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Studenci Architektury zaprezentowali swoje projekty
W lutym władze samorządowe gminy Psary nawiązały
współpracę z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej
w Gliwicach, polegającą na przeprowadzeniu zajęć
dydaktycznych ze studentami na terenie gminy, w celu
opracowania innowacyjnych planów zagospodarowania
przestrzeni publicznej.
Studenci wraz z dr. inż. arch. Markiem Janikiem i dr. inż. arch.
Szymonem Opanią odwiedzili wiele placów publicznych
i interesujących miejsc na terenie gminy Psary. Efektem tego
rekonesansu oraz kilku miesięcy pracy koncepcyjnej są bardzo
ciekawe projekty architektoniczno-budowlane przedstawione
na środowym spotkaniu.
Podsumowanie współpracy odbyło się w Ośrodku Kultury
w Sarnowie i wzięli w nim udział przedstawiciele Politechniki
Śląskiej oraz władze samorządowe gminy i powiatu. Zaszczycili
nas swoją obecnością prof. dr hab. inż. arch. Politechniki
Śląskiej Krzysztof Gasidło wraz z dr. inż. arch. Markiem
Janikiem i dr. inż. Szymonem Opanią, a także Naczelnik
Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Będzinie
Dariusz Kruczkowski. W spotkaniu uczestniczyli Radni Gminy
Psary z Przewodniczącym Rady Jacentym Kubicą na czele,
sołtysi, dyrektorzy gminnych szkół i przedszkoli, a także
pracownicy Urzędu Gminy.
Zebranych przywitał Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń, który
opisał przebieg współpracy oraz podziękował władzom
Politechniki Śląskiej za jej umożliwienie. W następnej kolejności

Dr inż. Szymon Opania przedstawia projekty studentów.

głos zabrał dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło, który wyraził
satysfakcję z faktu, że gmina umożliwiła młodym adeptom
architektury zapoznanie się i zmierzenie z problemami
urbanistycznymi i architektonicznymi gminy wiejskiej.
Następnie doktorzy Marek Janik i Szymon Opania
przedstawili 13 wybranych prac studentów oraz szczegółowo
opisali założenia tych projektów. Zebrani mieli możliwość
zapoznania się z planszami przedstawiającymi propozycje
zagospodarowania poszczególnych działek gminnych lub
większych obszarów.
Projekty dotyczyły:

Parku „Żurawiniec” - terenów przylegających do Urzędu
Gminy i Gminnego Centrum Medycznego w Psarach;

Placu za Szkołą Podstawową w Sarnowie;

Placu przy Remizie OSP w Preczowie;

Terenów przyległych do byłej szkoły w Malinowicach;

Placu przy Remizie OSP w Górze Siewierskiej;

Wzniesienia w Górze Siewierskiej;

Parku przy Kościele rzymsko-katolickim w Psarach.
Jedna ze studentek przedstawiła bardzo szczegółową
koncepcję utworzenia szlaków rowerowych na terenie gminy
Psary, proponując w swoim opracowaniu projekt miejsc
postojowych, tablic informacyjnych, a nawet ulotek
informacyjnych do rozdania turystom, którzy w przyszłości będą
z nich korzystać .
Przedstawione opracowania projektowe nie stanowią
gotowych projektów
budowlanych, są jednak źródłem
pomysłów i innowacyjnych
rozwiązań do wykorzystania
w przyszłości.
Warto zaznaczyć, że
opracowania studentów nie
koncentrowały się jedynie na
stworzeniu estetycznej
przestrzeni publicznej, ale także
na nadaniu jej takich funkcji, które
przyczynią się do rozwoju
gospodarczego gminy. We
wszystkich projektach pojawiły
się propozycje stworzenia
infrastruktury turystycznej
i sportowej, która z założenia
miałaby być atrakcją nie tylko dla
mieszkańców gminy Psary, ale
także osób przyjezdnych.
Współpraca zaowocowała
stworzeniem wielu bardzo
innowacyjnych rozwiązań
architektonicznych, jak choćby

Informacje
zaprojektowanie przez jednego ze studentów tzw. „zielonych
klas”, czyli zaaranżowanych w plenerze miejsc do
przeprowadzania lekcji na świeżym powietrzu czy placu zabaw
dla dorosłych na terenie placu OSP w Preczowie.
Opracowania studentów wywarły duże wrażenie na
zgromadzonych. Chwalili ich pomysłowość, nowoczesność,
mając nadzieję, że wiele z przedstawionych pomysłów będzie
można wprowadzić w życie.

Punkt widokowy w Górze Siewierskiej.

Wszystkich chętnych pragnących zobaczyć zaproponowane
projekty zapraszamy do odwiedzenia Ośrodka Kultury
w Sarnowie.
Nie bez przesady można powiedzieć, że często zgłaszany
postulat bliższej współpracy uczelni wyższych ze światem
gospodarki został w gminie Psary zrealizowany z dużym
sukcesem. Red.

Wieża widokowa w Górze Siewierskiej.

Propozycja zagospodarowania placu znajdującego się przy Remizie OSP w Górze Siewierskiej z widocznym skate parkiem.

Propozycja zagospodarowania terenów przyległych do Szkoły
Podstawowej w Sarnowie.

Projekt zielonej klasy - miejsca, w którym na
świeżym powietrzu będą mogły uczyć się dzieci.

cd. na str. 15
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Głosowanie na plac zabaw w Psarach trwa!
Gmina Psary od czerwca bierze udział
w organizowanym przez firmę NIVEA Polska konkursie „100
placów zabaw na 100 lat NIVEA”. Z okazji swoich okrągłych
urodzin firma ufunduje place zabaw w 100 zwycięskich
lokalizacjach na terenie całej Polski.
Firma Nivea wybuduje na swój koszt place zabaw
w miejscowościach, na które internauci oddali największą ilość
głosów. Nasza gmina jako miejsce placu zabaw podała teren w
sąsiedztwie Gminnego Centrum Medycznego w Psarach przy
ulicy Malinowickiej. Każdy mieszkaniec gminy może
zarejestrować się na stronie www.100latnivea.pl/glosowanie
i codziennie oddać jeden głos na wybraną lokalizację.
W pierwszych trzech etapach konkursu wyłonionych zostanie po
25 zwycięskich lokalizacji, w czwartym zaś – 23 lokalizacje. Etap
pierwszy został już zakończony, ale przed nami jeszcze trzy
kolejne szanse na wygraną. Głosować można codziennie do
31 października 2011 r., ponieważ głosy naliczane są
w systemie dobowym.
Każdy mieszkaniec, który będzie brał udział w głosowaniu, nie
tylko pomoże gminie wygrać plac zabaw, ale również będzie mógł
uzyskać tytuł Lokalnego Bohatera – osoby, która oddała najwięcej
głosów na wybraną lokalizację. Za każdy oddany głos głosujący
otrzymuje określoną ilość punktów, które są potem brane pod
uwagę zarówno w klasyfikacji na Lokalnego Bohatera
konkretnego placu zabaw, jak i w klasyfikacji generalnej.
Zwycięstwo w konkursie, budowa nowego placu zabaw
i otrzymanie tytułu Lokalnego Bohatera zależy tylko i wyłącznie od
ilości głosów oddanych przez mieszkańców, dlatego wszystkich
serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału
w głosowaniu. Naszym sąsiadom już się udało, w pierwszej turze
na 24. miejscu uplasował się Siewierz, a Gmina Bobrowniki
znajduje się już na 60. miejscu. Gmina Psary awansowała
z pozycji 900. w czerwcu na 200. miejsce (stan
z 11.08) i nadal ma szansę dostać się do zwycięskiej grupy.
Oddając codziennie jeden głos na naszą lokalizację jesteśmy
coraz bliżej wygranej! Prosimy o głosowanie każdego dnia! Red.

Trwają prace remontowe
w szkołach
Gminna ekipa remontowa nie próżnuje. W lipcu i sierpniu
wyłożyła 150 m² płytek na schodach w Szkole Podstawowej
w Strzyżowicach, wkrótce rozpocznie się tutaj również naprawa
dachu. W gimnazjum w Psarach została z kolei wypłytkowana
kotłownia. W najbliższym czasie rozpoczną się też prace przed
budynkiem Szkoły Podstawowej w Sarnowie gdzie wybudowany
zostanie parking. Red.

Gimnazjum w Psarach
bierze udział w projekcie
IV Władza
Jeśli uczysz się w gimnazjum, bacznie
obserwujesz rzeczywistość i chciałbyś nauczyć się
ją opisywać, to od września staniesz przed
niepowtarzalną szansą. Dzięki dotacji z Unii
Europejskiej już z początkiem nowego roku
szkolnego w trzech gminach powiatu będzińskiego:
Psarach, Mierzęcicach i Bobrownikach rozpocznie
się realizacja projektu pod nazwą IV Władza.
W ramach projektu młodzież gimnazjalna z terenu
tych gmin będzie mogła wziąć udział w warsztatach
dziennikarstwa telewizyjnego, prowadzonych przez
praktyków tego zawodu: prezenterów, dziennikarzy,
redaktorów, operatorów i montażystów.
Podczas trwającego niemal trzy miesiące kursu
będzie można poznać kulisy pracy wszystkich
telewizyjnych zawodów. Bliższe informacje będzie
można uzyskać w gimnazjach już na początku nowego
roku szkolnego. Udział w kursie jest bezpłatny. Maciej
Wąsowicz.

Prace wykończeniowe w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach.
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Gmina Psary realizuje projekt „Tata, mama, przedszkole i ja”
Od października 2010 roku do czerwca 2012 roku
w Przedszkolach w Sarnowie i Strzyżowicach oraz
oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej
w Gródkowie i Szkole Podstawowej w Dąbiu realizowany
j e s t p r o j e k t „ Ta t a , m a m a , p r z e d s z k o l e i j a ” ,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu dzieci w wieku przedszkolnym biorą
udział w zajęciach dodatkowych, które rozpoczęły się 2
listopada 2010 roku. Do wyboru rodzice przedszkolaków mają
następujące rodzaje zajęć :
ź plastyczno - teatralne połączone z możliwością udziału
w wyjazdowych warsztatach teatralnych organizowanych
w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie,
ź muzyczno - taneczne, w ramach których dzieci uczestniczą
także w koncertach muzycznych ,
ź gimnastyki ogólnorozwojowej,
ź logopedyczne obejmujące również
konsultacje logopedyczne dla rodziców,
ź reedukacyjne pozwalające na
złagodzenie różnic w przygotowaniu
dzieci do rozpoczęcia nauki szkolnej,
powstałych w skutek późniejszego
rozpoczęcia edukacji przedszkolnej.
Środki Europejskiego Funduszu
Społecznego pozwoliły także na
zwiększenie udziału dzieci w wieku 3-4 lat
w edukacji przedszkolnej poprzez
utworzenie dwóch grup popołudniowych
w Przedszkolach w Sarnowie
i Strzyżowicach. Zajęcia prowadzone są
w oparciu o podstawę programową
wychowania przedszkolnego z czynnym
udziałem rodziców, którzy współtworzą
proces dydaktyczny oraz pomagają przy
czynnościach samoobsługowych. Dzięki
realizacji projektu możliwe jest również
wydłużenie czasu pracy poszczególnych
placówek.

Projekt „Tata, mama, przedszkole i ja”, którego budżet
wynosi 616.602 zł, a pozyskane dofinansowanie to 607.352 zł,
zakłada także realizację działań skierowanych bezpośrednio do
rodziców w ramach tzw. Szkoły Wychowania dla rodziców.
Tatusiowie i mamy naszych przedszkolaków mogą skorzystać z
indywidualnych konsultacji z psychologiem oraz wziąć udział w
szkoleniach dotyczących konsekwencji w wychowaniu i roli ojca
w życiu młodego człowieka.
Już dziś zapraszamy wszystkie chętne dzieci i ich rodziców
do udziału w drugim etapie projektu, który rozpocznie się od
września tego roku! Więcej informacji na ten temat udzielają
lokalni koordynatorzy projektu (Ewa Sus, Bożena Wieczorek,
Grażyna Trzcionka, Krystyna Kluszczyk) . Red.

Remont dróg gruntowych w Sarnowie
Rozpoczęły się prace związane z remontem nawierzchni drogowej na
ulicach Gruntowej, Wąskiej, Poprzecznej, Browarnej, Krótkiej oraz na
łączniku między ulicami Poprzeczną, a Wąską.
Konserwacja dróg obejmować będzie
wykonanie następujących prac:
– korytowanie na głębokości 7 cm – 8 cm lub
wyrównanie nawierzchni;
– wysypanie frezu asfaltowego o grubości 7 cm
z walcowaniem;
– skropienie emulsją bitumiczną, posypanie
piaskiem i walcowanie
– roboty porządkowe.
Termin realizacji zadania to 16.09.2011r.
Przebieg prac zależy od warunków
atmosferycznych, jednakże wykonawca, firma
DROGREM zobligowała się do wcześniejszego
zakończenia remontu ww. dróg.
Prosimy ze zrozumieniem odnieść się do
utrudnień w ruchu pojazdów i pieszych, które mogą
wystąpić. Red.
Prace na ulicy Wąskiej.

4

KGW Sarnów,
Zespół „Zagłebianki”,
Ośrodek Kultury w Sarnowie
zapraszają na

Święto Chleba,
które odbędzie się 21 sierpnia 2011 r.
o godz. 17.00 na placu przy Ośrodku
Kultury w Sarnowie,
ul. Szkolna 3, 42 - 512 Psary.
W programie:
- występ Zespołu „Brzękowianie”,
- występ Zespołu „Górzanki”,
- występ Zespołu „Zagłębianki”,
- zabawa
taneczna przy
Zespole Akcent”
Degustacja
chleba dla
wszystkich
uczestników!!!

Wydarzenia

Malinowice w konkursie na „Najpiękniejszą wieś województwa śląskiego”
Malinowice już po raz drugi biorą udział w konkursie
„Najpiękniejsza wieś województwa śląskiego” organizowanym
przez Śląski Urząd Wojewódzkim w Katowicach. Sołectwo
wizytowała w połowie lipca komisja konkursu.
Komisję z Urzędu Wojewódzkiego oprowadzała Sołtys Malinowic
Elżbieta Bryła oraz Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń. Członkowie
komisji obejrzeli między innymi wyremontowany budynek byłej szkoły
podstawowej z przylegającym do niego placem zabaw, dworek
w Malinowicach, lipę - pomnik przyrody, stację uzdatniania wody, plac
zabaw oraz osiedle Malinowice. Wieś startowała już w tym konkursie
w 2008 roku kiedy budynek byłej szkoły nie był jeszcze
wyremontowany, dlatego komisja była pod dużym wrażeniem zmian,
które nastąpiły, od tamtego czasu. W zaniedbanym niegdyś obiekcie
znajdują się teraz trzy wyremontowane sale, a w jednej z nich ma
mieścić się sala komputerowa. Budynek jest dziś miejscem spotkań
dzieci i młodzieży, Klubu Seniora oraz Koła Gospodyń Wiejskich.
Malinowice nie posiadały do tej pory miejsca, w którym mogliby
spotykać się ludzie, a mieszkańcy są bardzo aktywni społecznie,
czego dowodem jest między innymi zorganizowany już po raz trzeci
festyn rodzinny.
Ostateczne wyniki konkursu będą podane po 16 października
2011. Trzymamy kciuki za Malinowice! Red.

Festyn sołecki w Goląszy Górnej

Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń, Sołtys Malinowic
Elżbieta Bryła wraz z komisją podczas wizji lokalnej
konkursu na „Najpiękniejszą wieś województwa
śląskiego”.

Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest, swoje – obowiązek
Zygmunt Gloger

Dbając o pamięć i tradycję naszych przodków
członkinie KGW w Brzękowicach Górnych zorganizowały
festyn sołecki. Odbył się on w drugi dzień Zielonych Świąt,
który w tym roku przypadał 13 czerwca. Celem jego było
podtrzymanie zanikających już niestety, tradycji
zielonoświątkowych.
Na rozstaju dróg w pobliżu strażnicy OSP Goląsza –
Brzękowice, mieszkańcy naszego sołectwa, sąsiednich
miejscowości oraz zaproszeni goście spotkali się, aby wspólnie
spędzić czas przy sobótce. Imprezę uświetnili swoją
obecnością wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń, przewodniczący
Rady Gminy Psary Jacenty Kubica, dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Gródkowie Elżbieta Kopka oraz
przewodnicząca KGW w Gminie Psary pani Małgorzata Majer.
Na imprezie plenerowej wystąpiły dzieci z naszego sołectwa
oraz zespół śpiewaczy Brzękowianie. Przy ognisku dzieci

i dorośli rywalizowali również ze sobą w różnego rodzaju
konkursach i zawodach sportowych. Najmłodsi otrzymali
nagrody, które ufundował GOK w Gródkowie oraz inni
sponsorzy.
Chętni mogli spróbować przysmaków, które
przygotowały panie z KGW. Na stole pojawił się chleb
upieczony tradycyjnym sposobem, swojski biały ser, masło,
smalec, kwaszone ogórki, a na deser ciasto. Dodatkowo można
było poczęstować się grillowaną kiełbasą lub kaszanką.
Całej imprezie towarzyszyła muzyka i śpiew
w wykonaniu Leszka Kamińskiego. Nagłośnienie i sprzęt
zapewnili Jan i Rafał Barańscy.
Wszystkim sponsorom oraz osobom
zaangażowanym w organizację festynu członkinie KGW
Brzękowicach składają serdeczne podziękowania.Do
zobaczenia za rok! D.Konieczny.

Festyn rodzinny w Malinowicach

konkurencjach, do których można było zgłaszać się całymi
rodzinami. Dodatkowo na festynie można było
spróbować wypieków oraz smalcu domowej roboty,
przygotowanego przez Klub Seniora z Malinowic.
Pomimo chłodnej aury frekwencja dopisała. Wszyscy
goście biorący udział w festynie świetnie się bawili i mają
nadzieję, że za rok uda się zorganizować jeszcze lepszą
imprezę. Red.

Już po raz dziesiąty w Malinowicach odbył się
festyn rodzinny, który obfitował w wiele atrakcji zarówno
dla dzieci jak i dla dorosłych.
- W tym roku w nasz festyn zaangażowało się więcej
ludzi niż w latach ubiegłych. Wiele firm i osób prywatnych
pomogło nam finansowo w realizacji tej imprezy. Z tego
miejsca chciałabym podziękować sponosrom, jak również
mieszkańcom, którzy włożyli mnóstwo pracy. Dzięki nim festyn
mógł się odbyć już po raz dziesiąty. - mówi Sołtys Malinowic
Elżbieta Bryła.
Impreza została otwarta przez Sołtys Malinowic Elżbietę
Bryłę oraz Zastępcę Wójta Gminy Psary Mirosława
Rabszytna, który również wręczył puchary zwycięzcom
rozgrywek w siatkówce plażowej o „Puchar Wójta Gminy
Psary”. Na festynie mogliśmy podziwiać zespół „Nasz
Gródków”, który jest laureatem tegorocznej Nagrody Starosty
Będzińskiego w dziedzinie kultury, a na scenie wystąpiła
również młodzież z naszych szkół podstawowych oraz
z gimnazjum. Dzieci mogły wziąć udział w konkursie
rysunkowym, a dorośli stanęli w szranki w pozostałych

Pamiątkowe zdjęcie z finalistami rozgrywek o „Puchar Wójta
Gminy Psary”.
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Półmetek Słonecznej Akcji Lato już za nami!
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary jak co roku
w miesiącach lipiec – sierpień prowadzi zajęcia wakacyjne
dla dzieci i młodzieży pod hasłem AKCJA LATO. W tym
roku po raz pierwszy zajęcia dla dzieci i młodzieży zostały
przygotowane wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
„Akcja Lato” odbywała się w Ośrodkach Kultury
w Sarnowie, Preczowie, Gródkowie, w Świetlicach
Wiejskich w Górze Siewierskiej i Dąbiu oraz Remizie OSP
w Strzyżowicach i Ośrodku Pomocy Społeczne w Psarach.
W lipcowej ofercie Gminnego Ośrodka Kultury znalazły się
między innymi: zajęcia plastyczne, w trakcie których uczestnicy
poznawali rozmaite techniki i tworzyli w nich prace m.in.:
malowanie węglem, kredą, farbami, podwórkowe graffiti czy
decoupage. Prócz warsztatów plastycznych GOK oferował
także zajęcia muzyczno - wokalne, teatralno – literackie:
„Wakacyjny Teatr Młodego Widza”, spotkania „Klubu Koszałka
Opałka”.
Tegoroczna wakacyjna oferta została wzbogacona
o zajęcia komputerowe oraz warsztaty filmowe dla dzieci
i młodzieży. Zajęcia komputerowe odbywały się w Ośrodku
Kultury w Gródkowie i pozwoliły uczestnikom na łatwe zdobycie
umiejętności obsługi komputera głównie poprzez gry
i programy edukacyjne, rozwijanie umiejętności posługiwania
się komputerem w celu tworzenia atrakcyjnych prezentacji
multimedialnych, edycji zdjęć, tworzenia zabawnych
fotomontaży oraz prostych stron internetowych. Z kolei
warsztaty filmowe odbywały się w Ośrodku Kultury
w Preczowie. W trakcie zajęć uczestnicy pod czujnym okiem
instruktora samodzielnie napisali scenariusz, wcielili się w role
scenarzystów, reżyserów, montażystów, dźwiękowców,
kostiumologów i aktorów. Efektem zajęć są samodzielnie
nakręcone etiudy filmowe, które będzie można zobaczyć na
stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia
organizowane na świeżym powietrzu: gry i zabawy ruchowe,
zajęcia sportowe: gra w dwa ognie, zbijaka, badmintona,
piłkarzyki czy ping-ponga oraz wycieczki integracyjne dla
uczestników. Urozmaiceniem realizowanych zajęć były gry
i zabawy świetlicowe takie jak: łamigłówki, rebusy, kalambury
oraz liczne konkursy prowadzone przez instruktorów, w trakcie
których uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności
oraz lepiej się poznać i nawiązać nowe znajomości.

Dzieci biorące udział w „Akcji Lato” na zajęciach
odbywajacych się na placu zabaw w Strzyżowicach.
Z kolei w Ośrodku Pomocy Społecznej podczas „Akcji Lato
2011” z różnych form programu profilaktyczno – edukacyjnego
„Bezpieczne wakacje z Psarusiem” skorzystało łącznie 40 osób.
Celem programu jest zagospodarowanie dzieciom i młodzieży
czasu wolnego w sposób aktywny i bezpieczny. W Preczowie na
boisku do koszykówki przy OSP odbył się Turniej TRIO BASKET.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Psarach natomiast odbyły się
m. in.: eliminacje do Gminnego Turnieju Piłkarzyków, eliminacje
do Turnieju Tenisa Stołowego, zajęcia w ramach programu
„Aktywnie spędzam wakacje”, turnieje, konkursy. W dniach
6, 13, 20, 27 lipca odbył się cykl zajęć z pierwszej pomocy
przedmedycznej prowadzony przez Instruktora Ratownictwa
PCK Jarosława Ścisło. Podczas zajęć uczestnicy utrwalili sobie
znajomość numerów telefonów alarmowych, nauczyli się jak
reagować w niebezpiecznych sytuacjach, które mogą się
wydarzyć podczas letniego wypoczynku oraz jak opatrywać
skaleczenia i inne urazy. Uczestnicy samodzielnie odgrywali
scenki i wykonywali odpowiednie czynności według wskazówek
ratownika.
„Akcja Lato” organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury i
Ośrodek Pomocy Społecznej będzie kontynuowana również
w sierpniu, dlatego już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich
chętnych do zapoznania się z ofertą zajęć wakacyjnych na
stronie www.gok-psary.pl lub www.ops.psary.pl. GOK I OPS.

Zajęcia z pierwszej pomocy w Ośrodku Pomocy Społecznej.
Zajęcia plastyczne w Ośrodku Kultury w Preczowie.
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Wydarzenia

Zuchy w Lublinie
Zakończył się XVIII Ogólnopolski Młodzieżowy
Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”.
W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 2000 osób.
Spośród wszystkich nadesłanych prac, na finał centralny
jury dopuściło 103. Autorzy najlepszych opracowań wzięli
udział w Centralnym Zlocie Laureatów. W dniach 13-15
maja 2011 r. zuchy przyjechały do Radzynia, gdyż
organizatorem Zlotu był Oddział PTTK w Radzyniu
Podlaskim, a komandorem wiceprezes oddziału Robert
Mazurek.
Gromada Zuchowa „Leśne Skrzaty” działająca przy
Szkole Podstawowej w Strzyżowicach znalazła się w gronie
laureatów. Zuchy za pracę pt. „W zagłębiowskiej izbie”
otrzymały I miejsce w województwie, co sprawiło, że została
ona przesłana do Warszawy, gdzie jury przyznało zuchom
II miejsce w Polsce w kategorii prac zespołowych.
Pierwszym akordem Zlotu było zwiedzanie Lublina,
oczywiście z przewodnikiem, po czym wszyscy udali się do
Firleja, gdzie znajdowała się baza Zlotu. Po kolacji, w pałacu
księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Kocku odbyło się
oficjalne podsumowanie konkursu, wręczenie dyplomów
i nagród. Wśród przybyłych na tę uroczystość gości znaleźli
się: Andrzej Wasilewski – reprezentujący Marszałka
Województwa Lubelskiego, Jerzy Rębek – poseł na Sejm RP,
Wiesław Mazurek – wójt gminy Radzyń Podlaski, Tomasz
Futera- burmistrz Kocka, Andrzej Gordon- sekretarz Zarządu

Zakończenie roku zuchowskiego
Swoją pracę zakończyły zuchy z Gromady „Leśne Skrzaty”
działające przy Szkole Podstawowej w Strzyżowicach. W ciągu
ostatnich trzech lat dzielnie pracowały zdobywając wiedzę,
umiejętności, sprawności zuchowe oraz odznaki turystyczne.
Nagród i wyróżnień otrzymały zuchy sporo, ale te
najważniejsze to: I miejsce na Festiwalu Kultury Zuchowej
„Wesołek” w kategorii piosenka, I miejsce w Wielkim Zuchowym
Konkursie Świątecznym w kategorii kartka świąteczna
z życzeniami, I miejsce w województwie i II w Polsce
w Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”,
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Zuchowy Karnawał
z Zuchmistrzem”, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie
Kapitana Juki „Drzemiące w dzieciach talenty”, wyróżnienie w
Ogólnopolskim Konkursie czasopisma Świerszczyk pn.

Turystyka w szkole
Szkoła Podstawowa
w Strzyżowicach jako pierwsza i na
razie jedyna szkoła w Powiecie
Będzińskim została uhonorowana
przez Zarząd Oddziału PTTK Będzin
Złotą Honorową Odznaką Oddziału za
pracę społeczną dla rozwoju turystyki
i krajoznawstwa. Statuetkę w imieniu
Zarządu wręczył Dyrektor Szkoły
Dorocie Pronobis-Kościńskiej prezes
Oddziału PTTK Będzin Stanisław Góra.
W szkole pracuje Szkolne Koło
Krajoznawczo Turystyczne „Wędrujące
stonogi”, które wraz z zuchami bierze
udział w rajdach pieszych, wycieczkach,
zdobywając odznaki turystyki pieszej.
Każda wycieczka jest opisana bardzo
dokładnie w kronice SKKT.
SP
Strzyżowice.

Głównego PTTK w Warszawie. Drugiego dnia pobytu odbyła się
objazdowa wycieczka krajoznawcza śladami Henryka
Sienkiewicza. Młodzież zwiedziła muzeum tego pisarza w Woli
Okrzejskiej oraz stanęła na kopcu Sienkiewicza w Okrzei. Po
południu uczestnicy Zlotu wzięli udział w II Rodzinnych
Marszach na Orientację. Drużyna w składzie: Marek Łebzuch,
Anna Łebzuch, Agata Pytlik, Ewelina Horzela, Maja Sarwa
zajęła III miejsce po drużynach z Radzynia Podlaskiego.
Drużyny wystartowały spod dziedzińca radzyńskiego Pałacu
Potockich. Do Marszu zgłosiły się 52 drużyny. Należało dotrzeć
wg mapy do 10 punktów kontrolnych na terenie miasta oraz
wykazać się wiedzą i zręcznością. W niedzielę 15 maja,
uczestnicy Zlotu zwiedzili Muzeum Zamojskich w Kozłówce, a
następnie Lublin, gdzie Centralny Zlot Laureatów został
zakończony. To było dla zuchów ogromne wyróżnienie. SP
Strzyżowice.

Zuchy przed Pałacem Księżnej Anny Jabłonowskiej w Kłodzku. Na
zdjęciu od lewej Maja Sarwa, Ewelina Horzela i Agata Pytlik.
„Portretowy Konkurs Jubileuszowy”, tytuł Mistrzowskiej
Gromady Zuchowej, a ponadto udział w Ogólnopolskim
Festiwalu Kolęd i Pastorałek.
Zuchy zdobyły także odznaki turystyczne PTTK:
Siedmiomilowe buty w stopniu srebrnym i złotym, Znam Szlak
Zabytków Techniki w stopniu srebrnym, Dziecięcą Odznakę
Turystyczną, odznakę „Turysta przyrodnik” w stopniu
popularnym, odznakę „Przyjaciel Będzina” w stopniu
brązowym.
Leśne Skrzaty miały okazję obejrzeć Szopki krakowskie oraz
zwiedzić wiele interesujących miejsc w Polsce, m. in.
Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, pałac w
Kurozwękach, Muzeum Zapałek w Częstochowie, Park
Zamków Jurajskich w Ogrodzieńcu – dzięki wójtowi naszej
gminy, Tomaszowi Sadłoniowi, który wspierał zuchy nie tylko
duchowo, ale przede wszystkim finansowo, za co bardzo
dziękujemy. Leśne Skrzaty.

Gminny turniej o Puchar Wójta Gminy
Psary w piłce nożnej
6 sierpnia na stadionie LKS Orzeł Dąbie odbył się turniej o Puchar Wójta
Gminy Psary w piłce nożnej. W rozgrywkach zwyciężył zespół Błyskawicy
Preczów, który w ubiegłym sezonie zajął 5. miejsce w rozgrywkach A klasy.
Drugie zajęła „Jedność” Strzyżowice, a trzecie Iskra Psary.
Komplet wyników: Grupa A: Iskra Psary : Jedność Strzyżowice 0:4, KS Góra
Siewierska : Iskra Psary 0:1, Jedność Strzyżowice : KS Góra Siewierska 1:0.
Grupa B: KP Sarnów : Orzeł Dąbie 0:0 (karne 3:2), Błyskawica Preczów:
KP Sarnów 4:1, Orzeł Dąbie : Błyskawica Preczów 1:2. Klasyfikacja końcowa:
I miejsce. Błyskawica Preczów, II Jedność Strzyżowice, III Iskra Psary, IV KP
Sarnów, V KS Góra Siewierska, VI Orzeł Dąbie.
Już 13 sierpnia startują rozgrywki A klasy, pierwszy mecz odbędzie się na boisku
sportowym w Strzyżowicach i grać będą Jedność Strzyżowice : KP Sarnów, a na
wyjeździe zagra Błyskawica Preczów z KS Giebło.
Klasa B rozpocznie rozgrywki 20 sierpnia. Mecz na swoim stadionie zainauguruje
KS Góra Siewierska, a ich przeciwnikiem będzie drużyna Płomienia Niegowonice.
Na wyjeździe swoje mecze zagrają LKS Iskra Psary ze Źródłem Kromołów oraz
Orzeł Dąbie z MKS Poręba. Red.
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PopSuty zespół wypadkowy
Zespół PopSuty jest dobrze znany wśród mieszkańców
naszej gminy – wielokrotnie bowiem uświetniał swoimi
występami lokalne imprezy, czemu za każdym razem
towarzyszyło gorące przyjęcie publiczności. Grupy poza
koncertami, można posłuchać w Gminnym Ośrodku
Kultury w Sarnowie, gdzie odbywają się ich próby. POPSUTY jest zespołem grającym muzykę wypadkową.
Wypadkową pewnych upodobań muzycznych czterech
członków zespołu, którzy współpracowali między innymi
z takimi grupami jak: AyersRock, Bath Sab, Koniec
Świata. Jest to muzyka o zabarwieniu reggae, jazz-u,
bluesa, hardrocka choć i to może być mylące. Pewne jest
to, że grają tylko własne kompozycje. Zespół powstał w
roku 2005 w Katowicach przy tamtejszym „MDK
Szopienice”, czyli w słynnej wylęgarni talentów, z której
pochodzi chociażby Negatyw.
Głos Gminy Psary: Skąd pochodzicie i jak wygląda skład
zespołu?
PopSuty: Tak się składa, że pochodzimy zewsząd. Ja
(Adam) i Łazasz pochodzimy z Katowic, ale ja mieszkam
o przysłowiowy „rzut beretem” od Sarnowa, tylko że go nie
mam, mam za to dżokejkę. Siaki pochodzi z Będzina, a Bartek
z Ząbkowic. I tak właśnie wygląda skład: Adam Turek-Kidawa
(gitara, wokal), Tomek „Łazasz” Łazowski (gitara), Tomasz
„Siaki” Oleksiak (perkusja) i Bartek Metelica (nie mylić
z Metalika) na gitarze basowej.
GGP: Jak długo razem gracie?
PopSuty: Gramy ze sobą już 6 lat! Myślę, że w tym czasie
staliśmy się zgraną paczką przyjaciół. Ja i Łazasz znamy się
niejako z podwórka, Siaki z Bartkiem z innych projektów.
Jednym zdaniem – panuje atmosfera rodzinna.
GGP: Jaka muzyka was inspiruje (kogo szczególnie sobie
cenicie)?
PopSuty: Nie staramy się specjalnie wpisać w dany nurt
muzyczny, więc raczej nie tworzymy w oparciu o konkretne
inspiracje. Poza tym słuchamy na co dzień tak różnej muzyki,
nie tylko gitarowej, że ciężko mówić tu o jakimś świadomym
przemycaniu muzycznych wzorców. Nie sposób określić
kogo sobie cenimy, bo byłaby to bardzo zróżnicowana i długa
lista. No dobra, parę zespołów wymienię. Tak do spółki: Sonic
Youth, Altman Brothers, Sublime, Marcus Miller.
GGP: Gdzie będziecie koncertować w najbliższym czasie
i jakie sukcesy macie już na koncie?

PopSuty: Jeśli nic nie wskoczy do terminarza, to najprędzej
gramy w sierpniu w Leśniczówce w WPKiW w Chorzowie,
chcemy też w niedalekiej przyszłości odbyć serię koncertów
w klubach na terenie Katowic. W zasadzie gramy wszędzie
gdzie nas chcą, aczkolwiek częstotliwość występów nie jest u
nas imponująca. Do jaśniejszych wydarzeń w historii zespołu,
oprócz samego powstania (długa i zawiła historia)należą::
udział w Lech Maj Party Festiwal w Chorzowie, udział
w Festiwalu CK Alternatiff w Kielcach, występ u boku grupy
Farben Lehre (legenda polskiego punkrocka), koncert wraz z
Kasią Wilk i zespołem Kto To oraz wygrana w Przeglądzie
Zespołów Rockowych w Czeladzi.
GGP: Co chcielibyście osiągnąć?
PopSuty: Grać, tworzyć coraz lepszą muzykę, brzmieć
bardziej spójnie, równiej, a przede wszystkim ciekawie,
zaskakiwać i wprawiać ludzi w nastrój kontemplacji. Jako
zespołowi raczej nie zależy nam na jakiejś karierze (choć
komu się to nie marzy...), nie gramy muzyki prostej
w odbiorze, nie spodoba się ona każdemu. Chcielibyśmy być
„słyszalni” jako zespół raczej nie mainstreamowy.
Założeniem na ten rok jest doprowadzić, aby nasz utwór
został wyemitowany na antenie któregoś radia (np. Antyradia,
czy też Trójki). W tym celu zarejestrowaliśmy 5 utworów (do
odsłuchania na www.myspace.com/popsuty) w preczowskim
studio nagrań Greenfarm, planujemy wkrótce rejestrację
kolejnej partii materiału. Na marginesie, pierwsze demo
powstało w 2007 roku, również w Preczowie. Koncerty grane
w ramach imprez w gminie traktujemy jako okazję do
zaprezentowania się tutejszej społeczności, a także jako
podziękowanie za udostępnienie miejsca do odbywania prób
GGP: Dziękujemy za rozmowę i życzymy sukcesów.

Wszystkich zainteresowanych twórczością zespołu
PopSuty zapraszamy na ich stronę internetową:
www.popsuty.prv.pl
na której można zapoznać się z twórczością i
terminami koncertów grupy.
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Z teki Kronikarza

Dawne, zapomniane kopalnie węgla na terenie Ziemi Psarskiej
Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Górnictwa w Będzinie
wraz ze Stowarzyszeniem Autorów
Polskich Oddział Będziński
przygotowuje do druku nową
publikację: „Dawne, zapomniane
kopalnie węgla na terenie Ziemi
Psarskiej”.
Ziemia Psarska (dziś tereny Gminy
Psary) to kolebka górnictwa
zagłębiowskiego. Na mapie
geognostycznej Zagłębia Węglowego

nazwany został Zagłębiem Strzyżowskim
(chociaż niektórzy historycy uważali, że
nazwa winna brzmieć: Zagłębie
Psarskie). To właśnie na tym terenie, na
styku dwóch wsi: Strzyżowic i Psar
w 1797 r. powstała druga rządowa
kopalnia węgla. Wcześniej, bo w 1724 r.
istniała tu pierwsza kopalnia, która
stanowiła własność biskupów
krakowskich i należała do Księstwa
Siewierskiego.
Eksploatacja węgla w Zagłębiu

przez 140 lat – od 1798 do 1930 r. Na
terenie Psar było 6 kopalń węgla, tyle
samo w Strzyżowicach, natomiast
w Gródkowie, Malinowicach i
Sarnowie – po jednej. Najstarszy tego
typu obiekt w Psarach – kopalnia „Hoym”
istniała w latach 1797 – 1862, przy czym w
1814 r. otrzymała nazwę „Tadeusz”, na
cześć ministra spraw wewnętrznych –
Tadeusza Mostowskiego.
Warto wspomnieć, że Zagłębie
Strzyżowskie obejmowało teren
zalegania pokładów węgla na głębokości
do 80 m. pod powierzchnią ziemi.
W okresie międzywojennym bezrobotni
wybierali prymitywnymi sposobami płytko
zalegający węgiel tzw. „biedaszybikami”.
Jedną z ostatnich kopalń węgla
uruchomionych na terenie Ziemi
Psarskiej była „Wanda” w Gródkowie,
która eksploatowała w latach 1910 –
1924. Założona była przez Spółkę
Akcyjną w składzie: Józef Chełmiński,
Jan Szpak i Czesław Nikodem
(mieszkaniec Gródkowa). Być może
nazwa kopani pochodzi od imienia córki
Czesława Nikodema – Wandy.
Do rozwoju górnictwa na terenie
Ziemi Psarskiej przyczyniło się wielu ludzi
z tych okolic. Tradycje te kontynuowały po
zamknięciu kopalń następne pokolenia.
Bolesław Ciepiela.

Mapa przedstawiająca dawne kopalnie na terenie gminy.
w Królestwie Polskim z 1856 r. region ten Strzyżowskim, prowadzona była niemal

Podsumowanie działalności Klubu Kronikarzy Zagłębia
Dąbrowskiego
O tożsamości Zagłębia Dąbrowskiego od 1999 piszą
o regionie i dlatego winna znaleźć się w zbiorach szkół na
członkowie Klubu Kronikarzy im. Jana Przemszy- terenie całego Zagłębia Dąbrowskiego, także w zbiorach
Zielińskiego. Aktualnie w Klubie skupionych jest bibliotek. Bolesław Ciepiela.
trzydziestu członków, w tym
czterech z terenu gminy Psary:
Andrzej Ciepiela, Bolesław
Ciepiela, Andrzej Lazar, Zdzisław
Rabsztyn. Poza zamieszczaniem
tekstów w prasie, organizuje on
co roku tzw. sympozja
zagłębiowskie i prowadzi
działalność wydawniczą.
Dr Zdzisław Gębołyś, pracownik
naukowy Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach, opracował „Bibliografię
Klubu Kronikarzy Zagłębia
Dąbrowskiego im. Jana PrzemszyZielińskiego”. Przedmowę napisał
Bolesław Ciepiela (wiceprezes
Klubu Kronikarzy i jednocześnie
prezes Stowarzyszenia Autorów
Polskich Oddział w Będzinie).
W publikacji zamieszczono m.in.
zestawienie bibliograficzne
publikacji książkowych Klubu
Kronikarzy oraz wykaz referatów
wygłoszonych podczas kolejnych
Uczestnicy 12 Sympozjum Zagłębiowskiego im. J. Przemszy - Zielińskiego
11 sesji zagłębiowskich.
Książka ta może służyć do nauki
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Wójt Gminy Psary
ogłasza
II przetargi pisemne nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Psary
Przetargi będą zorganizowane i przeprowadzone w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz.2108 z poźn.
zm.).
Dane dotyczące nieruchomości gminnych:
L.p.

Nr ewiden. działki,
karta mapy,
Nr księgi
wieczystej

Pow.
działki
( w m 2)

Położenie
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Cena
wywoławcza
nieruchomości
(w zł)

Wadium
(w zł )

1

478/62, k.m.5
KW
KA1B/00022006/5
działka
niezabudowana

1592

Góra
Siewierska
ul.Kościuszki

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna,
dopuszczalne usługi
nieuciążliwe wbudowane
MN-2

141.720,00 zł
+ 23% VAT

7.086,00 zł

2

478/64, k.m.5
KW
KA1B/00022006/5
działka
niezabudowana

1592

Góra
Siewierska
ul.Kościuszki

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna,
dopuszczalne usługi
nieuciążliwe wbudowane
MN-2

141.720,00 zł
+ 23% VAT

7.086,00 zł

3

478/65, k.m.5
KW
KA1B/00022006/5
działka
niezabudowana

1592

Góra
Siewierska
ul.Kościuszki

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna,
dopuszczalne usługi
nieuciążliwe wbudowane
MN-2

141.720,00 zł
+ 23% VAT

7.086,00 zł

4

478/66, k.m.5
KW
KA1B/00022006/5
działka
niezabudowana

1592

Góra
Siewierska
ul.Kościuszki

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna,
dopuszczalne usługi
nieuciążliwe wbudowane
MN-2

141.720,00 zł
+ 23% VAT

7.086,00 zł

5

478/67, k.m.5
KW
KA1B/00022006/5
działka
niezabudowana

1592

Góra
Siewierska
ul.Kościuszki

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna,
dopuszczalne usługi
nieuciążliwe wbudowane
MN-2

141.720,00 zł
+ 23% VAT

7.086,00 zł

W/w nieruchomości są niezabudowane i nieuzbrojone. Uzbrojenie działek w wodę i energię elektryczną nastąpi na koszt
gminy.
Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 23 września 2011 r. w sali narad, pokój 112, I piętro
w Urzędzie Gminy w Psarach, ul. Malinowicka 4, o godz.1400.
Oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem : „ PRZETARG-OFERTA” oraz oznaczeniem nr nieruchomości, której
oferta dotyczy prosimy składać w Urzędzie Gminy w Psarach w biurze podawczym (na parterze budynku), ul. Malinowicka 4, – do
19.09.2011 r. włącznie w godz. 8.00-15.30
Pisemna oferta podpisana przez oferenta powinna zawierać :
imię, nazwisko i adres lub nazwę albo firmę oraz siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna
datę sporządzenia oferty
Nr nieruchomości, na którą składana jest oferta
oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń
oferowaną cenę ( netto), która powinna być wyższa od wywoławczej ( do ceny zostanie doliczony podatek VAT) i
sposób jej zapłaty.
Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium.
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Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od
wywoławczej, lub nie wpłynie ani jedna oferta , a także jeżeli komisja przetargowa stwierdzi,że żadna oferta nie spełnia warunków
przetargu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu (PLN) w kwocie podanej w tabeli w
terminie do 19.09.2011r. w kasie Banku Spółdzielczego w Psarach ul. Malinowicka 4 w godz. 800 – 1500 lub przelewem na konto
Urzędu Gminy Psary : Bank Spółdzielczy w Będzinie o/Psary Nr 44843800010000025720160003.
Dokonując wpłaty wadium przelewem za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu należności na konto Urzędu Gminy.
W związku z powyższym pieniądze muszą znajdować się na koncie Urzędu Gminy w ostatnim dniu wnoszenia wadium tj.
19.09.2011 r.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg , zalicza się na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom
zostaje zwrócone po zakończeniu przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, w terminie podanym w piśmie informującym o wynikach
przetargu.
W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.
Wójt Gminy Psary zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie
II piętro pokój 204, tel.267-21-21 wewn. 36.

WÓJT GMINY PSARY
ogłasza
II przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Psary
Przetarg będzie zorganizowany i przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr.207 z 2004r., poz.2108 z późn.zm./
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Malinowicach przy ul.Szkolnej 41, oznaczona numerem działki 614, k.m. 4,
o powierzchni 0,1884 ha zabudowana I-piętrowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 105,57 m2 oraz budynkami
gospodarczymi o powierzchni zabudowy 158 m2 ujawniona w księdze wieczystej nr KW 47231 prowadzonej w Wydziale V Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie.
W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary nieruchomość przeznaczona jest w części na
budownictwo mieszkaniowe, a w części na tereny rolne.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 282.000,00 złotych ( słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych). Podatek
VAT - zwolniony.
Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta , który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
Oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „ Przetarg-Oferta dz. nr 614- Malinowice ” prosimy składać w Urzędzie
Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4,
w biurze podawczym (na parterze budynku)– do 22.09.2011r. (włącznie) w godz. od 8 00 - 1530 .
Oferta winna zawierać :
- imię, nazwisko i adres lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna
- datę sporządzenia oferty
- nr nieruchomości, na którą składana jest oferta
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
- oferowaną cenę , która powinna być wyższa od wywoławczej i sposób jej zapłaty
Do oferty należy dołączyć :
-dowód wpłaty wadium
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 27 września 2011r. o godz. 1300 w sali narad, pokój 112 – I piętro w Urzędzie Gminy w
Psarach ul. Malinowicka 4.
Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej,
lub nie wpłynie ani jedna oferta, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu (PLN)
w kwocie podanej poniżej w terminie do 22.09.2011 r. w kasie Banku Spółdzielczego w Psarach ul. Malinowicka 4 w godz. 8.00 –
15.00 lub przelewem na konto Urzędu Gminy Psary Bank Spółdzielczy w Będzinie o/Psary Nr 44843800010000025720160003.
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Dokonując wpłaty wadium przelewem za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu należności na konto Urzędu Gminy.
W związku z powyższym wadium musi znajdować się na koncie Urzędu Gminy w ostatnim dniu wnoszenia wadium tj. 22.09.2011r.
Wysokość wadium ustala się na kwotę: 14.100,00 zł / słownie: czternaście tysięcy sto złotych/.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom
przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, w terminie podanym w piśmie informującym o wyniku
przetargu.
W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.
Wójt Gminy Psary zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie II piętro, -pokój 204,
tel.267-21-21 – wewn. 36.

WÓJT GMINY PSARY
ogłasza
I przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Psary
Przetarg będzie zorganizowany i przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U.Nr.207 z 2004r., poz.2108 z późn. zm./
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość położona w Goląszy Górnej, gm.Psary, woj.śląskie, oznaczona numerem działki
157/1, k.m.2, o powierzchni 0,4449 ha zabudowana budynkiem byłej Szkoły Podstawowej o powierzchni użytkowej 676,09
m2 ujawniona w księdze wieczystej nr KW 15250 prowadzonej w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie.
W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Psary nieruchomość przeznaczona jest jako tereny zabudowy produkcyjnej i
usługowej (symbol planu 2PU).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 422.000,00 złotych ( słownie: czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych) VATzwolniony.
Sprzedaż nastąpi na rzecz oferenta , który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
Oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „ Przetarg-Oferta dz. nr 157/1- Goląsza Górna ” prosimy składać w
Urzędzie Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4,
w biurze podawczym (na parterze budynku)– do 21.10.2011r. w godz. od 8 00 - 1530 .
Oferta winna zawierać :
imię, nazwisko i adres lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna
datę sporządzenia oferty
nr nieruchomości, na którą składana jest oferta
oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
oferowaną cenę , która powinna być wyższa od wywoławczej i sposób jej zapłaty
Do oferty należy dołączyć :
dowód wpłaty wadium
-2Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 26 października 2011r. o godz. 1400 w sali narad, pokój 112 – I piętro w Urzędzie Gminy w
Psarach ul. Malinowicka 4.
Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej,
lub nie wpłynie ani jedna oferta, a także jeżeli komisja przetargowa stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w gotówce
w kwocie podanej poniżej w terminie do 21.10.2011 r. w kasie Banku Spółdzielczego w Psarach ul. Malinowicka 4 w godz. 8.00 –
15.00 lub przelewem na konto Urzędu Gminy Psary
Bank Spółdzielczy w Będzinie o/Psary Nr 44843800010000025720160003.
Dokonując wpłaty wadium przelewem za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu należności na konto Urzędu Gminy.
W związku z powyższym wadium musi znajdować się na koncie Urzędu Gminy w ostatnim dniu wnoszenia wadium tj. 21.10.2011r.
Wysokość wadium ustala się na kwotę: 42.200,00 zł / słownie: czterdzieści dwa tysiące dwieście złotych/.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zalicza się na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom
przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, w terminie podanym w piśmie informującym o wyniku
przetargu.
W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.
Wójt Gminy Psary zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości i warunków sprzedaży można uzyskać
w tut. Urzędzie II piętro, -pokój 204, tel.267-21-21 – wewn. 36.

12

Informacje

Projekt „Praca się opłaca” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „Praca się opłaca”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach kontynuuje
realizację rozpoczętego w 2008 r. projektu systemowego
pt. „Praca się opłaca" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Priorytetu VII Promocja integracji
społecznej Działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu
w 2011 r. wynosi 118.353 zł., w tym dofinansowanie
w kwocie 105.925,93 zł., w ramach którego pokrywane są
wydatki związane z niżej opisanymi działaniami, a ponadto
kontynuowane jest zatrudnienie pracownika socjalnego na
1 etat.
„Człowiek – najlepsza inwestycja” to hasło Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu w 2011 r. jest
aktywizacja społeczna i zawodowa 10 uczestników. Założenia
szczegółowe projektu to zmiana charakterystycznej postawy
bierności, podjęcie działań zmierzających do aktywizacji
zawodowej poprzez przygotowanie do pogodzenia
obowiązków domowych i służbowych, przygotowanie do
samodzielnego korzystania z dostępnych informacji
ułatwiających planowanie i podejmowanie działań na rynku
pracy (w tym za pomocą sieci internetowej), wzmocnienie
poczucia własnej wartości, samooceny w odniesieniu do pracy
zawodowej, zwiększenie poziomu kompetencji i umiejętności
osobistych poprzez udzielenie wsparcia psychologicznego,
rozpoznanie własnych zasobów i nabycie umiejętności
autoprezentacji jako zasadniczego czynnika kompetencji
zawodowych, poprawa umiejętności komunikacji
interpersonalnej, aktywizacja życia społecznego poprzez
wyjścia integracyjne i opracowanie Indywidualnego Planu
Działania. Projekt jest adresowany zarówno do kobiet jak
i mężczyzn. Kobiety w nim uczestniczące są włączane do życia
społecznego, natomiast mężczyźni do życia rodzinnego.
W okresie od marca do lipca 2011 r. odbyły się dwa bloki
warsztatów z psychologiem pt. „Zarządzaj swoim życiem dojdziesz dalej” w zakresie kontaktów interpersonalnych,
asertywności, podwyższenia samooceny oraz zajęcia
z informatykiem „Człowiek, komputer, Internet, praca – cz I”.

Wszystkie powyższe działania umożliwiają
usamodzielnienie się rodzin i wyjście z systemu pomocy
społecznej. OPS.

ZAPROSZENIE
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Punkt konsultacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach
W Gminie Psary działa punkt konsultacyjny, który
powstał z myślą o osobach, mających problem z
alkoholem i narkotykami oraz dla ich rodzin. Punkt
dostarcza informacji o możliwościach podejmowania
profesjonalnej terapii, motywowuje i kieruje do leczenia,
udziela wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom
po zakończeniu terapii odwykowej i ich rodzinom, jak
również propaguje zdrowy styl życia.
W punkcie konsultacyjnym w naszej gminie pracują
specjaliści: Terapeuta ds. Uzależnień (każdy piątek godz.
17:00 – 19:00), Psycholog Rodzinny, Psycholog Tyflopedagog, Prawnik prawa rodzinnego i karnego,
Wychowawca, Logopeda, Psychiatra biegły sądowy
ds. uzależnień, Psycholog biegły sądowy ds.. uzależnień.
W punkcie prowadzone jest także poradnictwo dla osób
uzależnionych, dotkniętych przemocą, poradnictwo
ogólnowychowawcze oraz wczesna profilaktyka. Działa
również Świetlica Integracyjna i Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W tym miejscu osoby zaniepokojone ilością
i częstotliwością spożywanego przez siebie alkoholu
uzyskają pomoc w oszacowaniu stopnia zagrożenia
uzależnieniem. Osoby uzależnione mogą zwrócić się
o poradę psychologiczną lub informację na temat adresów
odpowiednich placówek leczenia uzależnień, klubów
abstynenckich i mityngów AA. Pracownicy Punktu pomagają
także znaleźć odpowiednią pomoc członkom rodzin
alkoholowych - osobom współuzależnionym (żonom,
matkom alkoholików), ich dzieciom, a także ofiarom
i sprawcom przemocy domowej. Punkt udziela również
nformacji na temat pomocy oferowanej dzieciom alkoholików
- osobom, które wychowały się w rodzinie alkoholowej,
a później, w dorosłym życiu mają problemy emocjonalne i

Wójt Gminy Psary
działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami
Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy w Psarach ul.Malinowicka 4 w
dniach
od 09.08. 2011 r. do 30.08.2011r. zostanie
wywieszony do publicznej wiadomości wykaz lokali
użytkowych przeznaczonej do wynajęcia na okres
3 lat obejmujący :
- lokal użytkowy mieszczący się w budynku OSP w
Górze Siewierskiej o pow. 42 m2.
Wykaz zostanie zamieszczony również w
internecie w biuletynie informacji publicznej.

INFORMATOR
GŁOS GMINY PSARY Gazeta Samorządowa
Redakcja: Milena Sobieraj
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów,
korekty, edycji nadesłanych materiałów, a także do
publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i
kolejności.
Wydawca: Urząd Gminy Psary,
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary
Druk: Drukarnia „Magic” s.c.
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przeżywają charakterystyczne trudności w bliskich związkach
z ludźmi, wynikające z wychowania w rodzinie alkoholowej.
Wszystkie porady są bezpłatne. Po pomoc może zgłosić się
każdy mieszkaniec gminy Psary, wszystkie osoby
z trudnościami emocjonalnymi i życiowymi. W razie potrzeby
istnieje możliwość odbycia w Punkcie konsultacji prawnej
(porady prawnej dla rodzin osób uzależnionych, zwłaszcza dla
ofiar przemocy w rodzinie). Można również zgłosić wniosek o
objęcie leczeniem odwykowym do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która działa
w Punkcie Konsultacyjnym. OPS.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarachul. Szkolna 100
Jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach
12:00 – 19:00
tel/fax. 032 267 22 62, tel. 032 263 15 67

Wójt Gminy Psary
oraz
Pracownicy Świetlicy Wiejskiej w Dąbiu
s e r d e c z n i e z a p r a s z a j ą h a r c e r z y,
miłośników harcerstwa oraz wszystkich
tych, którzy poznali smak harcerskiej
przygody na ognisko harcerskie
„Wspomnienie przygasłych ognisk”
z okazji 80. rocznicy powstania organizacji
ZHP na terenie gminy Psary,
które
odbędzie się dnia 10 września 2011 o
godzinie 18:00 (Remiza OSP Dąbie).
Serdecznie zapraszamy!

XV Mistrzostwa Polski Prawników
w Tenisie Ziemnym
Mieszkaniec Gminy Psary, Paweł Kamiński zdobył tytuł Mistrza
Polski Prawników w grze pojedynczej mężczyzn na
XV Mistrzostwach Polski Prawników w Tenisie Ziemnym
zorganizowanym przez Zrzeszenie Prawników Polskich i Sąd
Apelacyjny w Katowicach. Przedstawiamy krótki wywiad
z mistrzem.
Głos Gminy Psary: Jak długo gra pan w tenisa?
Paweł Kamiński: Z kilkoma dłuższymi i krótszymi przerwami w tenisa
gram od dziecka. Rodzice zapisali mnie do klubu Górnik Bytom w wieku
ok. 9 lat. W tymże klubie trenowałem przez okres szkoły podstawowej
i średniej. Pod koniec trzeciej klasy liceum należało skupić się na
przygotowaniach do matury i egzaminu wstępnego na studia, więc
rakieta zawisła na kołku na kilka lat. Przygodę z tenisem wznowiłem
przed 3 laty ucząc gry swoich synów
GGP: Dlaczego akurat ten rodzaj sportu pana pasjonuje?
PK: Tenis jest wspaniałym sportem. Odpowiada mi w nim możliwość
ruchu na świeżym powietrzu, rywalizacji w duchu fair play oraz
specyficzna tenisowa etykieta.
GGP: Czy Pana rodzina
również aktywnie uprawia
sport?
PK: Oczywiście. Zimą
wspólnie jeździmy na nartach,
a latem na rowerze. Do tego,
moi synowie trenują judo,
pływanie i szachy. O tenisie nie
wspominam, bo to oczywiste.
GGP: Dziękujemy za
rozmowę i życzymy
sukcesów.

Propozycja wybudowania kopca w Parku Żurawiniec oraz parku
doświadczeń z urządzeniami obrazującymi reakcje fizyczne w przyrodzie i
alejkami prezentującymi struktury genealogiczne ziemi.

Szachy dla dorosłych – propozycja
zagospodarowania terenu przyległego do
Remizy OSP w Preczowie.

Centrum rekreacyjno – sportowe z zielonym labiryntem, przy budynku byłej szkoły w Malinowicach.

Znamy już projektanta
infrastruktury sportowej
przy szkołach
W poprzednim numerze „Głosu Gminy Psary”
informowaliśmy, że Samorząd przystępuje do
projektowania infrastruktury sportowej przy
Gimnazjum w Psarach oraz szkołach
podstawowych w Dąbiu i Sarnowie. W wyniku
zapytań ofertowych została wyłoniona firma
„Comtarex”, która będzie wykonywała projekt typu
„Orlik” dla dwóch boisk: wielofunkcyjnego i do piłki
nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy.
Dodatkowo firma ma wykonać projekt boiska
wielofunkcyjnego i skoczni w dal zlokalizowanego
przy Szkole Podstawowej w Dąbiu oraz przedstawić
koncepcję zagospodarowania terenu przy Szkole
Podstawowej w Sarnowie polegającą na
zaprojektowaniu placu zabaw dla dzieci zgodnie
z wytycznymi programu „Radosna szkoła”, boiska
wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią,
t r y b u n y d l a k i b i c ó w, p a r k i n g u i c i ą g u
komunikacyjnego dla pieszych. Red.

Remontujemy stadion w Psarach
i w Brzękowicach
Na stadionie LKS Iskra Psary trwają wytężone prace remontowe.
Gminna brygada remontowa wraz z członkami i sympatykami klubu
stara się przygotować obiekt już na gminne dożynki, które w tym
roku odbędą się 4 września.
Stadion od strony Urzędu Gminy w Psarach został odgrodzony tzw.
ogrodzeniem panelowym, w budynku klubu wyremontowano
pomieszczenia znajdujące się na piętrze, w łazienkach zostanie
zamontowana armatura, a znajdujące się tutaj szambo zabudowano.
Odnowione zostaną trybuny, pod koniec miesiąca wymienione zostaną
zniszczone krzesełka, a betonowa konstrukcja pod nimi zostanie
wyremontowana. Napisy klubu sportowego „Iskra Psary” będą
odświeżone. Prace
remontowe ruszą również na
stadionie Orła Dąbie w
Brzękowicach Dolnych. Do
mieszczącego się tam
budynku zakupiono już nowe
okna, ekipa wykona
podwieszane sufity, położy
posadzki, przeprowadzony
również zostanie remont Wymiana krzesełek na stadionie LKS
dachu. Red.
„Iskra Psary”.
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