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RUSZA REKRUTACJA DO CENTRUM LOGISTYCZNEGO FM LOGISTIC W SARNOWIE
Rusza rekrutacja pracowników do centrum logistycznego FM Logistic w gminie Psary, którego budowa zakończy się już w lutym 2018 roku.

Prace na budowie centrum dystrybucyjnego FM Logistic zakończą sie w lutym 2018 r.

Dzięki tej inwestycji w gminie Psary
powstaną nowe miejsca pracy, związane z obsługą całej strefy logistycznej. W samym centrum logistycznym,
po pierwszym etapie budowy, miejsce
pracy znajdzie 40 osób. W dalszych
etapach rozwoju centrum logistycznego firma FM Logistic będzie realizowała kolejne rekrutacje. Obecnie
poszukiwane są osoby na stanowiska
operatorów wózków widłowych.
- Praca w FM Logistic to możliwość rozwoju zawodowego poprzez
różnorodny pakiet szkoleń i system
awansów wewnętrznych. Dzięki nim
aż 95% stanowisk obejmowanych jest
przez dotychczasowych pracowni-

ków – mówi Urszula Czogała, kierownik ds. personalnych FM Polska Sp. z
o.o. – Oprócz tego zatrudnieni mogą
liczyć na bogaty pakiet socjalny, w
tym opiekę medyczną, ubezpieczenie
grupowe, dofinansowania do atrakcyjnych zajęć, np. karnetów na basen
lub siłownię, karty Multisport, bilety
do kin i teatrów. Często organizowane są wycieczki pracownicze, festyny
i tzw. dni otwarte. Dodatkowo, oferujemy dzieciom naszych pracowników
dofinansowanie do podręczników
szkolnych i wypoczynku, zabawy choinkowe i paczki świąteczne. Na terenie
FM Logistic działa również Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych oferu-

jący m.in. zapomogi.
Ze szczegółowymi ofertami pracy
można zapoznać się m.in. na stronie:
bedzin.praca.gov.pl Ogłoszenia pojawią się także w serwisach: pracuj.pl i
olx.pl (ogłoszenie o pracę znajduje się
również na 23 stronie niniejszego numeru gazety).
Pod koniec października wójt gminy
Psary zainicjował wspólne spotkanie
przedstawicieli FM Logistic z pracownicami Powiatowego Urzędu Pracy w
Będzinie oraz kierownikiem Ośrodka
Pomocy Społecznej w Psarach w celu
omówienia szczegółów procesu rekrutacji nowych pracowników. W wyc.d. na str. 2
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ZAKOŃCZONO BUDOWĘ UL. WSPÓLNEJ

NOWA ZATOKA MANEWROWA PRZY PRZEDSZKOLU
W STRZYŻOWICACH

51 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PO TERMORENOWACJI
DZIĘKI GMINNEJ DOTACJI

W PSARACH I GRÓDKOWIE
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INWESTYCJE
c.d. ze str. 1

niku spotkania ustalono, że rozmowy
rekrutacyjne przeprowadzane będą
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach oraz w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Będzinie, tak aby kandydaci
na nowe stanowiska pracy z terenu
gminy Psary oraz powiatu będzińskiego mieli ułatwiony dojazd na spotkania rekrutacyjne.
Wykonawcą inwestycji, która powstaje w Sarnowie przy drodze krajowej 86, jest spółka Bati Klodnica.
Generalny wykonawca – firma NG

Concept – zadeklarowała zakończenie
I etapu budowy w lutym 2018 roku. Do
tego czasu powstaną dwie hale magazynowe o łącznej powierzchni ponad
20 tys. m² i ponad 40 tys. miejsc paletowych oraz budynki zaplecza socjalnego, biurowego i technicznego.
Powstanie także parking dla 32 pojazdów TIR i 60 samochodów osobowych.
W ramach przedsięwzięcia w ciągu
najbliższych lat powstanie 10 hal magazynowych - o ponad 100 000 m²
powierzchni, budynki zaplecza oraz

parkingi. Inwestycja FM Logistic w
Sarnowie jako pierwszy obiekt firmy
w Polsce została zgłoszona do certyfikacji LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design), czyli do prestiżowego certyfikatu dla budownictwa
zrównoważonego, wyróżniający budynki zaprojektowane, wybudowane i
użytkowane w dbałości o środowisko
i jego zasoby naturalne oraz w trosce
o zdrowie i komfort przyszłego użytkownika. Łączny koszt inwestycji FM
Logistic wyniesie ok. 77 mln złotych.
Red.

ZAKOŃCZONO BUDOWĘ UL. WSPÓLNEJ W PSARACH I W GRÓDKOWIE
Dobiegły końca prace na ul. Wspólnej w Psarach i w Gródkowie, gdzie powstał odcinek drogi gminnej o długości 806 m wraz z odwodnieniem. Koszt inwestycji wyniósł 1 092 601 zł.
Przedsięwzięcie objęło modernizację drogi gminnej o długości 806
m i szerokości 3,5 m z obustronnym
krawężnikiem. Nawierzchnia jezdni
wykonana została z kostki betonowej,
a pobocza gruntowe wzmocniono
kruszywem o szerokości 0,5 m. Przebudowano również skrzyżowanie ul.
Wspólnej z ul. Strzyżowicką.
Ponadto powstały zatoki umożliwiające zatrzymywanie się pojazdów
oraz pierwszy w gminie odcinek kanalizacji deszczowej tłoczonej. Kanalizację deszczową tłoczoną charakteryzuje technologia, która polega na tym,
że część wód opadowych jest zbierana do pompowni wód deszczowych,
a następnie pod ciśnieniem jest tłoczona do najwyższego punktu ulicy,
gdzie następuje rozprężenie ciśnienia
cieczy i woda grawitacyjnie spływa do
przebudowanego przepustu w rejonie ulicy Strzyżowickiej.
Wyłonionym w drodze przetargu
wykonawcą inwestycji była firma MAXIMUS Michał Seńków z siedzibą w
Tarnowskich Górach.
Wykonana inwestycja znacznie
poprawiła komfort i bezpieczeństwo
w ruchu drogowym na ul. Wspólnej.

Milena Sobieraj (redaktor naczelna, skład)
Magdalena Kidawa-Kubień (redakcja, korekta)
Marcela Nawrot (redakcja)
promocja@psary.pl, tel. 32 29 44 935Redakcja
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.

Gotowa ulica Wspólna w Psarach i Gródkowie

Warto zaznaczyć, że jest to bardzo wąska i stroma droga, przy której powstaje wiele nowych budynków mieszkalnych. W związku z tym wzmożony
ruch ciężkich pojazdów dodatkowo
niszczył nawierzchnię gruntową. Najbardziej uciążliwe na ul. Wspólnej było
błoto pojawiające się po każdym deszczu, a w okresie zimowo - wiosennym
błoto pośniegowe. - Po wielu latach
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: GRAFPRESS Łukasz Kajda
NAKŁAD: 3500 egz.
WAŻNE DANE KONTAKTOWE:
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Dolna 1, 42 - 504 Dąbie,
tel. 32 360 16 70

kłopotów komunikacyjnych doczekaliśmy się wreszcie prawdziwej drogi.
Niewątpliwie inwestycja ta przyczyni
się do poprawy naszego codziennego funkcjonowania. Dziękujemy za
pomyślne przeprowadzenie i sfinansowanie tej inwestycji – powiedział Jacek Grzywnowicz, który mieszka przy
ul. Wspólnej. Red.

Pogotowie wodociągowe ZGK
tel. 603 982 313
Komisariat Policji w Wojkowicach
tel. 32 269 17 10
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Psarach
tel. 32 267 22 71
NUMER ALARMOWY - 112
Pogotowie - 997 Policja - 997
Straż Pożarna - 998
Pogotowie energetyczne - 991
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INWESTYCJE
NOWA ZATOKA MANEWROWA PRZY PRZEDSZKOLU W STRZYŻOWICACH

W październiku zakończyła się
budowa zatoki manewrowej, która
powstała przy przedszkolu w Strzyżowicach. W ramach inwestycji wybudowano dwa zjazdy z drogi powiatowej
ul. 1 Maja oraz miejsca postojowe.
Podczas budowy powstały chodniki z
kostki betonowej o łącznej długości wynoszącej ok. 150 m, zjazd z drogi powiatowej
z dwoma wysepkami oraz 7 miejsc parkingowych, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Prace budowlane wykonało

Gotowa zatoka manewrowa przy przedszkolu w Strzyżowicach

Plan oznakowania zatoki manewrowej

POSTĘPY PRZY BUDOWIE PRZEDSZKOLA W GRÓDKOWIE

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe
Domax Arkadiusz Mika z Boronowa, a ich
koszt wyniósł 240 238,70 zł.
Zatoka przy przedszkolu jest jednokierunkową drogą wewnętrzną z wjazdem od
strony południowej czyli od strony szkoły.
Z lewej strony drogi wewnętrznej (pojazd
A) obowiązuje zakaz postoju powyżej jednej minuty, służy on tylko do zatrzymywania się i krótkiego postoju, by dziecko
mogło wysiąść z pojazdu i samodzielnie
udać się do szkoły. Z kolei po prawej stronie drogi wewnętrznej (pojazdy B) dopuszcza się postój do 5 minut. Stworzony układ
komunikacyjny wymaga od kierowców
dyscypliny i przestrzegania przepisów, by
należycie spełniał swoje zadanie. Red.

Trwają intensywne prace przy budowie przedszkola w Gródkowie. Budynek jest już ocieplony, w środku pomalowano ściany i położono wykładziny. Wypłytkowano łazienki i zainstalowano armaturę sanitarną. Całość została
utrzymana w ciepłych, pastelowych kolorach.
Równolegle prowadzone są prace wokół budynku. Dach przedszkola pokryto
blachą trapezową i wykonano elewację z
tynku sylikonowego. Przebudowano istniejącą kanalizację sanitarną na terenie
placu szkolnego, wykonano instalację zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania.
Wykonano już podbudowy pod plac
zabaw oraz wymieniono ogrodzenie. Powstały drogi i parking z kostki brukowej z
17 miejscami postojowymi, w tym z jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Ponadto położono płytki gresowe
Prace wykończeniowe wewnątrz budynku przedszkolnego
na tarasach i wejściu głównym do szkoły
podstawowej. Na ukończeniu jest realizapołowy grudnia, a ich wykonawcą jest pomocy dydaktycznych. Gmina Psary pocja podjazdu dla osób niepełnosprawnych
firma Biuro Serwis Izabela Jędrzejewska z zyskała na ten cel 510 266,46 zł w ramach
z uwzględnieniem drogi ewakuacji.
Katowic. Psarski samorząd pozyskał unijną konkursu pn. „Wzrost upowszechnienia
Nowa placówka dla najmłodszych
dotację na budowę przedszkola w ramach wysokiej jakości edukacji przedszkolnej”.
mieszkańców gminy będzie miała 280,90
Regionalnego Programu Operacyjnego Wniosek złożony przez gminę pn. „Upom², a jej przestrzeń zostanie podzielona na
Województwa Śląskiego w wysokości 864 wszechnienie edukacji przedszkolnej
trzy sale, dla poszczególnych grup dzieci.
318,74 zł. Koszt całego przesięwzięcia wy- wśród dzieci w wieku 3-4 lat oraz poprawa
Dzięki temu powstanie dodatkowa klasa
jakości świadczonych usług w placówce
nosi 1 392 243,25 zł.
przedszkolna dla 3. i 4. latków.
Obecnie trwa procedura zamawiania wychowania przedszkolnego na terenie
Zgodnie z umową prace potrwają do
wyposażenia przedszkola oraz zakupu c.d. na str. 4
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INWESTYCJE
c.d. ze str. 3

gminy Psary” zakłada kompletne wyposażenie trzech sal tematycznych: sali językowej (zajęcia z czytania i pisania, nauka
języka obcego, zajęcia logopedyczne), sali
do zajęć wychowania przez sztukę oraz sali
do zajęć przyrodniczo-matematycznych
(wychowanie dla poszanowania roślin i
zwierząt, wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną). Red.

Gotowa elewacja części przedszkolnej

TRWA MONTAŻ WODOMIERZY Z ODCZYTEM RADIOWYM

Od czerwca pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach sukcesywnie montują, zakupione w lutym
tego roku, wodomierze z odczytem radiowym. System radiowy pozwala odczytać dane ze wszystkich wodomierzy
na danej ulicy w zaledwie kilka minut, bez konieczności wchodzenia do domów czy otwierania studzienek wodomierzowych i spisywania każdego odczytu z osobna.
Warto pamiętać, że zakrywanie i zaUrządzenia do końca roku zostaną zaMontaż nowych urządzeń przynosi
montowane na ulicach: Wiejskiej, Szkolnej, wiele korzyści. Zakład Gospodarki Komu- budowywanie wodomierzy, zwłaszcza
Łącznej, Bocznej i Kamiennej w Psarach nalnej otrzymuje dzięki nim dokładny bi- elementami metalowymi, ogranicza zaoraz Belnej w Strzyżowicach. Dotychczas lans wody i zapobiega takim sytuacjom jak sięg transmisji radiowej. W takiej sytuacji
zakupiono 420 sztuk wodomierzy oraz błędne odczyty czy pomyłki przy ręcznym może okazać się konieczne wejście inkazestaw do odczytu składający się z ta- wprowadzaniu danych. Wszystkie odczy- senta do mieszkania, aby zrobił odczyt.
bletu i skanera z optyczną głowicą oraz ty są automatycznie zapisywane w syste- Nie należy również uszkadzać i demonodpowiednie oprogramowanie o łącznej mie, a urządzenie wykrywa podstawowe tować modułu radiowego, ponieważ
wartości 97 526,70 zł. Każdy remontowa- nieprawidłowości w instalacji, takie jak przy odczycie moduł wyśle informację
ny odcinek sieci wyposażany jest w takie przepływ wsteczny czy wyciek wody. Dla o demontażu z jego datą, a w przypadwodomierze, a w ciągu najbliższych 5 lat mieszkańców to przede wszystkim jedno ku przyłożenia do urządzenia magnesu,
planowany jest zakup i instalacja kolejnych podstawowe udogodnienie – nie muszą moduł wyśle komunikat o próbie maniurządzeń dla wszystkich odbiorców w czekać w domu na inkasenta dokonujące- pulacji. Red.
gminie Psary.
go odczytu.

NOWE OŚWIETLENIE ULICZNE PRZY DROGACH GMINNYCH
W październiku podpisano umowy na budowę oświetlenia na odcinkach dróg gminnych w Psarach, Malinowicach, Dąbiu Chrobakowym, Sarnowie i Strzyżowicach. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniesie 178 393,81 zł.
Przedmiotem inwestycji jest dosta- Jakub Rożek z siedzibą w Zarębie, a wym, natomiast do 25 stycznia 2018 r.
wa i montaż słupów o wysokości 4,5 planowany termin zakończenia prac to w Sarnowie na odcinkach ul. Parkowej
m wraz z oprawami oświetleniowymi. 18 stycznia 2018 r. Koszt tego zadania i ul. Browarnej, w Strzyżowicach na
ul. Podwale do kościoła polskokatoPrzedsięwzięcie podzielono na sześć wyniesie 39 975 zł.
Umowę na wykonanie pozostałych lickiego oraz w Malinowicach na pętli
zadań. 18 października podpisano
umowę na pierwsze zadanie. Obejmu- pięciu zadań podpisano 25 paździer- autobusowej na końcu ul. Szkolnej.
je ono budowę oświetlenia w Psarach nika. W jej ramach oświetlenie ulicz- Wykonawcą inwestycji będzie P.P.H.U.
na ul. Malinowickiej przy Gminnym ne do 25 lutego 2018 r. powstanie w DAMARIS Sławomir Perdak z Dąbrowy
Ośrodku Zdrowia. Wykonawcą jest ME- Malinowicach na ul. Brzozowej i przy Górniczej, a łączny koszt robót wynieGAWAT Biuro Inżynieryjno-Projektowe fragmencie drogi na Dąbiu Chrobako- sie 138 418,81 zł. Red.

TRWA PRZEBUDOWA DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY PSARY
Ruszył remont 12 odcinków gminnych dróg gruntowych,
znajdujących się w różnych sołectwach gminy, o łącznej długości około 2 km. Koszt inwestycji wyniesie 328 248,13 zł.
Zakończono już przebudowę: w Brzękowicach Dolnych 330 m drogi,
w Dąbiu dwóch odcinków o łącznej długości 135 m, w Górze Siewierskiej
80 m ul. Złotej i 100 m ul. Kościuszki oraz w Gródkowie 80 m ul. Południowej. Modernizacja obejmie jeszcze: w Strzyżowicach 290 m drogi
gruntowej, w Goląszy Dolnej 80 m, w Gródkowie 120 m ul. Wschodniej,
w Psarach 440 m ul. Polnej i 330 m ul. Łąkowej oraz w Malinowicach 240
m ul. Słonecznej.
Górna warstwa przebudowanych dróg zostaje pokryta frezem asfaltowym lub tłuczniem kamiennym. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm INFRAX Sp. z o.o., a prace potrwają do 26 listopada. Red.

Utwardzona frezem droga w Goląszy Dolnej

INWESTYCJE
PODPISANO UMOWĘ NA BUDOWĘ OŚWIETLENIA HYBRYDOWEGO
17 października podpisano umowę na budowę oświetlenia hybrydowego w Psarach na ul. Irysów i w Górze Siewierskiej na osiedlu Czerwony Kamień.
Inwestycja przewiduje instalację jesz- Ponadto lampy wyposażone będą w dzięki czemu projekt nie tylko poprawi
cze do końca roku 22 lamp hybrydo- dwa panele słoneczne i dwa akumulato- jakość życia mieszkańców, ale również
wych w Psarach na ul. Irysów oraz do ry, a na słupach zostanie zamontowana wpłynie pozytywnie na ochronę środokońca kwietnia 2018 r. 66 lamp w Górze 3-łopatowa turbina wiatrowa ze sterem wiska.
Siewierskiej na osiedlu Czerwony Ka- tylnym. Instalacje elektryczne zostaną
Wykonawcą inwestycji jest firma
wykonane z przewodów gumowanych, Wichary Technic Sp. z o.o. z siedzibą
mień.
Latarnie składać się będą z okrągłych które są odporne na warunki atmosfe- w Bielsku-Białej. Łączny koszt przedsłupów oświetleniowych o wysokości ryczne, a słupy zostaną postawione na sięwzięcia wyniesie 738 207,99 zł, z
9-10 m, wykonanych ze stali cynkowanej zabezpieczonych przeciwwilgociowo czego psarski samorząd pozyskał 85%
ogniowo, wysięgnika o długości 1,5 m i fundamentach prefabrykowanych.
dofinansowania na tą inwestycję z ReZastosowanie oświetlenia hybrydo- gionalnego Programu Operacyjnego
oprawy oświetleniowej ze światłem LED,
wykonanej z aluminium i szkła hartowa- wego pozwoli na wykorzystanie odna- Województwa Śląskiego na lata 2014nego, które jest odporne na uderzenia. wialnej energii słonecznej i wiatrowej, 2020. Red.

DOBIEGA KOŃCA BUDOWA SZATNI KS BŁĘKITNI SARNÓW

Prace związane z budową nowego budynku szatni Klubu Sportowego Błękitni Sarnów dobiegają końca. Jest
to jedno z zadań, które wchodzi w skład kompleksowej modernizacji stadionu w Sarnowie. W ramach tej inwestycji, o wartości 1 675 000 zł, stadion oprócz nowej szatni zyska trybuny, murawę, oświetlenie umożliwiające
treningi po zmroku oraz chodniki dla pieszych.
Wiosną tego roku wyburzona została
stara szatnia, a na jej miejscu powstała
nowa, większa o powierzchni 209,87 m².
Budynek został już docieplony i otynkowany, rozprowadzono w nim instalację
zimnej i ciepłej wody oraz instalację kanalizacyjną. Obecnie we wnętrzu szatni
prowadzone są prace wykończeniowe.
Na płycie stadionu w Sarnowie zamontowano już maszty oświetleniowe o
wysokości 18 m, na których zostały założone projektory ledowe oświetlające całą
płytę boiska. Dzięki nim piłkarze będą
mogli trenować również po zmierzchu.
Nowo wybudowany budynek szatni KS Błękitni Sarnów
Przebudowano także przyłącze energez kostki brukowej, wiaty dla zawodników połowy grudnia tego roku, z kolei roboty
tyczne zasilające cały obiekt sportowy.
Wykonawca przygotowuje podbu- rezerwowych oraz ruszy budowa zada- związane z budową murawy potrwają do
dowę pod murawę boiska oraz kończy szonych trybun z 200 miejscami siedzą- wiosny przyszłego roku. Wykonawcą inmontaż systemu nawadniania i drenażu. cymi. Obiekt zyska kompleksowy moni- westycji jest Hutnicze Przedsiębiorstwo
Remontowe Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.
Wkrótce pojawią się trakty dla pieszych toring.
Prace w budynku szatni potrwają do Red.

NOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED BUDYNKIEM OPS W PSARACH

Na początku października Zakład Gospodarki Komunalnej zakończył prace związane z zagospodarowania
terenu przed budynkiem Ośrodka Pomocy Społecznej w
Psarach.
Prace polegały na wykonaniu placu oraz ścieżki z kostki betonowej o łącznej powierzchni około 19 m², wraz z odwodnieniem terenu. Wzdłuż ścieżki zamontowano dwie ławki oraz
kosz na śmieci. Uporządkowany został także stary zieleniec,
z którego usunięto pozostałości betonowej nawierzchni oraz
wycięto trzy drzewa. Dodatkowo pracownicy przycięli oraz
przesadzili z niego krzewy. Następnie, aby zwiększyć estetykę tego miejsca, przy placyku zasadzono nowe krzewy, byliny
oraz kwiaty, a także wysiano trawnik. Przy wejściu do budynku zamontowano nową skrzynkę gazową. Koszt prac wyniósł
17 417,16 zł. Red.

ZGK zakończył prace przed budynkiem OPS w Psarach
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PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE PSARY
51 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PO TERMORENOWACJI DZIĘKI GMINNEJ DOTACJI
W gminie Psary od stycznia 2015 r. realizowany jest Program Ograniczania Niskiej Emisji na lata 2015-2025,
dzięki któremu mieszkańcy mogli starać się o dofinansowanie do termomodernizacji budynków mieszkalnych. Właśnie dobiegł końca pierwszy etap realizacji tego przedsięwzięcia proekologicznego, dzięki któremu
w 2017 r. docieplonych zostało 51 budynków mieszkalnych.
W wyniku przeprowadzonego na- gram był także okazją do przebudowy mów proekologicznych w gminie Psaboru podpisano 123 umowy o wartości domu, która była kosztem niekwalifi- ry przeprowadzono także nabór na
ponad 2,5 mln zł. Maksymalna dotacja kowanym.
dwa kolejne. Dzięki nim mieszkańcy
na jeden budynek w tym programie
Celem projektu jest zmniejszenie mogą otrzymać dofinansowanie na
wynosi 40 000 zł. W 2017 r. gmina Psa- ilości zanieczyszczeń emitowanych do demontaż azbestu wraz z odbudową
ry dofinansowała modernizację 51 bu- powietrza z procesów spalania paliw poszycia dachowego oraz montaż
dynków, w których mieszka 177 osób. stałych. Maksymalna wartość dotacji instalacji do produkcji energii z odW budynkach tych wymieniono 519 na mieszkańca w tym projekcie wy- nawialnych źródeł. Teoretycznie, jeśli
okien, a do ocieplenia ich ścian zużyto nosi 55 250 zł, a łącznie w latach 2017- właściciel budynku ma możliwość i
10 394,2 m² styropianu. Łączny koszt 2019 gmina wyda na ten cel ponad 2,2 zdecyduje się skorzystać ze wszystdofinansowania tych modernizacji wy- mln zł, z czego 85% stanowić będzie kich 4 programów dofinansowania, to
niósł 1 559 983,32 zł. Termomoderniza- dotacja unijna.
maksymalnie może uzyskać aż 122 500
cja następnych budynków planowana
Oprócz wyżej opisanych progra- zł gminnego dofinansowania. Red.
jest na rok 2018 i kolejne lata.
Warto nadmienić, że jednym z waMIESZKAŃCY O REALIZACJI PROGRAMU PONE W GMINIE PSARY:
runków przystąpienia do tego programu, zwanego w skrócie PONE, była
Olga Rybak z Preczowa: -Skorzystanie z programu było dla mnie bardzo
zmiana sposobu ogrzewania budynku
korzystne. Cieszę się ze wsparcia finansowego, ponieważ korzystając tylko z
na piec gazowy. Dlatego też benefiwłasnych środków nie byłabym w stanie przeprowadzić tak dużej inwestycji w
cjenci tego projektu, którzy jeszcze
swoim domu.
nie korzystają z ogrzewania gazowego, będą musieli w 2018 roku przePrzemysław Rabiega z Sarnowa: - Program pozwolił nam w znacznym stopbudować swoje kotły właśnie na taki
niu ograniczyć koszty związane z termomodernizacją budynku. Duża wysokość
system. Inwestycję z tym związaną
dotacji spowodowała, że zdecydowaliśmy się skorzystać z całego proponowabędą mogli dofinansować z drugienego zakresu przyznanych środków - ocieplenie elewacji i poddasza oraz wygo programu realizowanego przez
miany okien. Obecnie oczekujemy na wymianę pieca z węglowego na ekologminę, czyli „Przeciwdziałanie niskiej
giczny oraz montaż kolektorów słonecznych, co wraz z wykonanymi obecnie
emisji poprzez wymianę źródeł ciepracami przyniesie spore oszczędności na kosztach ogrzewania domu. Dużym
pła i budowę instalacji odnawialnych
plusem programu jest również współpraca z osobami odpowiedzialnymi za
źródeł energii w budynkach mieszcały proces związany z przygotowaniem wszystkich formalności i niezbędnej
kalnych jednorodzinnych na terenie
dokumentacji.
gminy Psary”. Dzięki niemu mieszkańcy mogą wymienić kotły węglowe na
Magdalena Gawron - Kiszka ze Strzyżowic: - Współpraca zarówno z firmą,
gazowe lub biomasę oraz dodatkowo
która wykonywała termomodernizację naszego domu, jak również pracowniuzyskać dofinansowanie na montaż
kami urzędu przebiegała pomyśle. Wszystko odbyło się sprawnie, z korzyścią
instalacji odnawialnych źródeł enerfinansową dla nas.
gii. Dla niektórych mieszkańców pro-

GALERIA ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PONE:

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE PSARY
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INWESTYCJE
PODZIELONO FUNDUSZ SOŁECKI NA 2018 R.
Od 25 do 29 września w gminie Psary odbywały się zebrania wiejskie. Podzielono na nich środki z przyszłorocznego funduszu sołeckiego, który jest odpowiednikiem realizowanego w miastach budżetu obywatelskiego.
Od 2009 roku w budżecie gminy Psa- każdego roku i zostaje wprowadzony do 514,80 zł),
ry wydzielane są pieniądze na fundusz budżetu gminy na rok następny. Warto
• w Brzękowicach fundusz sołecki wysołecki, dzięki któremu mieszkańcy mają zaznaczyć, że gmina, która wyodrębni w noszący 21 849,95 zostanie równo pomożliwość samodzielnego i wspólnego swoim budżecie fundusz sołecki i prze- dzielony na remont i doposażenie samodecydowania o swoim otoczeniu i jako- znaczy środki na przedsięwzięcia określo- chodu bojowego dla OSP Dąbie, zakup
ści życia. Co roku wyliczane są środki, ja- ne we wnioskach sołectw, może ubiegać sprzętu sportowego i kosiarki dla klubu
kie będą przysługiwały poszczególnym się o zwrot z budżetu państwa, wynoszą- sportowego oraz prace remontowo-busołectwom. Informacja o ich wysokości cy nawet 35% poniesionych wydatków.
dowlane w Szkole Podstawowej w Dąbiu,
przekazywana jest sołtysom do 31 lipca.
W tym roku w gminie Psary do podzia• mieszkańcy Dąbia 24 548,67 rozdySołtys, wiedząc jaką kwotę ma do dys- łu na przyszły rok było 285 202,17 zł. Na sponują na dofinansowanie placu zabaw
pozycji jego sołectwo, najpóźniej do 30 zebraniach zdecydowano, że środki te zo- w Dąbiu Chrobakowym (13 000 zł), rewrześnia zwołuje zebranie wiejskie, pod- staną przeznaczone na poniższe zadania: mont samochodu OSP (10 000 zł), a także
czas którego mieszkańcy decydują, na co
• w Malinowicach kwotę 30 336,31 zł doposażenie klubu sportowego (1 548,67
ją wydać. O tym, kto może wziąć udział w mieszkańcy przeznaczą na zagospoda- zł),
zebraniu i jakie inne warunki muszą być rowanie otoczenia oraz remont budynku
• z funduszu sołeckiego Góry Siewierzapewnione, aby decyzje były ważne, byłej szkoły wraz z zakupem wyposaże- skiej, który wynosi 32 514,80 zł zostaną
określone są w statucie sołectwa. Zebra- nia,
sfinansowane zakup sprzętu oraz zagonie wiejskie podejmuje decyzję, a sołtys
• w Psarach 32 514,80 zł zdecydowano spodarowanie budynku klubu sportoweją wykonuje. Propozycję wniosku do dys- wydać na założenie centralnego ogrze- go,
kusji może złożyć sołtys, rada sołecka oraz wania i zagospodarowanie obiektu spor• w Goląszy kwota 28 482,97 zostanie
15 dorosłych mieszkańców sołectwa.
towego LKS Iskra Psary,
przekazana na dofinansowanie zakupu
Aby wniosek mógł być zrealizowany
• mieszkańcy Strzyżowic fundusz wy- lekkiego samochodu dla OSP Goląsza
musi spełniać trzy warunki. Przedsięwzię- noszący 32 514,80 zł rozdysponują na Brzekowice,
cia muszą się mieścić w katalogu zadań wyposażenie pracowni chemicznej (5
• w Gródkowie zmieniono uchwałę
własnych gminy, być zgodne ze strategią 000 zł), wyposażenie sal zajęć (5 000 zł), funduszu sołeckiego na 2017 r. i kwotę
rozwoju i służyć poprawie warunków ży- zakup telewizora i wyposażenie zaplecza 30 836 zł przeznaczono na doposażenie
cia mieszkańców. Kiedy mieszkańcy usta- socjalnego (10 000 zł) oraz zakup sprzętu i Szkoły Podstawowej (28 836 zł) oraz zalą, na co przeznaczyć pieniądze, sołtys odzieży ochronnej OSP (12 514,80 zł),
kup sprzętu sportowego dla Klubu Sporskłada wniosek do wójta. Przy czym na• w Sarnowie pula 32 514,80 zł wydana towy Gminy Psary (2 000 zł), natomiast teleży pamiętać, że wniosek musi zawierać zostanie na doposażenie klubu sporto- goroczny fundusz wynoszący 32 514,80 zł
wykaz przedsięwzięć do realizacji, osza- wego (30 000 zł) oraz OSP (2 514,80 zł),
zostanie wydany na zagospodarowanie
cowanie ich kosztów oraz uzasadnienie,
• Preczów 32 514,80 zł przeznaczy na przestrzeni leśnej na terenach poprodukw jaki sposób propozycja przyczyni się do modernizację budynku remizo-świetlicy cyjnych stanowiących własność gminy.
poprawy warunków życia mieszkańców. (27 000 zł) oraz doposażenie świetlicy i Red.
Wniosek musi być złożony do 30 września zakup strojów dla zespołu „OD-DO” (5

WÓJT GMINY PSARY W PANELU EKSPERTÓW NA KONWENCIE BURMISTRZÓW I WÓJTÓW
19 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbył się Konwent Burmistrzów
i Wójtów Śląskiego Związku Powiatów w ramach VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń wystąpił w nim w roli panelisty podczas bloku tematycznego, dotyczącego
przedsiębiorczości na terenach wiejskich i tego czy może ona znacząco wzrosnąć bez miejskich centrów rozwoju.
Wśród pozostałych ekspertów
oprócz wójta gminy Psary byli: Roman
Włodarz – Prezes Zarządu Śląskiej Izby
Rolniczej, Konrad Jarzyński – Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Jerzy Motłoch – Dyrektor
Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Piotr Kołodziejczyk – Zastępca
Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy oraz Marian Błachut – Burmistrz
Czechowic-Dziedzic. Moderatorem
Panel dyskusyjny podczas Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Pospotkania był dr inż. Tadeusz Kmieć
wiatów. Fot.: archiwum ŚZPiGWŚ
c.d. na str. 9
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INWESTYCJE
c.d. ze str. 8

z Katedry Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Eksperci podczas dyskusji mówili
o barierach i perspektywach rozwoju
przedsiębiorczości na wsi, szansach i

zagrożeniach, a także o możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Tematem dyskusji były
także tereny wiejskie jako przestrzeń
inwestycyjna i to jak zwiększyć atrakcyjność obszarów wiejskich z punktu

widzenia inwestorów i przedsiębiorców (przy założeniu braku pogłębiania
chaosu przestrzennego). Bardzo istotną
kwestią rozmów była rola samorządu
lokalnego, instytucji otoczenia biznesu
oraz mieszkańców w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej. Red.

UWAGA NA PRÓBY OSZUSTWA
Na terenie gminy Psary coraz częściej dochodzi do prób oszustwa i podszywania się innych firm pod np. operatorów telefonicznych, którzy chcą wykorzystać brak czujności u osób starszych.
1 października obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób
Starszych. Sprzedawcy często wykorzystują ufność seniorów.
UOKiK, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Inspekcja Handlowa wspólnie przypominają o prawach konsumentów-seniorów.
Seniorzy niechętnie składają reklamację, nie walczą o swoje
prawa, wierzą w zapewnienia sprzedawcy, a wykorzystują to nieuczciwi przedsiębiorcy. Powszechne jest podszywanie się pod
sprzedawcę prądu, wprowadzanie w błąd co do leczniczych właściwości produktów.
W Międzynarodowy Dzień Osób Starszych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej oraz Inspekcja Handlowa wspólnie przypominają o
prawach seniorów.
Konsumenci III wieku są często oszukiwani i namawiani do kupna kosztownych sprzętów. Sprzedawcy wykorzystują ich ufność.
Edukacja to jedno, ale na pewno potrzebne są zmiany prawne,
które zapewnią większe bezpieczeństwo tej grupie konsumentów. Zasługują oni na największą troskę ze strony państwa – mówi
Marek Niechciał prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd rozważa m.in. wprowadzenie obowiązku nagrywania
pokazów, na które zapraszane są osoby starsze, czy określenie
limitu kwotowego przy kupowaniu produktów poza lokalem
przedsiębiorcy.

- Seniorzy to rosnąca grupa konsumentów, która często nie zna
praw jakie jej przysługują. To prosta droga do tego, aby stali się
ofiarami oszustów. Akcja, taka jak ta, prowadzona we współpracy kilku instytucji, pozwala dotrzeć szeroko z informacją zarówno
do osób starszych, jak i ich bliskich. Dzięki niej dowiedzą się na co
uważać i przede wszystkim - gdzie znaleźć pomoc - powiedziała
Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Seniorze, pamiętaj, że:
•
Masz prawo powiedzieć „nie”. Uważaj, gdy odbierasz telefon
z gazowni, elektrowni, telekomunikacji, a konsultant twierdzi,
że ma lepszą ofertę. Odłóż słuchawkę i zadzwoń do swojego
dotychczasowego sprzedawcy prądu, gazu lub operatora.
Upewnij się, że rzeczywiście wprowadza lepsze stawki.
•
Idziesz na pokaz, aby odebrać „nagrodę”? Uważaj: zostaw dowód i odcinek emerytury w domu, w przeciwnym razie sprzedawca „pomoże” tobie zaciągnąć kredyt na produkty, których
nie potrzebujesz. Zaproszenie na „bezpłatne badania”, „odbiór nagrody”, „pokaz kulinarny”, może oznaczać sprzedaż
kosztownych produktów. Nie daj się zmanipulować.
•
Masz 14 dni na to, aby odstąpić od umowy, którą zawarłeś na
pokazie.
•
Masz prawo do bezpłatnej pomocy prawnej. Skorzystaj z
porad rzecznika konsumentów w powiecie tel.: 32 368 08 03,
e-mail: prk@powiat.bedzin.pl. Zadzwoń na infolinię: 801 440
220, 22 290 89 16. Napisz na: porady@dlakonsumentow.pl. Jeżeli zostałeś oszukany, zgłoś sprawę policji.
Źródło i więcej informacji: www.uokik.gov.pl

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W GMINIE PSARY
Bezpłatne porady prawne udzielane są na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W gminie Psary punkt taki mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach przy ul. Szkolnej 100 i jest czynny we wtorki i czwartki od 13:00 do 17:00.
z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygoNa darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) mogą
towawczych lub sądowym i pism w postępowaniu sądowoliczyć następujące osoby:
-administracyjnym,
• młodzież do 26. roku życia,
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnieniu z kosztów sądo• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostawych lub o ustanowieniu pełnomocnika z urzędu.
ło przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie
Uprawnieni mogą uzyskać informację w zakresie:
ustawy o pomocy społecznej,
• prawa pracy,
• osoby, które ukończyły 65 lat, a także kombatanci i weterani,
• przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• prawa cywilnego,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską ży• spraw karnych,
wiołową lub awarią techniczną,
• spraw administracyjnych,
• kobiety w ciąży.
• ubezpieczenia społecznego,
Pomoc prawna polega na:
• spraw rodzinnych,
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie
• prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych
prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywajązwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
cych na niej obowiązkach,
Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego,
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjąt• pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej
kiem przygotowania do jej rozpoczęcia.
projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy,
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INFORMACJE
STRAŻACY Z PRECZOWA Z NOWYM WOZEM

7 października nastąpiło uroczyste przekazanie i poświęcenie lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego
zakupionego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Preczowie. Wartość tego wozu to 247 300 zł.
Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie pocztów sztandarowych oraz
złożenie meldunku przez naczelnika
OSP Preczów druha Wojciecha Kameckiego wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druhowi
Zdzisławowi Banasiowi.
Po meldunku orkiestra na czele z
kapelmistrzem Ireneuszem Sobierajem odegrała hymn strażacki, a prezes
OSP Preczów Jarosław Nowak przywitał gości. Wśród przybyłych był: wójt
gminy Psary, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Psarach Tomasz Sadłoń, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Katowicach
dh Zdzisław Banaś, komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Będzinie starszy brygadier Adam
Wilk oraz jego zastępca kapitan Arkadiusz Spera, poseł na Sejm RP IV i V
kadencji Wiesław Jędrusik, przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty
Kubica wraz z wiceprzewodniczącym
Jackiem Gwoździem, proboszcz parafii w Preczowie ksiądz kanonik Jan
Dyliński, zastępca wójta gminy Psary
Marta Szymiec, sekretarz gminy Mirella Barańska-Sorn, honorowy prezes
Zarządu Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w
Psarach dh Marian Kozieł, komendant
Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Psarach dh Tomasz Kot, kierowniczka Ośrodka Kultury w Preczowie Zofia Kyrcz, kierowniczka Ośrodka
Kultury w Sarnowie Magdalena Gdesz-Sobczak, pracownice Urzędu Gminy
Psary Halina Krawiec, Krystyna Tabor
i Barbara Sonik. Ponadto Florian Bijak oraz sponsorzy Danuta i Zdzisław
Wszoła, Agnieszka i Leszek Piwowarczyk, Alina i Mieczysław Malinowscy,
Karolina i Przemysław Gruda, Aneta i
Bartłomiej Sidorczuk. W uroczystości
udział wzięli także druhowie z OSP
Sarnów, Łagisza, Psary, Goląsza-Brzękowice, Dąbie, Strzyżowice, Preczów
oraz przedstawicielki Koła Gospodyń
Wiejskich w Preczowie.
Poświęcenia wozu dokonał ksiądz
kanonik Jan Dyliński, a formalnego
przekazania - wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń, który oddał kluczyki i

Uroczystość przekazania wozu strażackiego dla OSP Preczów

dowód rejestracyjny prezesowi OSP
Jarosławowi Nowakowi. Prezes Nowak
złożył podziękowanie za przydzielony
samochód i przekazał kluczyki kierowcy wozu. Następnie matka chrzestna
pojazdu Danuta Wszoła, opiekun matki chrzestnej Mieczysław Malinowski
oraz mieszkańcy Preczowa asystujący
ceremonii Teresa Pieczyrak, Wiesław
Jędrusik, Karolina Gruda i Bartłomiej Sidorczuk „ochrzcili” wóz. Matka
chrzestna oblewając wóz szampanem,
powiedziała: - Z woli ludu strażackiego, tutejszej jednostki OSP nadaję Ci
imię WOJAR. Działaj sprawnie, gaś skutecznie i rozsławiaj imię Preczowa na
całą okolicę!
Po chrzcie nastąpił jeszcze jeden
ważny moment uroczystości, mianowicie wręczenie srebrnego medalu
„Za Zasługi Dla Pożarnictwa” druhowi
Leszkowi Pilarskiemu. Odznaczenie to
zostało przyznane uchwałą Zarządu
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, a wręczył je druh Zdzisław
Banaś, przy asyście druha Tomasza
Sadłonia, komendanta Adama Wilka
oraz druha Mariana Kozieła.
Następnie strażacy z OSP Preczów
złożyli podziękowanie i wręczyli statuetki osobom, które pomagały przy pozyskaniu samochodu: wójtowi Tomaszowi Sadłoniowi, przewodniczącemu
Rady Gminy Psary Jacentemu Kubicy i
pracownicy Urzędu Gminy Psary Halinie Krawiec.
Przypomnijmy, że nowy pojazd, o
który starał się radny Jarosław Nowak

i sołtys Wojciech Kamecki, zaopatrzony jest w kompleksowe wyposażenie
składające się m.in. z elektrycznej
wyciągarki, masztu oświetleniowego LED, urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawczego oraz wysokociśnieniowego agregatu wodnego z linią
szybkiego natarcia, zakończoną prądownicą pistoletową wodno-pianową
o regulowanej wydajności. Ponadto
posiada wbudowany system GPS oraz
przystosowaną do pracy w różnych
warunkach atmosferycznych kamerę
monitorującą strefę z tyłu pojazdu. W
kabinie kierowcy zainstalowano radiotelefon, a w wozie znajdują się dodatkowo dwa radiotelefony przenośne.
Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane są żaluzjami wodno- i pyłoszczelnymi. W samochodzie są również niezbędne w wielu akcjach ratowniczych
sprzęty, takie jak: torba medyczna PSP
R-1, deska medyczna, szyny Kramera,
drabina nasadkowa czteroelementowa, motopompa pływająca, agregat prądotwórczy trójfazowy, pilarka
spalinowa do drewna, przecinarka do
betonu i stali oraz inny drobny sprzęt
strażacki.
Wartość wozu jest w całości finansowana ze środków samorządu gminy Psary i wynosi 247 300 zł, z czego
8 000 zł stanowi kwota z funduszu
sołeckiego, który został wydzielony z
budżetu gminy. Samochód wykonało,
wyłonione w drodze przetargu, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIBMOT
BIK Sp. j. z siedzibą w Mielcu. Red.

Bezpłatny dodatek do „Głosu Gminy Psary”
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BIAŁA DAMA KONTRA UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBIU
Co roku uczniowie świętują we
wrześniu Dzień Pieczonego Ziemniaka. Przedszkolaki i uczniowie klas
I-III jedli pieczonki i piekli kiełbaski
obok szkoły, a klas IV-VI postanowili
spędzić Dzień Pieczonego Ziemniaka
nietypowo – wyjechali na Jurę Krakowsko-Częstochowską. 27 września
w piękny, słoneczny poranek pojechali do Mirowa, gdzie nieopodal
zamku, przy zajeździe „Orlik”, piekli
kiełbaski na ognisku, umilając sobie
czas grami i zabawami z piłką. Następnie udali się do Bobolic czerwonym

TANECZNE PRZERWY

Od niedawna w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach organizowane
są taneczne przerwy. Podczas takich
przerw na sali gimnastycznej włącza
się muzykę do tańca. Każdy może
zatańczyć do ulubionych piosenek i
oderwać się na chwilę od nauki. Na
ostatniej przerwie uczniowie tańczyli
do hitów „Despacito” i „Cheap thrills”.
Podczas tańca mogli się pobawić i
pośmiać. Na tanecznych przerwach

szlakiem turystycznym, podziwiając piękne widoki – otaczające skały
i leśne ostępy. Zwiedzili niedawno
odnowiony bobolicki zamek, gdzie
duże wrażenie wywarły na uczniach
nie tylko zgromadzone eksponaty,
ale przede wszystkim opowieść przewodnika o duchu Białej Damy, rzekomo nawiedzającej zamek (szkoda, że
za dnia nie można jej było spotkać…).
Wycieczka dostarczyła niezapomnianych wrażeń, a ten sposób świętowania pieczonek niezwykle przypadł
uczniom do gustu. SP Dąbie.

gromadzi się bardzo dużo uczniów
z różnych klas, którzy integrują się ze
sobą. Taniec jest nie tylko rozrywką,
ale także ćwiczeniem dla ciała i umysłu. Pozwala się rozluźnić i lepiej skupić na lekcjach. Tego typu przerwy
cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów szkoły.
Klara Kiszka, SP Strzyżowice.

URODZINOWE SPOTKANIE
16 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w
Sarnowie obchodzono 91 rocznicę „narodzin” Kubusia Puchatka.
Uczestnicy spotkania urodzinowego mieli okazję zapoznać się z historią narodzin solenizanta, posłuchać fragmentów książki „Kubuś Puchatek”, rozwiązywać zagadki dotyczące Stumilowego Lasu i przyjaciół bohatera oraz bawić
się przy skocznych i rytmicznych piosenkach. Nagle i niespodziewanie do sali wszedł Kubuś Puchatek z przyjaciółmi.
Dzieci odgadywały nazwy gości: Maleństwa, Tygryska, Królika i Prosiaczka. Przedszkolaki złożyły Kubusiowi życzenia kolejnych słodkich jak miodek lat. Potem na salę wjechał duży
urodzinowy tort dla ukochanego misia. Było dmuchanie
świeczki, śpiewanie sto lat i marzenie. Dyrektor Małgorzata
Barańska ukroiła pierwszy kawałek tortu. Następnie wszyscy
konsumowali truskawkowo-śmietanowy tort. Po pożegnaniu miłych gości dzieci zajęły się kolorowaniem i rysowa-

niem przygód Kubusia Puchatka.
Urodziny Kubusia Puchatka świadczą o fakcie, że opowieść o nim jest aktualna i bliska dzieciom. ZSP Sarnów.
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GŁOS SZKOLNY
OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA W SARNOWIE

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” Wisława Szymborska
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, ogłoszony w 2001
r. przez Polską Izbę Książki, by szerzyć i wspierać czytelnictwo,
w tym roku obchodzono 29 września. Nie od dziś wiadomo,
że czytanie pozwala zdobywać wiedzę, rozwijać wyobraźnię,
wzbogacać słownictwo, a także dostarcza rozrywki i przyjemności. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Sarnowie również
włączył się w obchody tego dnia. Do wszystkich klas przybyli
zaproszeni goście: rodzice i dziadkowie, którzy chętnie czytali uczniom przygotowane fragmenty prozy i poezji. Czytali
wszyscy: nauczyciele, wychowawcy i dyrektor, która odwiedzała klasy prezentując wybrane fragmenty z literatury dla
dzieci i młodzieży. W tym dniu uczniowie przynieśli swoje ulubione książki i czytali sobie wzajemnie, co sprawiło im dużą
radość. Uczniowie klasy drugiej przebrani w piękne stroje po-

staci z bajek, udali się z wizytą do pierwszoklasistów i dla nich
czytali. Dzień upłynął w bardzo miłej atmosferze, dostarczył
wielu pozytywnych emocji i wywołał dużo uśmiechów na
twarzach. ZSP Sarnów.

Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE
Książka jest elementem codziennego życia. Początkowo są to chociażby
wieczorne czytania przed snem, których celem jest rozwój dziecka. Obecnie przede wszystkim zwracana jest
uwaga na rozwój intelektualny, ale nie
mniej ważny jest rozwój wrażliwości,
wyobraźni, empatii, a także radość i
przyjemność w obcowaniu z książką. Nie bez znaczenia pozostaje fakt,
że pierwsza francuska biblioteka dla
dzieci nosiła nazwę „Godzina radości”.
Biblioteka również stanowi miejsce
uprzywilejowane w tych pierwszych
kontaktach dziecka z książką, dlatego
też 3 października dzieci z Przedszkola

Publicznego im. Kubusia Puchatka w
Sarnowie odwiedziły Bibliotekę Publiczną w Sarnowie. Bibliotekarka Dominika Buschmann zapoznała dzieci z
pomieszczeniem biblioteki, różnorodną tematyką zgromadzonej literatury i zasadami wypożyczania książek.
Oczywiście najważniejszym punktem
było wysłuchanie wspaniałej opowieści „Płyń, mały Wombacie, płyń”.
Przedszkolaki mogły również obejrzeć
bogato ilustrowane publikacje książkowe.
Celem takiej wizyty jest zachęcanie dzieci do interesowania się książką jako źródłem wiedzy. Ważne, aby

dzieci wiedziały, że biblioteka to nie
tylko zbiór książek, nie tylko miejsce,
do którego się wchodzi, bierze książkę
i wychodzi. Jest to także miejsce spotkań czytelniczych, wydarzeń kulturalnych, twórczych i edukacyjnych dla
młodych czytelników. ZSP Sarnów.

II GMINNY ZŁAZ TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZY
Prawdziwy turysta deszczu się nie
boi, co udowodnili uczniowie z czterech szkół podstawowych, którzy 7
października wyruszyli na szlaki II
Gminnego Złazu Turystyczno – Krajoznawczego „Wędruj z nami jesiennymi szlakami”. Zgodnie z założeniami
złazu, każda drużyna pokonuje inną
trasę, by poznać piękno krajobrazu i
najciekawsze miejsca całej gminy.
Pomimo chłodu i wiszących nad
głowami deszczowych chmur, w trasy
wyruszyło około 70 uczniów, zuchów
i harcerzy wraz z opiekunami i przewodnikami PTTK z będzińskiego oddziału. Na mecie na uczestników czekał słodki poczęstunek i pamiątkowe
przypinki.
W samo południe na stadionie
„Iskry” odbyło się podsumowanie zła-

zu. Drużyny zaprezentowały relacje z
przebytych tras. Jury najwyżej oceniło
zuchowo-harcerską drużynę ze Szkoły
Podstawowej w Strzyżowicach. Zostały również zaprezentowane jesienne
totemy wykonywane z ekologicznych
materiałów. W tym konkursie zwyciężyła drużyna Szkoły Podstawowej w
Dąbiu. Dyplomy i nagrody wręczyli

organizatorzy wraz z wójtem gminy
Psary Tomaszem Sadłoniem i prezesem PTTK oddział Będzin Mirosławem
Adamczykiem.
Humory dopisały, chociaż na trasach nie zabrakło „błotnych” przygód. Gratulujemy odwagi wszystkim
uczestnikom tegorocznego złazu i
zapraszamy za rok. ZSP Strzyżowice.
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MAGICZNY ŚWIAT TEATRU
10 października dzieci z oddziałów
przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Dąbiu wraz z wychowawcami
wybrały się do Teatru Dzieci Zagłębia
im. J. Dormana w Będzinie, aby obejrzeć spektakl kukiełkowy pt. „Cudowna
Lampa Aladyna” według „Klechd sezamowych” Bolesława Leśmiana. Celem
wycieczki było rozbudzenie zainteresowania sztuką teatralną poprzez bezpo-

średni kontakt z teatrem i aktorami oraz
poznanie zasad zachowania w teatrze.
Przedszkolaki z niezwykłym zainteresowaniem obejrzały przedstawienie o
zaczarowanej lampie, z ukrytym w niej
Dżinem, który spełnia wszystkie życzenia. Oglądając spektakl, doświadczyły
wielu przeżyć, uśmiechały się szeroko i
z zaciekawieniem śledziły losy bohaterów: czarodzieja Babadura, chciwego

władcy oraz Aladyna. Dla wielu maluchów była to pierwsza wizyta w teatrze.
Aktorzy - lalkarze, prawdziwa scena,
muzyka oraz bajecznie kolorowa scenografia przyciągały uwagę młodych
widzów i wywołały na wielu twarzach
prawdziwy zachwyt. Ta wycieczka na
długo pozostanie w pamięci przedszkolaków z Dąbia. SP Dąbie.

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ
13 października „rządy” w szkole
przejęli uczniowie, którzy w tym dniu
postanowili wcielić się w role nauczycieli i pracowników obsługi. Spisali się na
medal, ponieważ doskonale przygotowali się do swoich nowych obowiązków.
Prace nad swoją charakteryzacją i przygotowania do zajęć zaczęli dużo, dużo

wcześniej. Omawiali z nauczycielami prowadzenie lekcji, szukali potrzebnych materiałów, a także ciekawych pomocy dydaktycznych. Od rana w szkole pojawiły
się sobowtóry nauczycieli i pracowników
obsługi. Nad swoimi zastępcami „czuwali
nauczyciele”. Wszystkie zaplanowane zajęcia przebiegły zgodnie z planem. Pozo-

stali uczniowie zachowywali się bardzo
odpowiedzialnie, chętnie przyjęli nowe
grono pedagogiczne i pracowników
szkoły. Na koniec odbył się krótki apel,
na którym uczniowie złożyli nauczycielom i pracownikom serdeczne życzenia.
Dzień upłynął w bardzo miłej i radosnej
atmosferze. SP Dąbie.

BEZPIECZNA DROGA DO I ZE SZKOŁY
20 września w Szkole Podstawowej
w Strzyżowicach odbyła się akcja „Bezpieczna droga do i ze szkoły”, przeprowadzona przez asp. sztab. Urszulę
Cichopek z Referatu do Walki z Przestępczością Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. Uczniowie klas
I-III mieli przyjemność gościć także smoczycę Klarę – maskotkę będzińskiej policji. Spotkanie było okazją do zdobycia
cennych informacji na temat bezpiecznego poruszania się na drodze.
Uczniowie dostali wskazówki, jak na-

leży się zachować w czasie zagrożeń i
jak ich unikać. Dzieci poznały także zasady bezpieczeństwa i dowiedziały się,
jak ważne jest stosowanie się do znaków drogowych. Nasi młodsi uczniowie
zostali również przeszkoleni, jak postępować w kontaktach z obcymi oraz w
sytuacji napotkania groźnego zwierzęcia. Na koniec mogli sobie zrobić zdjęcie
z maskotką policji, co wywołało wiele
pozytywnych emocji. SP Strzyżowice.

CODEWEEK 2017 W PSARACH - 2 TYGODNIE I 2 DNI - 35 SPOTKAŃ - 217 UCZNIÓW!
Po raz kolejny Psary aktywnie włączyły się w organizację
eventów w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania Code
Week. Scratch opanował całą Szkołę Podstawową w Psarach.
Przez 2 tygodnie i 2 dni uczniowie klas siódmych szkoły podstawowej oraz drugich i trzecich z oddziałów gimnazjalnych
programowali w Scratch oraz budowali i programowali roboty Lego Mindstorms.
W dniach 9-24 października odbyło się 35 spotkań, w których łącznie uczestniczyło 217 uczniów!
Jeden z eventów polegał na napisaniu programu, który
ćwiczy umiejętność dodawania do 10. Docelowo program
skierowany był do najmłodszych uczniów psarskiej szkoły,
czyli do pierwszoklasistów. Powstały bardzo ciekawe i barwne programy, a do ich testowania zaproszono samych zainteresowanych. Zabawie, nauce i emocjom nie było końca.
Dodatkowym atutem tego przedsięwzięcia była realna integracja uczniów z oddziałów gimnazjalnych z jedyną w szkole
klasą pierwszą. Najmłodsi z entuzjazmem opowiadali swojej
wychowawczyni oraz rodzicom o starszych kolegach i koleżankach. Szkolnym koordynatorem eventów jest Katarzyna

Nawrot.
Pierwszakowi Karolowi bardzo podobała się gra napisana
przez starszych kolegów: - Gra bardzo fajna. Był tam taki krab,
który zadawał nam pytania z dodawania. My mieliśmy podać
odpowiedź, którą można było zaznaczyć na monitorze – tylko
trzeba było mieć czyste ręce. Jak ktoś miał brudne, to zaznaczał na klawiaturze. ;) SP Psary.
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LISTY PISZĄ SIĘ…

Jan Sadłoń, uczeń klasy V b z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2
w Sarnowie zdobył I miejsce i został
laureatem okręgowego etapu Ogólnopolskiego Konkursu pt. „List do
taty”. Konkurs został zainicjowany
przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP oraz
Fundację im. Cyryla i Metodego - Inicjatywę Tato.Net pod honorowym
patronatem Rzecznika Praw Dziecka
Marka Michalaka. W konkursie wzięło udział 3256 uczniów z całej Polski.
Wyjątkowe spojrzenie na rolę ojca
zapewniło Jankowi zakwalifikowanie się do dalszego etapu konkursu,
którego finał odbył się w Warszawie.
W tegorocznej edycji konkursu do
biura senatora Arkadiusza Grabowskiego spłynęło 60 prac z powiatu
zawierciańskiego, będzińskiego oraz
Dąbrowy Górniczej. Praca Janka w
sposób błyskotliwy przedstawiła relacje ojciec-syn. Jan przelał na papier
nie tylko sposób patrzenia na ojca i
uczucia do rodzica, ale też podkreślił, jak ważna jest jego obecność w

życiu dziecka.
Podczas finału konkursu Janek
wraz z tatą Tomaszem Sadłoniem
oraz opiekunem Małgorzatą Borowiecką uczestniczyli w uroczystej
gali rozdania nagród, gdzie niektóre z listów odczytał aktor Radosław
Pazura. W trakcie spotkania wiele
ciepłych słów pod adresem dzieci
skierował Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak, który przypomniał
o najważniejszym z praw, jakie
przysługuje dziecku - prawu do miłości i kontaktu z obojgiem z rodziców. Marszałek sejmu RP Stanisław
Karczewski podkreślił, że: „List do
taty” to jedna z tych inicjatyw, które wychodzą poza parlamentarną
codzienność i spór polityczny, łączą senatorów różnych opcji. Dzięki emocjom wyrażonym w listach
możemy zobaczyć jak w zwierciadle
świat naszych dzieci, zarówno ten
pełen trudnych sytuacji, jak i radosnych zdarzeń. Listy pokazują emocje dzieci, które głęboko przeżywają
rozstanie rodziców czy ich wyjazdy

za pracą. Dlatego naszym obowiązkiem jest pokazywać, jak bardzo
dzieciom zależy na szczęściu i stałości rodziny. Listy potwierdzają sens
wspierania rodziny.
Zwieńczeniem pobytu laureatów
w stolicy było zwiedzanie parlamentu oraz Centrum Nauki Kopernik.
ZSP Sarnów.

W KRAINIE DZIECIĘCEJ ROZRYWKI - NIBYLANDIA
20 września w całej Polsce obchodzony jest Dzień Przedszkolaka. W
tym roku nauczycielki z Przedszkola
Publicznego im. Kubusia Puchatka w
Sarnowie postanowiły zabrać dzieci z
tej okazji do największej na Śląsku sali
zabaw – „NIBYLANDII”. Atrakcje, jakie
czekały na miejscu, przerosły oczekiwania Maluchów. Ta wspaniała kraina

dziecięcej rozrywki jest utrzymana w
bajkowym klimacie Piotrusia Pana.
Przedszkolaki w trakcie pobytu mogły
bawić się do woli w magicznym Lesie
Elfów, odbyć „rejs” po morzu z Kapitanem Hakiem, zawinąć do Przystani
Maluchów, odbyć wizytę w Zamku
Księżniczki, przespacerować się po
Desce Wesołego Rogera, poskakać

Uwaga! Uwaga!
Już 14 stycznia 2018 r.
26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Jeżeli chcesz zostać wolontariuszem WOŚP zgłoś
się do biblioteki w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu. Dodatkowych informacji
szukaj na: ww.wosp.org.pl
Zapraszamy! Sie ma!

w Kangurzej Kajucie oraz skorzystać
z wielu innych wspaniałych atrakcji.
Aby dzieciom nie zabrakło siły do zabawy, gospodarze dodatkowo umilili
swoim małym gościom czas, częstując
ich pyszną drożdżówką i sokiem. ZSP
Sarnów.
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GMINNY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Tegoroczny Gminny Dzień Edukacji Narodowej odbył się 13 października w sali bankietowej w Dąbiu.
Uroczystość rozpoczęła część artystyczna, którą w tym roku przygotowała
Szkoła Podstawowa w Gródkowie. Następnie wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń
złożył życzenia wszystkim pracownikom
oświaty, przedstawił zmiany, jakie zaszły
w minionym roku szkolnym w psarskiej
oświacie oraz podsumował tegoroczne inwestycje remontowo - budowlane
przeprowadzone w szkołach i przedszkoWystęp uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gródkowie
lach gminy Psary.
Następnie przyszedł czas na wręcze- Pronobis-Kościńska, dyrektor Zespołu łek-Wolny, Małgorzata Bebel, Mirosława
nie nagród dyrektorom placówek oświa- Szkolno - Przedszkolnego w Strzyżo- Lubas, Katarzyna Dźwigał, Agata Niemtowych oraz nauczycielom. W tym roku wicach, Grażyna Trzcionka, były dyrek- czyk oraz Wioletta Wróbel.
Nauczyciele, którzy przeszli na kolejnagrody wójta otrzymali: Ewa Wawrzak, tor Szkoły Podstawowej w Dąbiu oraz
dyrektor Szkoły Podstawowej z oddzia- nauczyciele: Katarzyna Nawrot, Anna ny stopień awansu zawodowego, dołami gimnazjalnymi w Psarach, Dorota Matusik, Kinga Ćwintal, Magdalena Zra- stali listy gratulacyjne oraz kwiaty. W
tym roku status nauczyciela dyplomowanego otrzymali: Krystyna Kiciak, Karina Bizan, Paweł Trefon, Monika Tondos
oraz Sylwia Sobczyk. Tytuł nauczyciela
mianowanego otrzymała Magdalena
Trzcionka. Wzruszającym momentem
uroczystości było pożegnanie pracowników, którzy w minionym roku odeszli
na emeryturę.
Wójt Tomasz Sadłoń podziękował
także sekretarz gminy Mirelli Barańskiej-Sorn za sumienne i wzorowe zarządzanie gminną oświatą. Red.
Wójt złożył gratulacje pracownikom oświaty odchodzącym na emeryturę

INAUGURACJA UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO W PSARACH
14 października 2017 r. już po raz czwarty uroczyście zainaugurowano działalność Uniwersytetu Dziecięcego
w Psarach.
Podobnie jak w poprzednich latach
odpowiedzialność za poziom naukowy
spoczywa w rękach Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, którą na spotkaniu inauguracyjnym reprezentował dr
Radosław Molenda. W tej ważnej chwili
nie zabrakło wójta gminy Psary Tomasza
Sadłonia, który życzył młodym studentom samych pasjonujących przeżyć i doświadczeń.
Dla większości uczestników był to
kolejny, rozpoczynający się rok akademicki, ale dla dziesięcioosobowej grupy
młodych adeptów nauki było to pierwsze spotkanie z uniwersytetem. Dla nich
Zaraz po inauguracji nowego roku mali studenci wzięli udział w zajęciach
wszystkich niezawodny Pan Korek, wraz
ze swym zespołem, odkrywał tajniki ciekowym gejzerem”.
ni są rodzice, jak i właściwi adresaci, czyli
kłego azotu. Oj, działo się, działo! Młodzi
Spotkania z Panem Korkiem zawsze dzieci i młodzież.
studenci zamrozili pomidora, banana i
Zapraszamy na następne wykłady,
są dynamiczne i żywiołowe. Zawierają
liść sałaty, a także przeobrazili się w smoogromną wiedzę, która podana jest w które z pewnością rozbudzą ciekawość
ka wawelskiego. Była „fruwająca” piana,
sposób łatwy, wesoły i bardzo „przyswa- świata i dadzą odpowiedź na wiele pynadmuchany azotem balon i niezwykłe
jalny”. I co ważne: tak samo zainteresowa- tań. GBP
widowisko, które można nazwać „piłecz-
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RUSZA NOWY ROK KULTURALNY W GMINIE PSARY

8 października w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie uroczyście zainaugurowano nowy
sezon kulturalny 2017/2018.
Imprezę rozpoczął minirecital sekcji
gitarowej pod kierownictwem Jakuba Kudełki. Goście mieli także okazję wysłuchać
przebojów muzycznych lat 70. tych, 80.
tych i 90. tych za sprawą Agencji PrymArt.
Najważniejszym punktem uroczystości było jednak wręczenie statuetek „Rydwanów Kultury” osobom, które w sposób szczególny angażują się w prace na
rzecz rozwoju kultury gminy Psary. W tym
roku te szczególne wyróżnienia trafiły do
trzech osób: Małgorzaty Ilony Pasek, radDyrektor GOK na otwarciu nowego roku kulturalnego podziękowała
nej Rady Gminy Psary z Sarnowa, Doroty
za współpracę laureatom „Rydawnów Kultury” oraz władzom gminy
Pronobis-Kościńskiej, dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Strzyżowicach
aktywnego stylu życia i zdrowego odży- szlakami”, którego celem jest poznanie
oraz Krystyny Barańskiej kierownika artywiania. Rodzice pani Małgorzaty, Wiesła- ciekawych miejsc i piękna krajobrazu
stycznego zespołu „Brzękowianie”.
wa i Józef Pierzchałowie, wiele lat poświę- gminy Psary, ochrona przyrody i populaW tym szczególnym wydarzeniu
cili aktywnej pracy społecznej dla dobra ryzowanie turystyki pieszej wśród dzieci i
uczestniczyli, odpowiadając na zaproszemieszkańców gminy oraz Sarnowa i prze- młodzieży.
nie wójta gminy Psary Tomasza Sadłonia
Krystyna Barańska - od 16 lat pełni
kazali córce pasję pięknego życia pełnego
i dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
funkcję kierownika Świetlicy Wiejskiej w
pracy i zaangażowania dla innych ludzi.
Gminy Psary Anny Nagły: przewodniczący
Dorota Pronobis-Kościńska - pełni Brzękowicach. Przyczyniła się do powstaRady Gminy Psary Jacenty Kubica wraz z
funkcję dyrektora w szkole w Strzyżowi- nia Zespołu Śpiewaczego „Brzękowianie”
radnymi, sekretarz gminy Mirella Barańcach od 2008 r. Kierowana przez nią pla- i od początku jego istnienia jest jego kieska-Sorn, skarbnik gminy Joanna Przycówka podejmuje szereg działań na rzecz rownikiem artystycznym. Zespół zdobył
byłek, dyrektorzy i kierownicy jednostek
rozwoju kultury i integracji środowiska wiele wyróżnień i nagród na prestiżowych
organizacyjnych gminy Psary, delegacje
lokalnego. Od lat organizuje konkursy i konkursach, przeglądach i festiwalach.
KGW i członkowie zespołów artystyczprzeglądy artystyczne angażujące rodzi- Do najznamienitszych należą Nagroda
nych z naszej gminy działających przy
ców, uczniów i przedszkolaków z terenu Starosty Będzińskiego w dziedzinie kulGOK Gminy Psary, reprezentanci organigminy. Na uwagę zasługuje również dzia- tury „Kasztelanka” zdobyta w 2005 r. oraz
zacji społecznych, klubów i stowarzyszeń
łalność i osiągnięcia I Gromady Zuchowej „Kryształ Kultury” przyznany przez wójta
z terenu naszej gminy.
„Leśne Skrzaty” oraz II Zagłębiowskiej gminy Psary w ubiegłym roku. Zespół w
Przedstawiamy sylwetki osób naDrużyny Harcerskiej „Leśni”. Współpracu- 2016 r. koncertował w Rumunii, a w tym
grodzonych Rydwanami Kultury:
jąc z Hufcem Ziemi Będzińskiej oraz PTTK roku gościł młodych rumuńskich muzyMałgorzata Ilona Pasek – od ubieoddział Będzin, ruch zuchów ze Strzyżo- ków u siebie. Pani Krystyna jest pomygłego roku pełni funkcję przewodniczącej
wic wzbogaca ofertę zajęć, upowszechnia słodawcą i organizatorem imprez odbyKlubu Seniora Podróżnika, gdzie zorganiturystykę, zwyczaje harcerskie, organi- wających się w Brzękowicach, takich jak
zowała 15 wycieczek krajoznawczych dla
zuje ogniska, biwaki. Od ubiegłego roku „Święto Latawca”, „Cygańska Jesień”, „Turmieszkańców gminy, a także wyjazdy do
szkoła w Strzyżowicach pod patronatem niej Sołectw”, Dzień Dziecka. Współpraoperetki i teatru. Aranżuje też spotkania
wójta gminy Psary, przy współpracy PTTK cuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Jej
z globtroterami, himalaistami i podróżniorganizuje Gminny Złaz Turystyczno-Kra- zainteresowania oscylują wokół muzyki,
kami. W planach ma powołanie Akademii
joznawczy „Wędruj z nami jesiennymi folkloru i etnografii. GOK.
Zdrowego Seniora i wykładów o tematyce

KAPELA GRÓDKÓW - PIERWSZE SUKCESY MŁODEGO ZESPOŁU MUZYCZNEGO
Zespół muzyczny „Kapela Gródków” rozpoczął swoją działalność artystyczną na początku 2016 roku. Główną
ideą, która jej przyświeca, jest promowanie gminy Psary oraz szerzenie wartości artystycznych Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego. Utwory muzyczne przez nią wykonywane, to głównie autorskie kompozycje.
W 2017 roku „Kapela Gródków” odniosła szereg sukcesów na festiwalach
i przeglądach zespołów ludowych. 25
czerwca 2017 roku w Katowicach-Janowie, odbył się V Festiwal Muzyczny Artystów Nieprofesjonalnych „Na klepisku”,
organizowany przez Śląskie Stowarzyszenie Miłośników Folkloru w Katowi-

cach oraz Miejski Dom Kultury Szopienice-Giszowiec w Katowicach. Pomimo
silnej konkurencji „Kapela Gródków”
zajęła trzecie miejsce, co poskutkowało
zaproszeniem jej do udziału w Muzycznym Festiwalu Artystów Nieprofesjonalnych „W Jurajskiej Zagrodzie” 2017. Konkursowy przegląd odbył się 3 września

w Zawierciu, gdzie „Kapela Gródków”
odnotowała kolejny sukces zajmując
trzecie miejsce.
„Kapela Gródków” wystąpiła również 3 czerwca w Siewierzu na XX Przeglądzie Zespołów Artystycznych oraz
25 czerwca w Będzinie na IX Jarmarku
c.d. na str. 21
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c.d. ze str. 20

Rzemiosła i Rękodzieła. 16 lipca kapela wzięła udział w XX Regionalnych
Spotkaniach Zespołów Artystycznych
Ochotniczych Straży Pożarnych w Polanicy Zdroju. Wyniki tego konkursu zostaną ogłoszone w przyszłym roku.
Propagowanie tradycji kultury regionalnej nie byłoby możliwe bez wsparcia wielu osób. Kapela dziękuje przede
wszystkim wójtowi gminy Psary Tomaszowi Sadłoniowi oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary
Annie Nagły za pomoc przy organizacji
występów artystycznych. Red.

Kapela Gródków na scenie. Fot. Archiwum zespołu.

„TAŃCZĄCE MOTYLE” ROZPOCZĘŁY SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W GMINIE PSARY
20 października w sali bankietowej Ochotniczej Straży Pożarnej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach odbyło
się uroczyste otwarcie Stowarzyszenia „Tańczące Motyle”, którego celem są działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Na spotkaniu obecni byli członkowie
stowarzyszenia oraz zaproszeni goście:
wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń, przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty
Kubica, radni, sekretarz gminy Mirella
Barańska-Sorn oraz kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej w Psarach Agnieszka Sarnik.
Młodzież ze Stowarzyszenia „Tańczące Motyle” przygotowała program artystyczny. Były wiersze, piosenki oraz gra
na gitarze. Mamy niepełnosprawnych
dzieci upiekły pyszne ciasta i zrobiły tematyczne dekoracje, czyli różnorodne
Pamiątkowe zdjęcie z dnia inauguracji Stowarzyszenia „Latające motyle”
tańczące motyle.
Założycielkami stowarzyszenia są mel. Cel jaki wytyczyły sobie „Tańczące nosprawnych.
Wszystkie osoby, które chciałyby
uczestniczki grupy wsparcia „Nadzie- Motyle” to nauka lepszego radzenia
przystąpić
do stowarzyszenia, proszone
sobie
w
relacjach
z
innymi
ludźmi
oraz
ja” spotykającej się od 9 lat na terenie
są
o
kontakt
z prezesem pod numerem
propagowanie
idei
otwartego
społeOśrodka Pomocy Społecznej w Psarach.
telefonu
666-530-702.
OPS.
czeństwa
w
stosunku
do
osób
niepełJego prezesem została Halina Raś-Ho-

EMERYCI I RENCIŚCI Z MALINOWIC OBCHODZILI DZIEŃ SENIORA
21 października członkowie Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Malinowic obchodzili Dzień Seniora. Tegoroczna uroczystość odbyła się w sali bankietowej mieszczącej się w budynku byłej szkoły w
Malinowicach.
Wśród zaproszonych gości był wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń oraz właściciele biura podróży Kulig Travel Katarzyna Dąbrowska i Janusz Kulig. Nie zabrakło życzeń
i podziękowań. Wójt wręczył przybyłym na uroczystość
seniorom upominek. Dodatkową atrakcją imprezy była
zorganizowana loteria fantowa. Po części oficjalnej był czas
na poczęstunek i zabawę.
W kwietniu tego roku członkowie Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Malinowicach obchodzili jubileusz
10. lecia istnienia. Początkowo koło liczyło 30 członków, a
obecnie ponad 120 seniorów, którzy chętnie uczestniczą
we wspólnych spotkaniach i wyjazdach. Przewodniczącą
koła w Malinowicach jest Teresa Olesińska. Red.

Dzień Seniora w Malinowicach
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SPORT
I JESIENNY RAJD ROWEROWY MIESZKAŃCÓW GÓRY SIEWIERSKIEJ

Odpowiadając na zaproszenie Rady Sołeckiej, 21 października na miejscowym stadionie zgromadziła się grupa
miłośniczek i miłośników dwóch kółek zamieszkujących Górę Siewierską.
Rowerzyści w wieku od 3 do ponad 65 lat wyruszyli wspólnie ku przygodzie. Celem był park w Świerklańcu. Trasa wiodła
dzikimi ścieżkami. Drzewa powalone przez Orkan Ksawery,
drobne kontuzje i awarie, które spotkały uczestników rajdu
po drodze spowolniły tempo wyprawy, lecz nie osłabiły hartu
ducha. Nagrodą za wytrwałość był odpoczynek w pałacowym
parku, gdzie odbywała się parada z okazji Hubertusa, czyli tradycyjnego święta myśliwych. W drodze powrotnej do walki ze
zmęczeniem zagrzewały promienie jesiennego słońca. Na powracających z wyprawy czekało ognisko z kiełbaskami zorganizowane przez Klub Sportowy Góra Siewierska, które zakończyło
I Jesienny Rajd Rowerowy.
Uczestnicy nabrali apetytu na kolejne spotkania. Cel został
osiągnięty - pozytywny klimat, dobra atmosfera oraz integracja.
Warto? Warto!!! K.K.

Uczestnicy rajdu rowerowego mieszkańców
Góry Siewierskiej

DZIEŃ SENIORA – NA LĄDZIE, NA WODZIE I … W WODZIE
Jesień, także jesień życia to piękna pora. Przekonali się o tym członkowie klubu Brzękowice-Goląsza, którzy swoje
październikowe Święto Seniora postanowili spędzić niestereotypowo, czyli aktywnie, w kontakcie z naturą, odkrywając kolejne ciekawe miejsca na mapie Polski. Tym razem na ich wycieczkowym szlaku znalazł się Kanał Gliwicki, pałac w
Pławniowicach oraz największy kompleks aquaparkowy na Podhalu usytuowany w Chochołowie.
Słoneczne przedpołudnie 30 wrze- spędzili w basenach termalnych w nować kolejne wspólne wyjazdy.
Czynne świętowanie Dnia Seniora i
śnia seniorzy spędzili na wodzie, wy- Chochołowie. Kilkugodzinny relaks
pływając z przystani w Kędzierzynie- w wodzie pełnej leczniczych biopier- różnorodność wrażeń okazały się do-Koźlu w trzygodzinny rejs po Odrze wiastków pozwolił seniorom zrege- brym sposobem na poprawę własnej
z przeprawą przez śluzę Kłodnica. Z nerować organizm, dodał im nowej kondycji i samopoczucia. Czy można
pokładu statku obserwowali baseny i energii, pozwalając z optymizmem pla- oczekiwać więcej? T.K.G.
pozostałości urządzeń wyładowczych
największego niegdyś portu śródlądowego w Europie wschodniej oraz barwne jesienne krajobrazy wzdłuż Odry.
Drugą część dnia spędzili na lądzie, w
miejscu uchodzącym za architektoniczną perełkę regionu gliwickiego - w
pałacu Ballestremów w Pławniowicach.
Podziwiali z pietyzmem odrestaurowane wnętrza tej rezydencji, następnie
zjedli obiad w pałacowych komnatach,
po czym udali się na spacer po parku.
14 października członkowie klubu
Seniorzy z Brzękowic i Goląszy na jednej ze zorganizowanych przez nich wycieczek
wraz z grupką swoich sympatyków

PODSUMOWANIE GMINNEJ AMATORSKIEJ LIGII ORLIKA
22 października o godz. 1315 na sali gimnastycznej w Gimnazjum w Psarach odbyło się uroczyste podsumowanie Gminnej Amatorskiej Ligi Orlika, które poprzedzone zostało towarzyskim meczem zwycięskiej drużyny z
przedstawicielami wszystkich pozostałych zespołów.
Wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń, już
piąty rok z rzędu, objął patronatem Ligę
Orlika i ufundował nagrody. Podsumował
także tegoroczne zmagania, w których
udział wzięło 10 drużyn, rozegranych zostało ponad 50 meczy, a uczestniczyło w
nich prawie 100 zawodników. Wręczone
zostały również nagrody zespołowe oraz
wyróżnienia indywidualne. Niekwestionowanym zwycięzcą tegorocznych roz-

grywek zostało NZT Dąbie, drugie miejsce – Selton, trzecie – KS Orliki. Wszystkie
te drużyny zostały uhonorowane pamiątkowymi medalami. Dodatkowo każdy
zespół otrzymał puchar, dyplom i piłkę
do doskonalenia swych umiejętności
oraz dalszych przygotowań do kolejnego
sezonu. Najlepszym bramkarzem piątej
edycji został Jarosław Siejak, a królem
strzelców Grzegorz Kobuszewski, którzy

z kolei otrzymali statuetki i dyplomy. W
uroczystości udział wzięli także Animatorzy Orlika oraz sędziowie Podokręgu Sosnowiec, którzy przez cały rok wspólnie
w roli arbitrów uczestniczyli w rozgrywkach. Wszystkie chętne drużyny serdecznie zapraszamy do kolejnej VI już edycji,
która rozpocznie się w kwietniu przyszłego – 2018 roku. K.D.
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OGŁOSZENIA

Operator Wózka Widłowego
Opis stanowiska
Wykonywanie operacji magazynowych (recepcja, składowanie,
przygotowywanie zamówień, załadunki i rozładunki towarów, kompletacja)
zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 Prawidłowe przygotowanie i obieg dokumentów związanych z pracą w
magazynie,
 Raportowanie przełożonemu o napotkanych niezgodnościach i udział w
działaniach korygujących,
 Docelowe miejsce pracy: 42-512 Psary, ul. Akacjowa




Wymagania
 Dyspozycyjność związana z systemem pracy zmianowej,
 Odpowiedzialność, rzetelność wykonywanej pracy,
 Doświadczenie w pracy na magazynie będzie dodatkowym atutem.
 Mile widziane uprawnienia na wózki widłowe oraz pracownicza książeczka
zdrowia


Oferujemy
 Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę przez zakład, pełny etat),
 Pracę w stabilnej firmie o międzynarodowym zasięgu,
 Bezpłatną opiekę medyczną,
 Pakiet socjalny ( np. dofinansowania biletów do kina, teatru, siłowni, na basen i
inne wydarzenia kulturalno-oświatowe lub sportowo-rekreacyjne, karta Multi
Sport, dofinansowanie do wypoczynku i podręczników dla dzieci),
 Grupowe ubezpieczenie na życie.
Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszone są o przesłanie CV na adres
psary@fmlogistic.com

Siedziba główna: FM Polska Sp. Z o.o. • ul. Ługowa 30 • 96-320 Mszczonów • Tel. +48 46 857 00 01 • Fax +48 46 857 00 05 •
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000054644 • Wysokość kapitału zakładowego 7 953 600 zł • NIP 838-10-00-827 • REGON 010725511
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INFORMACJE
DZIELNICOWI RUSZAJĄ Z AKCJĄ GRAWER W GMINIE PSARY

Od połowy października drugim dzielnicowym w gminie Psary został st. sierż. Nikodem Michalski. Wspólnie z
dzielnicowym asp. sztab. Arkadiuszem Ćwiękiem przeprowadzają na terenie gminy akcję grawer.
Asp. sztab. Arkadiusz Ćwięk, tel. (32)769-17-22, kom. 723
642 932, e - mail: dzielnicowy.wojkowice5@bedzin.ka.policja.gov.pl nadzoruje:
• PSARY, ulice: Akacjowa, Boczna, Górna, Grabowa, Graniczna, Gródkowska, Kamienna, Kasztanowa, Kolejowa, Leśna, Łączna, Malinowicka, Polna, Reymonta, Szkolna, Wiejska, Wolności, Wspólna, Zwycięstwa.
• GRÓDKÓW, ulice: Dojazdowa, Górna, Grodziecka, Kolejowa, Kwiatowa, Leśna, Pokoju, Polna, Południowa, Poprzeczna, Spokojna, Wschodnia, Wspólna, Zwycięstwa.
• SARNÓW, ulice: Browarna, Główna, Graniczna, Gruntowa, Jasna, Kamienna, Krótka, Leśna, Parkowa, Piaskowa, Podgórna, Poprzeczna, Spacerowa, Stara, Szkolna, Środkowa,
Wąska, Wiejska, Zielona, Źródlana.
• PRECZÓW, ulice: Brzeźna, Dębowa, Górna, Jaworowa,
Polna, Sosnowa, Szkolna, Wiejska, Zielona.
St. sierż Nikodem Michalski, tel. (32)769-17-22, e -mail:
dzielnicowy.wojkowice6@bedzin.ka.policja.gov.pl
nadzoruje:
• GÓRA SIEWIERSKA, ulica: 1-go Maja, Chopina, Górna, Kochanowskiego, Kościuszki, Leśna, Ogrodowa
• MALINOWICE, ulice: Bory, Krótka, Modrzewiowa, Ogrodowa, Słoneczna, Strumyczna, Szkolna, Topolowa, Wiejska,
Wierzbowa
• BRZĘKOWICE GÓRNE, BRZĘKOWICE DOLNE, BRZĘKOWICE WAŁ, GOLĄSZA GÓRNA, GOLĄSZA DOLNA, DĄBIE
CHROBAKOWE, DĄBIE GÓRNE, DĄBIE, ulice: Dolna, Kościelna, Pocztowa
• STRZYŻOWICE, ulice: 1-go Maja, Belna, Boczna, Chopina,
Cicha, Graniczna, Ogrodowa, Parkowa, Podwale, Rogoźnicka, Szosowa
Dzielnicowi wspólnie przeprowadzają na terenie gminy
akcję „Grawer – oznakuj swoją własność” skierowaną do
mieszkańców.
Głos Gminy Psary: Na czym polega akcja grawer?
Nikodem Michalski: Akcja „Grawer – oznakuj swoją własność” jest policyjną akcją profilaktyczną, która ma na celu
przede wszystkim trwałe oznaczenie przedmiotu, który
chcemy zabezpieczyć przed kradzieżą specjalnym numerem. Numer taki jest grawerowany na przykład na ramie roweru i zapisany w rejestrze przez policjantów, a dodatkowo
właściciel otrzymuje specjalną naklejkę informującą o oznakowaniu przedmiotu.

Dzielnicowi: Arkadiusz Ćwięk i Nikodem Michalski

GGP: Co mieszkańcy mogą zyskać dzięki akcji?
NM: Każdy uczestnik akcji zyskuje dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą swoich rzeczy. Z perspektywy Policji
ważne jest również angażowanie poprzez akcję mieszkańców w budowę lokalnego poczucia bezpieczeństwa.
GGP: Jakie przedmioty mogą zostać oznakowane?
NM: Oznakować można różne przedmioty, począwszy od
rowerów i wózków, a kończąc na elektronarzędziach i sprzęcie ogrodowym.
GGP: W jaki sposób przedmioty są grawerowane?
NM: Grawerowanie to trwałe naniesienie określonego
numeru na metalowym elemencie przedmiotu, takim jak
rama roweru czy obudowa wiertarki.
GGP: Takie znakowanie jest bezpieczne? Nie niszczy grawerowanych rzeczy?
NM: Grawerowanie powoduje trwałą ingerencję w elemencie metalowym, ale trudno tutaj mówić o niszczeniu
przedmiotu. O sposobie nanoszenia numeru każdy uczestnik jest oczywiście informowany przed przystąpieniem do
akcji.
GGP: Dziękujemy za rozmowę.

BRAĆ GÓRNICZA GMINY PSARY
serdecznie zaprasza górników czynnych i emerytowanych na:
TRADYCYJNĄ BARBÓRKĘ,
która odbędzie się 4 grudnia 2017 r.
Obchody rozpocznie uroczysta Msza Święta w intencji górników o godz. 10:00
w Kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Psarach.
Po Mszy nastąpi przejazd autokarem na tradycyjne spotkanie gwarków
do Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie, ul. Zwycięstwa 2.
Koszt udziału: 40 zł. Zapisy przyjmuje: Leszek Skrzypiec - tel. 603 776 133, Janusz Trzcionka - tel. 506 101 109.

