” oraz „gdzie
jest” i „z czego się składa”? Skupiam
się na niekonwencjonalnych rozwiązaniach, w imię których wszystko, co
w danej chwili uznam za przydatne,
staje się budulcem obrazu.
Głos Gminy Psary: Jak zaczęła się
Twoja przygoda z malarstwem?
Ewa Kozera: Zainteresowanie sztuką przyszło bardzo wcześnie, ponieważ
mój starszy brat też jest artystą i od
dziecka śledziłam proces twórczy w jego
pracowni oraz uczestniczyłam w wernisażach. Początkowo moim ulubionym
medium były pastele, bardzo dużo rysowałam (również po ścianach w domu), a
słoiczki farb służyły mi do budowy wież i
miast, gdzie małe akwarelki były autkami. Zainteresowanie malarstwem stopniowo narastało, poprzez różne zajęcia
dodatkowe, na które uczęszczałam do
Gminnych Ośrodków Kultury oraz poprzez uczestnictwo w rozmaitych konkursach plastycznych w gminie i powiecie.
GGP: Jakie są Twoje największe
dotychczasowe malarskie sukcesy?
E.K.: To znaczy mam bardzo wiele dyplomów z różnych konkursów, wszystkie
skrupulatnie kolekcjonuję od wielu lat,
ale najważniejszym i bardzo strategicznym okazał się dla mnie rok 2015. Wtedy
odbyło się 42. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień” w Galerii Bielskiej BWA – najważniejszy malarski konkurs w Polsce, w
którym zakwalifikowałam się do finału.
Nie otrzymałam żadnej nagrody, ale dla
mnie to było ogromnym wyróżnieniem
– bycie w pięćdziesiątce najważniejszych artystów w kraju.
GGP: Jakie dziedziny malarstwa
czy – szerzej – sztuki są Ci szczególnie bliskie i dlaczego?

Ewa Kozera prezentująca jedną ze swoich prac

E.K.: W mojej twórczości nie ma najważniejszej dziedziny, ponieważ na raz
poruszam się w kilku obszarach, które w
dzisiejszych czasach przenikają się. Na
uczelni w ramach malarstwa realizuję
nie tylko obrazy, do tego dochodzi film,
fotografia, instalacja i performance,
tworząc jedną całość. Zakładam dany
problem artystyczny, z którym ma się
zmierzyć sztuka wizualna. Realizowany
w ten sposób projekt ma dwie twarze:
materialną (powstałe obiekty, nagrania, dokumentacje) oraz teoretyczną
(kontekst filozoficzny oraz polemika z
tradycyjnymi pojęciami zaczerpniętymi
z historii sztuki).
GGP: Jakie są Twoje plany artystyczne na najbliższe lata?
E.K.: Przyznam, że to bardzo trudne
pytanie, ponieważ zazwyczaj nie ujawniam swoich planów, by nie zapeszyć.
Na razie najważniejszym wyzwaniem
dla mnie jest wykonanie i obrona dyplomu, aby ukończyć uczelnię. W kolejnych

latach chciałabym kontynuować to, co
rozpoczęłam podczas studiowania, czyli realizację projektów artystycznych i
wystawianie powstałych prac.
GGP: A czy planujesz podjęcie jakiś działań artystycznych w naszej
gminie?
E.K.: Cały czas to robię, ponieważ otoczenie w postaci pól, lasów i łąk jest dla
mnie bardzo inspirujące. Zresztą często
sięgam do niekonwencjonalnych rozwiązań, które mogę realizować w swoim
ogrodzie, używając kamieni lub gałęzi.
Jestem również otwarta na prowadzenie wspólnych projektów z tutejszymi
instytucjami kultury oraz współpracę
związaną z promocją naszej gminy. Tę
ostatnią już realizuję w ramach międzynarodowego przedsięwzięcia kuratorskiego pn. ,,Housedcollective’’, zorganizowanego pomiędzy moją alma mater
oraz artystyczną uczelnią z Chelsea w
Wielkiej Brytanii.
GGP: Dziękujemy za rozmowę.
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KULTURA
Gminne Mikołajki w Dąbiu

4 grudnia w sali widowiskowej w
Dąbiu odbyły się coroczne gminne
Mikołajki dla dzieci.

To niezwykłe święto rozpoczęło się
od występów laureatów II Festiwalu
Piosenki Dziecięcej „Piosenki z fonoteki
– lata 70-80”. Jury tegorocznego festiwalu nagrodziło aż siedmiu młodych
wokalistów w trzech kategoriach wiekowych. Na zakończenie swoich występów otrzymali oni z rąk Wójta Gminy
Psary pamiątkowe dyplomy oraz bony
podarunkowe. W dalszej części programu artystycznego, licznej publiczności
zaprezentowały się: sekcja akrobatyki
artystycznej oraz formacja taneczna
„CARLOS”. Oczekiwanie na przybycie
najważniejszego gościa, czyli św. Mikołaja, umilał najmłodszym uczestnikom interaktywny spektakl teatralny
pt. „Halo, halo Mikołaju”. Do wspólnej
zabawy i śpiewania, najmłodszych zachęcała bajkowa Elza i kolorowy Skrzat.
Wreszcie, gdy za oknem zabłysnęła
pierwsza gwiazdka, w sali pojawił się
długo wyczekiwany gość, który miał
dla dzieci kosze pełne słodkich upominków. Na zakończenie spotkania
każde dziecko pozowało do pamiątkowego zdjęcia ze św. Mikołajem oraz
jego bajkowymi pomocnikami.
Organizatorzy składają serdeczne
podziękowania naszym mikołajkowym

Święty Mikołaj w towarzystwie swoich największych fanów

Występ sekcji akrobatyki artystycznej w oczekiwaniu na przyjazd specjalnego gościa

sponsorom m.in.: władzom samorządowym z Wójtem Gminy Psary na czele, firmie LIDL Polska oraz panu Jackowi

Skorkowi, który częstował wszystkie
dzieci kolorową watą cukrową oraz popcornem. GOK

Konkursy plastyczne z udziałem naszych mieszkańców
Po raz kolejny uczestnicy zajęć plastycznych z Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary wzięli udział w ogólnopolskim i regionalnym konkursie plastycznym.

Pierwszym z nich był Ogólnopolski
Konkurs Plastyczny „Zostań moim przyjacielem”. Tytuł laureata wywalczył między innymi młody mieszkaniec naszej
gminy, Wiktor Dyszy, który doskonali
swoje umiejętności artystyczne w Świetlicy Wiejskiej w Górze Siewierskiej.
Kolejnym sprawdzianem umiejętności i talentów był dla uczestników zajęć
w GOK-u Powiatowy Konkurs Plastycz-

ny „Wspomnienia z wakacji”, skierowany do dzieci i młodzieży z powiatu
będzińskiego. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 7 listopada w
siedzibie organizatora, tj. w Miejskim
Ośrodku Kultury w Wojkowicach. Prace oceniane były w czterech kategoriach wiekowych. Na konkurs wpłynęło
wiele przepięknych i kolorowych prac.
Komisja brała pod uwagę pomysło-

wość, różnorodność technik, estetykę
oraz wrażenia artystyczne. Laureatami
z naszego GOK-u zostały: Kinga Perlik,
zdobywając II miejsce, a także Oliwia
Klimczyk i Julia Toczkowska, otrzymując wyróżnienie. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Wszystkie prace można podziwiać w
sali widowiskowej organizatora w Wojkowicach. GOK

Cygańska Jesień w OSP Brzękowice-Goląsza
W budynku OSP Brzękowice-Goląsza 21 października odbyła się
czwarta i ostatnia edycja biesiady
pt. „Cygańska Jesień”.

W spotkaniu uczestniczyły zespoły
śpiewacze z terenu gminy Psary: „Strzyżowiczanie”, „Kapela Gródków”, „Tęcza”,
„Od… Do…”, a gospodarzami był jak za-

wsze Zespół Śpiewaczy „Brzękowianie”.
Każdy z zespołów prezentował utwory o tematyce cygańskiej. Na koniec
części artystycznej, wszystkie kapele
otrzymały z rąk Wójta Tomasza Sadłonia
pamiątkową statuetkę oraz dyplom.
Zespół „Brzękowianie” składa serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy

Psary, Dyrektor GOK Annie Nagły, Sekretarz Gminy Mirelli Barańskiej-Sorn,
Radnemu Tomaszowi Ślęczce, Sołtysowi
Jackowi Łaszczykowi oraz wszystkim zespołom i osobom uczestniczącym w tej
biesiadzie. Mamy nadzieję, że wspólnie i
miło spędziliśmy czas, a chwile te zostaną na długo w pamięci. GOK

„KONCERT
KOLĘD”

w wykonaniu:
gminnych zespołów śpiewaczych
gminy Psary,
który odbędzie się

6 stycznia o godz. 17:00
w sali bankietowej
OSP Dąbie, ul.Pocztowa 34a.
W programie najpiękniejsze polskie
kolędy i pastorałki

Wstęp wolny.
Zapraszamy!
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW W PSARACH ZAPRASza
STACJA WYKONUJE WSZYSTKIE RODZAJE BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW.
W każdą sobotę stycznia 2017 roku wszyscy mieszkańcy gminy Psary mają możliwość
sprawdzić bezpłatnie stan techniczny swojego pojazdu; tj. test układu hamulcowego,
test amortyzatorów, ogólny stan zawieszenia i ustawienie świateł mijania.
W okresie od 15.12.2016 do 15.01.2017 do każdego okresowego badania technicznego
pięciolitrowy zimowy płyn do spryskiwaczy gratis.
OKRĘGOWA STACJA KONTOLI POJAZDÓW W PSARACH
ul. Zwycięstwa 30b (obok stacji paliw Select)
42-512 Psary tel. 601 300 358
godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 7:00-21:00, sobota 7:00-14:00
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OGŁOSZENIA URZĘDOWE
Tu mieszkam, rozliczam podatki i zdobywam nagrody - konkurs trwa
Przypominamy, że do 2 stycznia 2017 r. można zgłaszać swój udział
do trzeciej edycji konkursu „Tu mieszkam – tu płacę podatek dochodowy”.
Konkurs „Tu mieszkam – tu płacę podatek dochodowy” skierowany do nowych mieszkańców gminy Psary, którzy od 7 marca 2016
r. do 2 stycznia 2017 r. zdecydują się zameldować na pobyt stały w
gminie Psary lub poinformują urząd skarbowy o zamieszkiwaniu
na terenie naszej gminy.
Zasady konkursu są takie same jak w ubiegłych edycjach. Aby
wziąć w nim udział wystarczy wypełnić i przesłać do Urzędu Gminy formularz, udzielając jednocześnie odpowiedzi na pytanie konkursowe. Niezbędne dokumenty są dostępne w kancelarii Urzędu
Gminy w Psarach oraz na stronie www.psary.pl, za pośrednictwem
której można również wysłać wspomniany formularz.
W pytaniu konkursowym należy przedstawić własną propozycję
wykorzystania środków w kwocie 20 000 zł, pochodzących z rozliczonych na terenie Gminy Psary podatków, na realizację dowolnego celu publicznego, mieszczącego się w zakresie tzw. zadań własnych gminy. Specjalnie powołana komisja wybierze najciekawsze
spośród nadesłanych pomysłów.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody takie jak: kamera cyfroRPPIII.6722.002.2015
Psary dn. 15.12.2016 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PSARY

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały nr
XLVII/368/2010 Rady Gminy Psary z
dnia 29 września 2010r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego
w sołectwie Gródków, wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko

wa i tablety. Dodatkową formą wyróżnienia dla zwycięzcy będzie
symboliczne przekazanie kwoty 20 000 zł z budżetu gminy w 2016
roku na realizację zadania publicznego opisanego w zwycięskim
formularzu konkursowym.
W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które: 1) w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) w roku podatkowym 2015 po raz pierwszy wskazały miejsce zamieszkania na
terenie gminy Psary; 2) lub w okresie od 15 marca 2016 r. do dnia
zamknięcia konkursu, tj. do 1 stycznia 2017 r. złożyły w Urzędzie
Skarbowym poprawnie wypełniony formularz ZAP-3, aktualizujący miejsce zamieszkania i wskazały w nim aktualne miejsce zamieszkania na terenie gminy Psary; 3) albo w tym samym czasie
zdecydowały się zameldować na pobyt stały w gminie Psary.
Gorąco zachęcamy Państwa do udziału w konkursie. Pamiętajmy, że
blisko 38% środków z podatków dochodowych od osób fizycznych
trafia z powrotem, z budżetu państwa, do budżetu gminy, w której dany podatnik deklaruje miejsce stałego zamieszkiwania. Są to
znaczne kwoty wpływające bezpośrednio na poprawę jakości życia
wszystkich mieszkańców. Zachęcamy: płać płacić podatek dochodowy w miejscu zamieszkania, gdyż on wróci do Ciebie w postaci
nowych inwestycji, z których będziesz korzystać Ty i Twoi bliscy!

ga wojewódzka 913 (ul. Zwycięstwa);

elektronicznym albo

Obszar 4 - od północy droga wojewódzka 913 (ul. Zwycięstwa), od wschodu granica działki 664 od południa linia równoległa do ul. Zwycięstwa usytuowana w
odległości 65 m od granicy drogi (do granicy działek nr ewid. 663, 634), następnie
linia łącząca ten punku z granicą działek
654 i 655 następnie linia biegnąca wzdłuż
działki 662/3, od południa granica działki 657, od zachodu droga ul. Grodziecka;

2) opatrzone podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2016 r. poz. 778 - tekst jednolity z
późn. zm.) oraz w związku z 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 (Dz. U. z 2016
r., poz. 353 - tekst jednolity z późn. zm.)
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany uchwały nr
XLVII/368/2010 Rady Gminy Psary z dnia
29 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie
Gródków, którego granice wyznaczają:

Obszar 5 - od północy ul. Górna, od
wschodu granica działek 611/2 i 611/3 od
południa linia równoległa usytuowana w
odległości 110 m od granicy drogi ul. Górnej, od zachodu droga polna nr ewid. 526.

Obszar 1 - od północy granica działek ozn nr ewid. 530/1,168/6 i 168/5, od
wschodu droga wojewódzka 913 (ul.
Zwycięstwa) i granica lasu zlokalizowanego na działce nr ewid. 150/5, od
południa granica lasu zlokalizowanego na działce nr ewid. 1059, od zachodu granica działki ozn nr ewid. 530/1;

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego w zakresie wyżej wymienionym, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta
Gminy Psary, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i
adresu oraz oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lutego 2017 r.

Obszar 2 - od północy - granica lasu,
od wschodu granica działki 1016,
od południa granica działki nr ewid.
1046/2 i droga wojewódzka nr 913
(ul. Zwycięstwa), od zachodu granica
działek 764/5 i granica terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
Obszar 3 - od północy teren szkoły
podstawowej od wschodu ul. Leśna w
Gródkowie od południa i zachodu dro-

Projekt zmiany planu zostanie wyłożony
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, od dnia 23 grudnia 2016 r. do dnia
23 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu
Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4, 42512 Psary, w godzinach od 10:00 do 13:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w
projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie
Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4, w
dniu 9 stycznia 2017 r. o godz. 10:00.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 ze zmianami):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem

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 (Dz. U. z
2016 r., poz. 353 – tekst jednolity z późn.
zm.) w publicznie dostępnym wykazie
zawierającym informacje o środowisku
i jego ochronie, zamieszczono dane:
- o projekcie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w sołectwie Gródków,
- o prognozie 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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony
powyżej 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 art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lutego 2017 r.
Wójt Gminy Psary, Tomasz Sadłoń

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I-VI 2017
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Publikujemy pełny harmonogram odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Psary przygotowany
przez firmę Remondis z Tarnowskich Gór, która od stycznia odbiera odpady z nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Psary. Harmonogram obejmuje okres od stycznia do czerwca 2017 r.

Uprzejmie prosimy mieszkańców
gminy Psary o wystawianie przed posesję koszy na śmieci oraz worków z posegregowanymi opadami: jeden dzień
przed terminowym odbiorem śmieci
przez firmę Remondis lub przed godziną 6.00 rano w dniu odbioru odpadów.
Przypominamy, iż firma Remondis nie
ma obowiązku odbioru koszy na śmieci oraz worków bezpośrednio z terenu
posesji. Niewystawienie kosza na śmieci lub worków z odpadami przed 6:00

rano może skutkować nieodebraniem
odpadów.
Objaśnienia do tabeli:
• Wielkogabaryty – meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty
sprzęt elektroniczny i opony.
• Pojemnik/worek należy wystawić
na chodnik lub pobocze drogi w
sposób nie utrudniający poruszanie się pieszych w dniu wywozu do
godz. 6:00.
• W przypadku nieudostępnienia po-

jemnika/worka w podanym wyżej
terminie, odpady nie zostaną odebrane.
Dane kontaktowe do firmy
odbierającej odpady komunalne:

REMONDIS
ul. Nakielska 1-3
42-600 Tarnowskie Góry
t_gory@remondis.pl
tel./fax 32 285 46 18

BRZĘKOWICE GÓRNE, DĄBIE GÓRNE, GOLĄSZA GÓRNA, DĄBIE, DĄBIE CHROBAKOWE
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

odpady
zmieszane

13.01. (piątek)
27.01. (piątek)

10.02. (piątek)
24.02. (piątek)

10.03. (piątek)
24.03. (piątek)

07.04. (piątek)
21.04. (piątek)

06.05. (sobota)
19.05. (piątek)

02.06. (piątek)
17.06. (sobota)
30.06. (piątek)

plastik, papier

-

22.02. (środa)

-

20.04. (czwartek)

-

14.06. (środa)
także metal

plastik, szkło

18.01. (środa)

-

22.03. (środa)

-

17.05. (środa)

-

wielkogabaryty

-

-

29.03. (środa)

-

-

-

GRÓDKÓW
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

odpady
zmieszane

12.01. (czwartek)
26.01. (czwartek)

09.02. (czwartek)
23.02. (czwartek)

09.03. (czwartek)
23.03. (czwartek)

06.04. (czwartek)
20.04. (czwartek)

05.05. (piątek)
18.05. (czwartek)

01.06. (czwartek)
16.06. (piątek)
29.06. (czwartek)

plastik, papier

-

15.02. (środa)

-

12.04. (środa)

-

07.06. (środa)
także metal

plastik, szkło

11.01. (środa)

-

15.03. (środa)

-

10.05. (środa)

-

wielkogabaryty

-

-

29.03. (środa)

-

-

-

SARNÓW, UL. KAMIENNA, SPACEROWA, WIEJSKA, STARA, GŁÓWNA
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

odpady
zmieszane

02.01. (poniedz.)
16.01. (poniedz.)
30.01. (poniedz.)

13.02. (poniedz.)
27.02. (poniedz.)

13.03. (poniedz.)
27.03. (poniedz.)

10.04. (poniedz.)
24.04. (poniedz.)

08.05. (poniedz.)
22.05. (poniedz.)

05.06. (poniedz.)
19.06. (poniedz.)

plastik, papier

-

16.02. (czwartek)

-

13.04. (czwartek)

-

08.06. (czwartek)
także metal

plastik, szkło

12.01. (czwartek)

-

16.03. (czwartek)

-

11.05. (czwartek)

-

wielkogabaryty

-

-

31.03. (piątek)

-

-

-

SARNÓW: UL. BROWARNA, GRANICZNA, GRUNTOWA, JASNA, KRÓTKA, LEŚNA, PARKOWA, PIASKOWA,
PODGÓRNA, POPRZECZNA, SZKOLNA, ŚRODKOWA, WĄSKA, ZIELONA, ŹRÓDLANA
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

odpady
zmieszane

03.01. (wtorek)
17.01. (wtorek)
31.01. (wtorek)

14.02. (wtorek)
28.02. (wtorek)

14.03. (wtorek)
28.03. (wtorek)

11.04. (wtorek)
25.04. (wtorek)

09.05. (wtorek)
23.05. (wtorek)

06.06. (wtorek)
20.06. (wtorek)

plastik, papier

-

17.02. (piątek)

-

14.04. (piątek)

-

09.06. (piątek)
także metal

plastik, szkło

13.01. (piątek)

-

17.03. (piątek)

-

12.05. (piątek)

-

wielkogabaryty

-

-

31.03. (piątek)

-

-

-
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GÓRA SIEWIERSKA, STRZYŻOWICE UL. BELNA
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

odpady
zmieszane

10.01. (wtorek)
24.01. (wtorek)

07.02. (wtorek)
21.02. (wtorek)

07.03. (wtorek)
21.03. (wtorek)

04.04. (wtorek)
18.04. (wtorek)

02.05. (wtorek)
16.05. (wtorek)
30.05. (wtorek)

13.06. (wtorek)
27.06. (wtorek)

plastik, papier

-

24.02. (piątek)

-

24.04. (poniedz.)

-

19.06. (poniedz.)
także metal

plastik, szkło

20.01. (piątek)

-

24.03. (piątek)

-

19.05. (piątek)

-

wielkogabaryty

-

-

30.03. (czwartek)

-

-

-

STRZYŻOWICE Z WYŁĄCZENIEM UL. BELNEJ
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

15.05. (poniedz.)
29.05. (poniedz.)

12.06. (poniedz.)
26.06. (poniedz.)

odpady
zmieszane

09.01. (poniedz.)
23.01. (poniedz.)

06.02. (poniedz.)
20.02. (poniedz.)

06.03. (poniedz.)
20.03. (poniedz.)

03.04. (poniedz.)
15.04. (sobota)
29.04. (sobota)

plastik, papier

-

23.02. (czwartek)

-

21.04. (piątek)

-

16.06. (piątek)
także metal

plastik, szkło

19.01. (czwartek)

-

23.03. (czwartek)

-

18.05. (czwartek)

-

wielkogabaryty

-

-

30.03. (czwartek)

-

-

-

PRECZÓW
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

odpady
zmieszane

04.01. (środa)
18.01. (środa)

01.02. (środa)
15.02. (środa)

01.03. (środa)
15.03. (środa)
29.03. (środa)

12.04. (środa)
26.04. (środa)

10.05. (środa)
24.05. (środa)

07.06. (środa)
21.06. (środa)

plastik, papier

-

13.02. (poniedz.)

-

10.04. (poniedz.)

-

05.06. (poniedz.)
także metal

plastik, szkło

09.01. (poniedz.)

-

13.03. (poniedz.)

-

08.05. (poniedz.)

-

wielkogabaryty

-

-

27.03. (poniedz.)

-

-

-

MALINOWICE, BRZĘKOWICE DOLNE, BRZĘKOWICE WAŁ, GOLĄSZA DOLNA
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec
14.06. (środa)
28.06. (środa)

odpady
zmieszane

11.01. (środa)
25.01. (środa)

08.02. (środa)
22.02. (środa)

08.03. (środa)
22.03. (środa)

05.04. (środa)
19.04. (środa)

04.05. (czwartek)
17.05. (środa)
31.05. (środa)

plastik, papier

-

14.02. (wtorek)

-

11.04. (wtorek)

-

06.06. (wtorek)
także metal

plastik, szkło

10.01. (wtorek)

-

14.03. (wtorek)

-

09.05. (wtorek)

-

wielkogabaryty

-

-

27.03. (poniedz.)

-

-

-

PSARY, UL. SZKOLNA, WIEJSKA, KASZTANOWA, GÓRNA, MALINOWICKA, ŁĄKOWA
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

odpady
zmieszane

05.01. (czwartek)
19.01. (czwartek)

02.02. (czwartek)
16.02. (czwartek)

02.03. (czwartek)
16.03. (czwartek)
30.03. (czwartek)

13.04. (czwartek)
27.04. (czwartek)

11.05. (czwartek)
25.05. (czwartek)

08.06. (czwartek)
22.06. (czwartek)

plastik, papier

-

20.02. (poniedz.)

-

18.04. (wtorek)

-

12.06. (poniedz.)
także metal

plastik, szkło

16.01. (poniedz.)

-

20.03. (poniedz.)

-

15.05. (poniedz.)

-

wielkogabaryty

-

-

28.03. (wtorek)

-

-

-

PSARY UL. AKACJOWA, BOCZNA, GRABOWA, GRANICZNA, GRÓDKOWSKA, IRYSÓW, KAMIENNA, KOLEJOWA,
LEŚNA, ŁĄCZNA, POLNA, REYMONTA, WOLNOŚCI, WSPÓLNA, ZWYCIĘSTWA
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

odpady
zmieszane

07.01. (sobota)
20.01. (piątek)

03.02. (piątek)
17.02. (piątek)

03.03. (piątek)
17.03. (piątek)
31.03. (piątek)

14.04. (piątek)
28.04. (piątek)

12.05. (piątek)
26.05. (piątek)

09.06. (piątek)
23.06. (piątek)

plastik, papier

-

21.02. (wtorek)

-

19.04. (środa)

-

13.06. (wtorek)
także metal

plastik, szkło

17.01. (wtorek)

-

21.03. (wtorek)

-

16.05. (wtorek)

-

wielkogabaryty

-

-

28.03. (wtorek)

-

-

-

Wójt Gminy Psary oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
serdecznie zapraszają na

operetkowy
koncert noworoczny pt.:

Wielka
sława to żart
w wykonaniu:
Anny Spychalskiej - mezzosopran
Romualda Spychalskiego - tenor
Tomasza Sławińskiego - bas-baryton

8 stycznia o godz. 17:00,
w sali bankietowej OSP
Dąbie, ul.Pocztowa 34 a.
Koncert z muzyką operetkową i musicalową
w wykonaniu znakomitych artystów sceny i estrady.
W programie znajdują się słynne arie operetkowe,
pieśni neapolitańskie, songi musicalowe,
znane melodie filmowe oraz szlagiery
muzyki rozrywkowej.

Wstęp wolny!!!
ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary
Gródków ul. Zwycięstwa 2
tel./fax 32 267 22 59
Gminny Ośrodek Kultury
Gminy Psary

www.gok.psary.pl www.psary.pl

Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń
ma zaszczyt zaprosić na

FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

15.01

godz.16:00

plac przed UG w Psarach
ul.Malinowicka 4

W PROGRAMIE:
16:00 występy uczniów szkół podstawowych
z Dąbia, Gródkowa, Strzyżowic, Sarnowa i
gimnazjum w Psarach oraz uczestników
zajęć wokalnych GOK,

PONADTO:

QUIZ
FANTOWY
18:00 Koncert gwiazdy wieczoru - zespół POWERS, z atrakcyjnymi
19:15 Losowanie nagród,
nagrodami

20:00 ŚWIATEŁKO DO NIEBA,czyli
pokaz sztucznych ogni.

ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary
Gródków ul. Zwycięstwa 2
tel./fax 32 267 22 59
Gminny Ośrodek Kultury
Gminy Psary

www.gok.psary.pl www.psary.pl

