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Sezon gminnych inwestycji budowlanych w pełni
W budżecie Gminy Psary na
2012r. zaplanowano 22 zadania
budowlane. W czerwcu prace przy
wielu z nich ruszyły już pełną
parą.
W najbliższym czasie zakończą się
prace budowlane na stadionie Orła
Dąbie (patrz str. 3) oraz na boisku
wielofunkcyjnym w Malinowicach, na
którym na początku czerwca
konsorcjum firm Etos i Anesti ułożyło
bezpieczną nawierzchnię, a wkrótce
powstanie ogrodzenie i piłkochwyty.
Cały obiekt będzie ukończony na
początku lipca. Bardzo duże postępy
nastąpiły także w zakresie
zagospodarowania otoczenia boiska i
budynku byłej szkoły. Wykonano sześć
miejsc postojowych wzdłuż ulicy
Szkolnej i nowe schody terenowe
prowadzące do wejścia do szkoły.
Pełną parą ruszyły prace przy
budowie kompleksu Orlik w Psarach
(patrz str. 2) oraz przy budowie boiska
wielofunkcyjnego w Goląszy Górnej
gdzie rozpoczęły się już roboty ziemne
i wykonywany jest drenaż. Jeszcze w
tym roku do połowy października
boiska wielofunkcyjne powstaną także
w Górze Siewierskiej oraz w Gródkowie.
Inwestycje te są współfinansowane ze
środków krajowych oraz unijnych.
Mieszkańcy są zadowoleni z tak wielu
nowych inwestycji związanych z
infrastrukturą sportową. - Najbardziej

Prace przy budowie wodociągu
w Preczowie na ulicy Brzeźnej.

Nowo ułożona bezpieczna nawierzchnia z wymalowanymi liniami do gry w piłkę nożną,
koszykówkę i siatkówkę na boisku wielofunkcyjnym w Malinowicach.

cieszy mnie budowa boisk
wielofunkcyjnych, dzięki temu
będziemy mogli w naszej gminie
uprawiać częściej, a co za tym idzie
aktywniej sport. - mówi Marta Białas
mieszkanka Psar.
W czerwcu ruszyły prace budowlane
na ul. Kasztanowej w Psarach i Belnej w
Strzyżowicach gdzie powstaną nowe
odcinki dróg z kostki brukowej. Firma
Anesti na ulicy Kasztanowej wykonuje
obecnie kanalizację deszczową i
korytowanie pod przyszłą drogę. Firma
„Drogrem” na ul. Belnej również
rozpoczęła już roboty ziemne.
W tym roku nowa nawierzchnia z
frezu asfaltowego powstanie na 8
gminnych drogach, na których wcześniej
Zakład Gospodarki Komunalnej
wymieni stary, wyeksploatowany
wodociąg. W czerwcu powstała nowa
sieć wraz z dziewięcioma przyłączami
na ul. Brzeźnej w Preczowie, a obecnie

trwają prace na ul. Polnej w Psarach. Już
wkrótce wymiana wodociągu nastąpi na
ul. Spacerowej w Sarnowie i ul..Ogrodowej w Strzyżowicach. Na czterech
gminnych drogach firma P.H.U. Domax
Arkadiusza Miki wykona nawierzchnię
asfaltową. W ramach tego zadania
ruszyły już prace w Górze Siewierskiej
na łączniku ul. Górnej koło stadionu, a
do końca roku powstaną nowe nakładki
na jeszcze trzech gminnych drogach: w
Strzyżowicach na ul. Podwale i
Ogrodowej oraz w Sarnowie na ul.
Spacerowej.
Gminna brygada remontowa kończy
pracę przy termomodernizacji i
wykonaniu elewacji szatni piłkarskiej w
Strzyżowicach. W lipcu pracownicy
brygady przystąpią do
termomodernizacji remizy OSP w
Preczowie, a na jesieni do przebudowy
cd. na str. 2

2

INFORMACJE
cd. ze str. 1.
wejścia bocznego do remizy OSP w
Górze Siewierskiej i prac polegających
na przygotowaniu pomieszczenia pod
kawiarenkę internetową.
W 2012 r. gmina zamierza także
ogłosić przetargi i znaleźć wykonawców
na dokończenie budowy szatni i
zagospodarowania terenu wokół boiska
Błyskawicy Preczów, jak również na
zagospodarowanie terenu przy budynku
Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach
pod plac zabaw, boiska sportowe i

miejsca parkingowe. W Górze
Siewierskiej planowana jest także
rozbudowa garaży Ochotniczej
Straży Pożarnej. Już wkrótce
rozpoczną się roboty rozbiórkowe
starych garaży po kółku rolniczym
zlokalizowanych przy placu
zabaw na ulicy 1 Maja. Powstaną
tam miejsca parkingowe do
obsługi wielofunkcyjnego boiska
sportowego. Red.

Prace na ul. Kasztanowej w Psarach.

Ruszyły prace przy budowie Orlika
Z boiska do piłki nożnej zdjęto
murawę i warstwę ziemi urodzajnej oraz
usunięto stare ogrodzenie boiska i
zdemontowano trybuny. Wykonano
drenaż boiska piłkarskiego oraz
zabudowano obrzeża betonowe i
warstwy kruszyw o różnej frakcji, które
s ą o b e c n i e
zagęszczane. Termin
realizacji całego
zadania wynikający z
podpisanej umowy to
30 października 2012
r. natomiast firma
Martinex przedstawiła
harmonogram robót
przewidujący
zakończenie prac do
końca III – go kwartału
bieżącego roku.
Samorząd gminy
Psary
uzyskał już
Na boisku Orlika wykonywana jest podbudowa.

Na dobre rozpoczęły się prace na
budowie kompleksu sportowego Orlik
2012 przy Gimnazjum w Psarach.
Wyłoniona w przetargu firma Martinex
wraz ze współpracującą z nimi firmą
P.H.U. Grumix z Sosnowca poczyniły
już bardzo duże postępy.

gwarancje dofinansowania na budowę
Orlika od Marszałka Województwa
Śląskiego, a także Ministra Sportu i
Turystyki w łącznej wysokości 666 tys.
zł. Obecnie w najbliższych trzech
miesiącach nastąpi podpisanie umowy o
dofinansowanie z Ministrem Sportu i
Turystyki. Władze samorządowe mają
nadzieję, że trzecim źródłem
dofinansowania tej inwestycji będą
unijne środki pomocowe z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, będące
w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania
„Brynica to nie granica”. Wniosek
złożony przez gminę do LGD w połowie
marca uzyskał już pozytywną ocenę
formalną Rady Programowej LGD i
został przesłany do dalszej oceny w
Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Śląskiego. Wnioskowane
wsparcie ze środków PROW to 337,784
złotych. Red.

Już wkrótce zakończenie modernizacji stadionu Orła Dąbie
Dobiegają końca prace na stadionie
w Brzękowicach Dolnych. Orzeł
Dąbie rozpocznie nowy sezon w A
klasie z nową trybuną i na
ogrodzonym obiekcie.
Modernizacja stadionu Orła Dąbie
obejmuje wykonanie zadaszonej
trybuny dla 120 widzów, ogrodzenia
obiektu oraz wykonania brukowanych
ciągów pieszych wraz z ich
oświetleniem. Firma Amibud z
Bytomia jest głównym wykonawcą tej
inwestycji wartej ponad 300 tysięcy
złotych i wspartej unijną dotacją z
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w wysokości ponad 180
tysięcy złotych. W czerwcu dobiegają
końca prace nad trybuną, której
konstrukcja stalowa i poszycie są już
gotowe. W ostatnich dniach
zainstalowano także siedziska dla
kibiców. Red.

Trybuna na stadionie Orła Dąbie pomieści 120 fanów piłki nożnej.
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Projekt współfinansowany z Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

Blisko 200 tysięcy złotych unijnej dotacji na cztery nowe projekty
edukacyjne dla dzieci i młodzieży
Od nowego roku szkolnego dzieci i
młodzież z terenu naszej gminy będą
miały okazję wziąć udział w czterech
projektach finansowanych przez Unię
Europejską w ramach środków z
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Unijna dotacja dla każdego projektu to
blisko 50 tysięcy złotych.
04.06.2012r. Wójt Gminy Psary
otrzymał informację od Instytucji
Organizującej Konkurs w ramach
Priorytetu IX, Działania 9.5 Oddolne
Inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, iż dwa złożone przez
Gminę Psary wnioski o dofinansowanie
pn.: „Ucz się nowocześnie” i „Sposoby
na szybkie i efektywne uczenie się –
dzieci powinny je znać” zostały
rozpatrzone i ocenione pozytywnie.
Projekty zostały napisane z myślą o
dzieciach uczęszczających do klas V i VI
szkół podstawowych na terenie Gminy
Psary.
Dofinansowanie, o które ubiega się
Gmina w wysokości 99.980zł,
przeznaczone zostanie na
przeprowadzenie kursów z zakresu
nowoczesnych technik uczenia się dla
dzieci oraz szkoleń dla rodziców w celu
podniesienia wiedzy nt. narzędzi
nowoczesnego uczenia się.

- Zorganizowanie dla uczniów tego
typu zajęć przyczyni się do poprawienia
sposobu koncentracji, podejmowania
decyzji, rozwijania własnej wyobraźni,
spostrzegawczości oraz twórczego i
logicznego myślenia. - mówi Sekretarz
Gminy Psary Mirella Barańska - Sorn
odpowiedzialna za gminną oświatę.
W celu osiągnięcia zmierzonych
efektów przewiduje się skrócenie czasu
potrzebnego na naukę, zwiększenie
przyjemności uczenia się, a także
uatrakcyjnienie sposobu przyswajania
nowych treści. W ramach projektów
uczestnicy otrzymają materiały
dydaktyczne i nagrody na zakończenie
kursu. Projekty będą realizowane w
okresie od 03.09.2012r. do 28.02.2013r.
Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu na
realizację projektów zarówno dzieci i
rodzice będą mieli okazję poznać i
uczestniczyć w szkoleniach, które w
przyszłości przełożą się na ułatwienie
dzieciom dalszej ścieżki edukacyjnej i
poprawę wyników w nauce.
Nowe projektu ruszą również w
Gminnym Ośrodku Kultrury w
Gródkowie, który w partnerstwie z
Instytutem Doradztwa i Rozwoju
Biznesu, w ramach konkursu
ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd
Pracy w Katowicach, po zakończeniu

podpisywania umów o dofinansowanie
projektu z Beneficjentami, uzyska
wsparcie finansowe na realizację
projektu „Warsztaty robotyki kluczem
do wyrównywania szans edukacyjnych
uczniów z gminy Psary” oraz projektu
„Robotyka kluczem do rozwoju
młodego człowieka”.
Projekt zakłada aktywizację, wzrost
zainteresowania naukami ścisłymi oraz
wzrost integracji wśród uczestników
projektu. Koncepcja projektów polega
na pobudzeniu chęci rozwoju i
samorealizacji, zdobywaniu
nowej
wiedzy i umiejętności,
samodoskonaleniu się oraz uczeniu
młodych ludzi samodyscypliny oraz
stworzeniu warunków do powstawania
nowych więzi społecznych, co zostanie
wykorzystane w ich dalszej edukacji.
Dzięki unikatowemu programowi
nauczania uczestnicy będą mieć
możliwość praktycznego poznania
różnych zagadnień z dziedziny nauki.
Zamierzone cele będą realizowane
poprzez zorganizowanie cyklu zajęć z
wykorzystaniem innowacyjnych
materiałów dydaktycznych i polegać
będą na programowaniu robotów lego
mindstorms. Red.

Powstanie 28 firm za unijne pieniądze

Beneficjenci projektu na zajęciach.

29 czerwca zakończone
zostaną szkolenia z zakresu
prowadzenia własnej
działalności gospodarczej,
odbywające się w ramach
realizacji projektu „Wsparcie
przedsiębiorczości i
samozatrudnienia w powiecie
będzińskim”, którego
Beneficjentem jest Gminny
Ośrodek Kultury Gminy Psary.
Uczestnicy Projektu objęci
zostali wsparciem doradczoszkoleniowym, w ramach
którego przeprowadzonych
zostało 80 godzin lekcyjnych
szkoleń oraz 20 godzin
doradztwa indywidualnego

przypadających na każdego Uczestnika.
W związku z podjętymi przez
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary
działaniami, Instytucja Pośrednicząca II
stopnia wyraziła zgodę na zmiany we
wniosku o dofinansowanie projektu i
przyznanie dotacji wszystkim
uczestnikom projektu, a nie tylko 24
osobom, jak pierwotnie założono we
wniosku o dofinansowanie projektu.
Jednorazowe wsparcie finansowe na
rozwój przedsiębiorczości w kwocie do
36 000 zł otrzymają wszyscy Uczestnicy
Projektu – łącznie 28 osób.
Zakończenie realizacji projektu
przewidziane jest na 31 maja 2013 r..
GOK.
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Dobra współpraca gwarancją rozwoju Gminy
Dobra i harmonijna współpraca
Wójta z Radą Gminy to jeden z
kluczowych czynników
gwarantujących osiąganie sukcesów w
samorządzie, w tym szybkiego i
skutecznego rozwoju Gminy. Tak
właśnie układa się współpraca w
obecnej kadencji Wójta z Radnymi Rady
Gminy.
Celem każdej ze stron jest poprawa
warunków życia mieszkańców, zatem
swoje działania opierają na
konstruktywnym dialogu, nie tracąc
czasu na spory i nieporozumienia. I
chociaż Rada Gminy jest miejscem
ścierania się różnych poglądów, to
jednak na odbywających się komisjach
toczy się konstruktywna i merytoryczna
dyskusja nad lokalnymi problemami.
Wnoszone na komisjach interpelacje i
zapytania radnych są niezwłocznie
realizowane i wyjaśniane. Dobra
współpraca Rady Gminy z Wójtem
widoczna jest wyraźnie w liczbie
podjętych uchwał. Do tej pory wszystkie
przygotowane przez Wójta propozycje
zyskały akceptację Radnych. Na 222
uchwały, tych podjętych jednogłośnie

jest 205 co stanowi 92%. Władze
Urzędu dbają również o utrzymanie
dobrych relacji Biura Rady Gminy z
pracownikami samorządowymi, w tym
w szczególności z kierownikami
referatów i kierownikami jednostek
organizacyjnych Urzędu.
Opracowywane przez nich materiały na
komisje są rzetelnie przygotowywane, a
zakres zawartych w nich informacji jest
szczegółowy i wyczerpujący. Materiały
przekazywane do Biura Rady wpływają
terminowo, tak aby każdy z radnych miał
możliwość dokładnego zapoznania się z
ich treścią.
Pani Grażyna Polasiak –
Przewodnicząca Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska
tak wypowiada się o obecnej kadencji:
„Dobra współpraca Wójta z Radą jest
podstawą efektywnego funkcjonowania
samorządu. I tu konieczna jest wola
współdziałania z obu stron. Jest to
możliwe dzięki przestrzeganiu istotnych
zasad. Po pierwsze - dobrej komunikacji.
Radni są rzeczowo informowani o
przebiegu prowadzonych przedsięwzięć
oraz o kontekście prawnym dotyczącym

Radni podczas jednej z Sesji Rady Gminy.

podejmowanych decyzji, czują się
partnerami we współpracy. Po drugie wzajemnego szacunku, który zapewnia
dobre relacje partnerów. I po trzecie –
wywiązywania się z zawartej umowy.
Rzetelne wypełnienie zadań, do których
się zobowiązaliśmy również gwarantują
dobrą współpracę. Życzymy sobie
dalszej efektywnej współpracy dla dobra
naszych lokalnych społeczności”.
Takiego samego zdania jest
Aleksander Jewak – Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej, który mówi, iż
„zbliża się połowa kadencji Rady Gminy
Psary i jak dotąd współpraca z Wójtem
układa się bardzo dobrze. Nauczeni
doświadczeniem, że zgoda buduje,
staramy się współpracować dla dobra
Gminy i jej mieszkańców. Nawet jeżeli
ktoś myśli inaczej i takie relacje Rady i
Wójta mogą się nie podobać, to ja
osobiście uważam, że jest w błędzie.
Patrząc na wojnę polsko – polską
parlamentarzystów trzymajmy się z
daleka od takich zachowań i działajmy
ponad podziałami partyjnymi. Mam
nadzieję, że dalsza współpraca na II
część kadencji będzie układać się
równie owocnie, czego sobie i
wszystkim samorządowcom życzę”.
W ciągu niespełna 2 lat w Gminie
Psary rozpoczęto i ukończono szereg
inwestycji w infrastrukturę drogową i
sportową, a kolejne z nich są
zaplanowane na następne lata. Dzięki
takim relacjom, pozostaje nam jedynie
życzyć sobie i mieć nadzieję, że uda się
osiągnąć wszystkie zamierzone cele.
Jestem bardzo zadowolony z
dotychczasowej współpracy z Radą
Gminy. Wspólnie koncentrujemy się na
konstruktywnej pracy a nie na jałowych
sporach. Dzięki temu tylko
w bieżącym roku zaplanowaliśmy do
realizacji ponad 20 zadań budowlanych,
które rozwiążą konkretne problemy
naszych mieszkańców i podniosą jakość
życia w Gminie Psary – mówi Wójt
Tomasz Sadłoń. Red.

Rada Gminy Informuje
z
Na XIX Sesji w Ośrodku Kultury w Sarnowie, radni przyjęli 7 projektów uchwał w sprawie:
z
Sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Preczowie przy ul. Szkolnej stanowiących własność gminy.
z
Wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat lokalu mieszczącego się w budynku OPS w Psarach ul. Szkolna 100,

stanowiącego własność gminy.
z
Sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Malinowicach stanowiącej własność

gminy.
z
Nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury Gminy Psary.
z
Rozpatrzenia skargi Pani Katarzyny Radziszewskiej i Pana Norberta Radziszewskiego, uznając ją za bezzasadną.
z
Zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków PROW.
z
Zmian w budżecie gminy na 2012r.
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Parlamentarzyści wprowadzili nowy system gospodarowania
odpadami - trzeba przygotować się na podwyżki opłat za śmieci
Od 1 lipca 2013r. Gmina Psary, jak i
wszystkie samorządy w Polsce,
przejdzie na nowy system
gospodarowania odpadami
komunalnymi wprowadzony ustawą z
dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz niektórych innych ustaw.
Najważniejszą zmianą dla wszystkich
jest obligatoryjne przejęcie przez gminę
od właścicieli nieruchomości
obowiązków w zakresie
zagospodarowania odpadów
komunalnych. Obecnie to właściciel
nieruchomości zawierał umowę na
odbiór odpadów komunalnych,
z przedsiębiorcą posiadającym
zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu gminy.
Najczęstszym kryterium wyboru takiej
firmy była cena za odbiór odpadów,
która uzależniona jest z kolei, od
wielkości pojemnika oraz częstotliwości
odbioru odpadów. System ten jednak nie
był szczelny, ponieważ mieszkańcy
uchylali się od zawarcia umowy na
odbiór odpadów komunalnych z firmą
wywozową, co skutkowało
podrzucaniem odpadów do ulicznych
koszy, składowaniem ich w lasach bądź
przydrożnych rowach.
Nowy system zobowiązuje gminę do
zorganizowania przetargu na odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości. Z wyłonionym w drodze
ww. przetargu przedsiębiorcą, Wójt
Gminy podpisze umowę na odbiór
odpadów komunalnych i transport
odpadów oraz zagospodarowanie
odpadów. Ponadto Gmina zobowiązana
jest również do finansowania kosztów
związanych z odbiorem, transportem i
unieszkodliwianiem odpadów. W
związku z tym, gmina otrzymała
również uprawnienia do pobierania

opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Opłata za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi będzie stanowiła dochód
gminy, z którego będą finansowane
koszty funkcjonowania systemu odbioru
odpadów komunalnych od
mieszkańców gminy, czyli: odbiór,
transport, odzysk i unieszkodliwianie
odpadów; tworzenie oraz utrzymanie
punktów selektywnego zbierania
odpadów; obsługa administracyjna
systemu.
Stawki opłat wspomnianych wyżej
oraz tryb ich uiszczania określi Rada
Gminy w drodze uchwały.
Natomiast właściciel nieruchomości
będzie zobowiązany do złożenia
deklaracji o wysokości miesięcznej
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Nowelizacja ustawy poszerzyła
również wachlarz uprawnień dla Rady
Gminy. Rada Gminy może w drodze
uchwały, podjąć m.in. decyzje: o
przejęciu obowiązku odbioru odpadów
komunalnych z nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają
odpady komunalne (nieruchomości na
których jest prowadzona działalność
gospodarcza) oraz o przejęciu
obowiązku opróżniania zbiorników
bezodpływowych z nieruchomości
zamieszkałych oraz niezamieszkałych
(nieruchomości na których jest
prowadzona działalność gospodarcza),
na których powstają nieczystości ciekłe.
Nowe zasady wprowadzone
przedmiotową ustawą mają najpóźniej
obowiązywać od 1 lipca 2013r., czyli
pozostało nam niewiele czasu na ich
wprowadzenie. W tym czasie należy
dokonać następujących zmian: korekta
„Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Psary”; nowe
uchwały m.in. w sprawie określenia
stawek opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi a także
zorganizowanie oraz wdrożenie
nowego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach nakłada
gruntowną przebudowę
dotychczasowego systemu
gospodarowania odpadami
komunalnymi. Warto pamiętać, że
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przyjęta przez Parlament ustawa nie
polega tylko na zmianie odbiorcy opłat
(zamiast firmie wywożącej odpady
komunalne właściciel nieruchomości
będzie płacił gminie), ale przechodzimy
na o wiele bardziej restrykcyjny i
rozbudowany system gospodarowania
odpadami, za który mieszkańcy i gminy
w Polsce będą musiały więcej zapłacić.
Odpady komunalne będą teraz trafiały
tylko do instalacji regionalnej, co wiąże
się z dużo mniejszą ilością składowisk
odpadów komunalnych
funkcjonujących w naszym regionie.
Gminy są również zobowiązane do
osiągnięcia do 31 grudnia 2020r. co
najmniej 50% poziomu recyklingu i
przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła oraz co najmniej 70%
poziomu recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i
rozbiórkowych. Do dnia 16 lipca 2020r.
należy ograniczyć masę odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania - do
nie więcej niż 35% wagowo całkowitej
masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania, w
stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 r.. Osiągnięcie
tych ambitnych założeń będzie niestety
kosztowało.
Wprowadzane zmiany będą się
wiązały ze zwiększeniem tzw. „opłaty
śmieciowej, czyli opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi, co będzie spowodowane
kosztami związanymi z
wprowadzeniem nowego systemu.
Nowelizacja ustawy ma jednak zalety,
przede wszystkim ma na celu
zmniejszenie ilości odpadów
trafiających na składowiska odpadów
p o p r ze z s eg reg acj ę o d p ad ó w i
likwidację dzikich wysypisk śmieci.
Dagmara Toczkowska, Referat
Przedsięwzięć Publicznych, Urząd
Gminy w Psarach.
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Co roku w maju Ośrodek Pomocy
Społecznej w Psarach organizuje
konkurs profilaktyczno – edukacyjny
dla szkół podstawowych Gminy Psary
pt. Bezpieczna Gmina Psary – Razem
Bezpiecznej - Cztery Pory Roku Dla
Zdrowia -Małyszomania. W tym roku
odbył się on 18 maja w Świetlicy
Wiejskiej w Dąbiu już po raz XII .
Zadania z którymi musieli zmierzyć się
zawodnicy były podzielone
tematycznie na bezpieczeństwo,
ratownictwo przedmedyczne,
profilaktyka, zdrowe odżywianie,
asertywność, a sportowe na slalom
biegowy, podskoki na jednej nodze po
okręgu i strzelanie goli kijem
hokejowym.
- Głównym celem konkursu jest
wykształcenie u uczniów umiejętności
prowadzenia zdrowego stylu życia jako
alternatywy dla zachowań
ryzykownych, życia z używkami. - mówi
Aleksander Koćwin, pełnomocnik do
spraw uzależnień z Ośrodka Pomocy
Społecznej w Psarach.
Podczas tegorocznej Małyszomanii
uczestnicy konkursu mogli zobaczyć
pokazy musztry zaprezentowanej przez
uczniów klasy pożarniczej LO w
Wojkowicach, pokaz umiejętności
piłkarskich zawodników z Klubu
Zagłębia Sosnowiec, pokaz sprzętu i

wyposażenia Komendy Powiatowej
Policji w Będzinie oraz Szkoły Policji w
Katowicach, wyposażenia oraz
umiejętności Rejonowego Pogotowia
Ratunkowego w Sosnowcu Sekcji
Ratownictwa Medycznego w Będzinie
oraz wyposażenia Ochotniczej Straży
Pożarnej w Dąbiu.
- Impreza nie wyszłaby tak dobrze
bez pomocy innych ludzi. Dziękujemy
wszystkim instytucjom, które
Nagrody zwycięzcom wręczał Wójt oraz
bezinteresownie zorganizowały pokazy
kierownik OPS Agnieszka Sarnik .
dla dzieci i młodzieży dając im tym
samym szansę na zdobycie nowej
wiedzy i doświadczeń. Dziękujemy
również sponsorom Firmie Huhtamaki z
Czeladzi, Fabryce Danone z Bierunia. mówi Agnieszka Sarnik, kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach.
W wyniku przeprowadzonych
konkurencji tematycznych, po
przeliczeniu punktacji, klasyfikacja
przedstawiała się następująco:
I miejsce drużyna ze Szkoły
Podstawowej w Dąbiu.
II miejsce drużyna ze Szkoły
Podstawowej w Gródkowie.
III miejsce drużyna ze Szkoły
Jedna z konkurencji sportowych.
Podstawowej w Sarnowie .
IV miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach .
Podstawowej w Strzyżowicach .
II miejsce zajęła drużyna ze Szkoły
W konkurencjach sportowych I Podstawowej w Dąbiu.
miejsce zajęła drużyna ze Szkoły
III miejsce zajęła drużyna ze Szkoły
Podstawowej w Sarnowie.
IV miejsce zajęła drużyna ze Szkoły
Podstawowej w Gródkowie.
Po podsumowaniu konkurencji
tematycznych i sportowych w
Małyszomanii 2012 roku:
I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w
Dąbiu. Szkoła otrzymała za zajęcie
pierwszego miejsca puchar ufundowany
przez Panią Posłankę do Sejmu RP dr. n.
med. Beatę Malecką – Libera.
II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa
w Gródkowie i eksekwo Szkoła
Podstawowa w Strzyżowicach - szkoły
otrzymały piłki z autografami piłkarzy
Klubu Sportowego Zagłębie w
Sosnowcu.
III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa
Występ taneczny uczennic ze Szkoły Podstawowej w Gródkowie.
w Sarnowie. OPS.

Majówka górników
W Będzinie działa Stowarzyszenie
Inżynierów i Techników Górnictwa
Koło „Zagłębie”. Skupia kadrę
inżynieryjno-techniczną ze
zlikwidowanych zagłębiowskich kopalń
węgla, głównie z byłej kopalni
„Grodziec”. Koło liczy 41 osób, wśród
nich są też mieszkańcy Gminy Psary.

24 maja br. grupa członków wybrała
się na majówkę do Czeladzi, by
zwiedzić muzeum „Saturn”. Muzeum to
mieści się w dawnym budynku dyrekcji
kopalni „Saturn”. Podczas zwiedzania
można obejrzeć różne eksponaty
świadczące o historii Czeladzi, ale
przede wszystkim o kopalni „Saturn”.

Muzeum powstało na bazie
funkcjonowania tu Czeladzkiej Izby
pamięci.
Wykonano wspólne pamiątkowe
zdjęcie, na którym wśród uczestników z
terenu Gminy Psary są: Bolesław
Ciepiela, Dariusz Krużel, Tadeusz
Krasoń, Leszek Skrzypiec.BC.
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Gminne konkursy dla przedszkolaków
Koniec maja i początek czerwca był
dla przedszkolaków z naszej gminy
czasem wytężonej pracy. Dzieci brały
udział w corocznych edycjach trzech
konkursów: “Snuj się snuj bajeczko ...”,
“Jestem przyjacielem Syriusza” oraz
“Bezpieczny Przedszkolak”.
We wszystkich konkursach wzięli
udział reprezentanci grup sześcioletnich
z przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych przy szkołach
podstawowych: „ Mali Poszukiwacze”,
„Przyjaciele Syriusza” z Przedszkola
Publicznego im. Misia Uszatka w
Strzyżowicach, oddziału
przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej im. E. Gierczak w
Gródkowie, oddziału przedszkolnego

Występ przedszkolaków na konkursie
“Jestem przyjacielem Syriusza”.

przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Dąbiu, „Mądre Sowy” z
Przedszkola Publicznego im. Kubusia
Puchatka w Sarnowie.
31 maja 2012 roku w Przedszkolu
Publicznym im. Kubusia Puchatka w
Sarnowie odbyła się III edycja
GMINNEGO KONKURSU
LITERACKIEGO „SNUJ SIĘ, SNUJ
BAJECZKO...” zorganizowana przez
Ewę Sus (dyrektor przedszkola), Jolantę
Zygmunt (nauczyciel przedszkola,) i
Krystynę Białas (starszy bibliotekarz z
Biblioteki Publicznej w Sarnowie).
Przedszkolaki podczas zabawy
rywalizowały ze sobą o zdobycie jak
największej ilości punktów.
Organizatorzy dali możliwość
wykazania się znajomością bajek
poprzez: rozwiązywanie zagadek,
układanie bajkowych puzzli, podanie
tytułu bajki po wysłuchaniu krótkiego
fragmentu utworu, uzupełnianie cytatów
z wybranych utworów literatury
dziecięcej, popisy recytatorskie.
W Przedszkolu Publicznym im. Misia
Uszatka w Strzyżowicach odbyła się V
edycja Gminnego Konkursu Wiedzy o
krajach Unii Europejskiej pt. „Jestem
przyjacielem Syriusza”. 6 czerwca
przedszkolaki dzielnie zmagały się ze
wszystkimi zadaniami, które wcale nie
należały do najłatwiejszych. Musiały:
zaprezentować ułożone pod okiem

wychowawców rymowanki na temat
wybranego kraju Unii Europejskiej,
rozwiązać poprawnie quiz „prawda fałsz”, ułożyć puzzle i podpisać postać
przedstawioną na obrazku, podać tytuł
bajki po uprzednim wysłuchaniu
fragmentu utworu muzycznego,
rozwiązywać zagadki tekstowe.
11 czerwca 2012 roku w Przedszkolu
Publicznym im. Kubusia Puchatka w
Sarnowie odbyła się VIII edycja
Gminnego Konkursu „Bezpieczny
przedszkolak". Zadaniem zespołów było
wykazanie się znajomością zasad
bezpiecznego zachowania się w domu,
przedszkolu, czy sytuacjach życia i
zdrowia, umiejętnością niesienia
pomocy innym oraz znajomością
podstawowych zasad ruchu drogowego .
Zdyscyplinowani kapitanowie zespołów
podawali odpowiedzi na zadania
sześciu cykli: rozwiązywanie zagadek
słuchowych, rozwiązanie quizu "Tak czy
nie",rozwiązanie krzyżówki,
rozpoznanie rekwizytów, układanie
puzzli, rozpoznanie zagadek
dźwiękowych.
Z uwagi na wysoki stopień
rozwiązania zadań komisje konkursowe
na konkursach przyznały zgodnie
wszystkim zespołom I miejsce. Na
zakończenie Wójt Gminy Psary Tomasz
Sadłoń wręczył nagrody i dyplomy dla
każdej grupy. Red.

Konkurs "Na straganie" - rozstrzygnięty!
Utwór Jana Brzechwy "Na straganie"
został wybrany do zilustrowania przez
uczniów klas II ze szkół podstawowych
gminy Psary, którzy byli uczestnikami II
części konkursu plastycznego z cyklu
Polscy poeci dzieciom.
Uczestnicy po dokładnym
zapoznaniu się z treścią wiersza, na
dostarczonych przez organizatora (GBP
w Psarach) tablicach korkowych mieli
stworzyć targowy stragan, używając do
tego dowolnych materiałów. Każda klasa
miała za zadanie wykonać wspólnie

t ylko jedną pracę. Zakończenie
konkursu wyznaczono na 14 maja, tego
też dnia w centrali Gminnej Biblioteki
Publicznej w Psarach znalazło się 5
dużych, niezwykle barwnych
STRAGANÓW. Kłótliwe, barwne
warzywa powstały z: kolorowego
papieru, plasteliny, koralików,
makaronu i tkanin. Przestrzenne
zadaszenie, wielki gar, zachwalający
swój towar sprzedawca oraz fragmenty
tekstu, dodatkowo wpłynęły na
atrakcyjność dzieł. Każda praca miała w

sobie coś osobliwego, jednak
najbardziej pomysłowa i barwna
powstała w Szkole Podstawowej w
Gródkowie pod opieką Agaty Koćmy.
Wszystkie klasy biorące udział w
konkursie otrzymały w nagrodę
planszowe gry edukacyjne, słodycze
oraz okolicznościowe dyplomy.
Stragany można podziwiać w GBP w
Psarach, a w okresie wakacyjnym w holu
Filii nr 2 GBP w Strzyżowicach. GBP.

Fascynujące przedpołudnie w Bibliotece
W Bibliotece fascynująca jest każda
godzina, którą w niej spędzamy ale
zdarzają się - chociaż nieco rzadziej chwile bardzo szczególne. I właśnie taki
nadzwyczajny moment miał miejsce 5
czerwca, we wtorkowe przedpołudnie,
kiedy to przyjechała do naszej gminy
Anna Onichimowska.
Ta wyjątkowa pisarka jest jedną z
niewielu autorek pięknych i mądrych

książek przeznaczonych zarówno dla
dzieci jak i dla młodzieży (ostatnio pisze
również dla dorosłych). W Psarach,
gdzie spotkała się z uczennicami
gimnazjum - była pierwszy raz i z
pewnością nie ostatni. Na spotkaniu Pani
Anna opowiadała o swoim życiu i pracy,
o tym co jest dla niej ważne i czego nie
toleruje, o tym jak tworzy książki i kto
jest ich pierwszym recenzentem. Książki
Pani Anny są niezwykle cenne,

ponieważ każda z nich porusza ważny
problem dotykający coraz liczniejszych
środowisk, zwłaszcza ludzi młodych. Są
bardzo głęboko przemyślane,
przedyskutowane ze specjalistami z
danej dziedziny aby były wiarygodne i
prawdziwe. Nasze spotkanie z Anną
Onichimowską było nie tylko miłe i
sympatyczne, ale też mądre i ważne.
GBP.
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Papieska Wieczornica w Sarnowie
18 maja 2012 w dzień 92 urodzin
Wielkiego Polaka
Ojca Świętego
Błogosławionego Jana Pawła II, w
Ośrodku Kultury w Sarnowie odbyła się
uroczysta wieczornica poświęcona Jego
pamięci.
W tej szczególnej uroczystości udział
wzięli Wójt Gminy Psary Tomasz
Sadłoń, Przewodniczący Rady Gminy
Psary Jacenty Kubica, Ks. Proboszcz z
Parafii pw. Jezusa Chrystusa Dobrego
Pasterza w Sarnowie dr Mirosław Wilk,
Sołtys Sarnowa Mieczysław Sobczyk,
Przewodniczący Akcji Katolickiej z

Sarnowa Grzegorz Bacia wraz z
członkami Stowarzyszenia oraz wielu
mieszkańców Sołectwa Sarnów i gminy
Psary. Słowo wstępne wprowadzające
w podniosłą atmosferę wieczoru
wygłosił Ks. Proboszcz M. Wilk.
Wiersze autorstwa Karola Wojtyły
zaprezentowały publiczności
uczestniczki zajęć teatralnych w OK..
Sarnów Julia Cieślik i Angelika
Domagała, natomiast montaż słownomuzyczny dotyczący osoby
Błogosławionego Ojca Świętego
przedstawiły zebranym wspólnie
Zespoły „Zagłębianki" i „Górzanki".

Pełen nostalgii i wzruszenia program
został bardzo mile przyjęty, czego
dowodem były długie, gromkie brawa
jakimi publiczność nagrodziła zespoły,
stojąc, oraz wspólne odśpiewanie
„Barki" ulubionej Pieśni Jana Pawła II.
11.05.2012 r. w Gminnym Ośrodku
Kultury Gminy Psary w Gródkowie
odbyła się "Wieczornica poświęcona
pamięci Jana Pawła II". Pan Ryszard
Barański - pomysłodawca imprezy,
przedstawił zebranym gościom ciekawą
prezentację obrazującą Pielgrzymkę
GOK.

Święto Niezapominajki w Dąbiu
20 mają mieszkańcy gminy mieli
okazję wziąć udział w kolejnym
koncercie z projektu „Muzyczna podróż
po Gminie Psary”, w ramach „Małych
projektów z Lokalnej Grupy Działania
„Brynica to nie granica”. Było to tzw.
„Święto Niezapominajki”.
Na imprezie nie zabrakło
zaproszonych gości: Wójta Gminy Psary

Tomasza Sadłonia, który przywitał
wszystkich zebranych, Pani Sekretarz
Gminy Psary Mirelli Barańskiej-Sorn, a
także wielu Radnych. Na rozpoczęcie
dzieci ze SP w Dąbiu zaprezentowały
spektakl teatralno-muzyczny. Następnie
mogliśmy podziwiać wszystkie gminne
zespoły śpiewacze: Strzyżowiczanie,
Zagłębianki, Zespoł Od...do, Zespół

Górzanki w trakcie swojego występu.

Koła Emerytów i Rencistów, Nasz
Gródków, Górzanie, Brzękowianie,
Zespół z Dąbia, a także dwa gościnne
zespoły: Grodźczanie i Zespół KGW
Toporowice. Główną atrakcją koncertu
był występ orkiestry dętej KWK Julian
pod dyrekcją Antoniego Majchrzaka,
który odbył się w trzech odsłonach,
między prezentacjami zespołów. W
międzyczasie odbywały się konkursy dla
dzieci i dorosłych, z licznymi
nagrodami. Dodatkowymi atrakcjami,
szczególnie dla najmłodszych były:
dmuchany zamek, trampolina, a także
stragany z wat a cukrową, popcornem
czy mnóstwem zabawek. GOK.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja
Zarządzająca Programem Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Bliżej Dzierżona
12 czerwca w Ośrodku Kultury w
Sarnowie odbyło się uroczyste otwarcie
wystawy plastycznej poświęconej życiu
i działalności ks dra Jana Dzierżona
najwybitniejszej dotychczas postaci
związanej z pszczelarstwem i
bartnictwem.
W tym niecodziennym wydarzeniu
udział wzięli m.in. Przewodniczący
Rady Gminy Psary Jacenty Kubica,
Radny sołectwa Sarnów Aleksander
Jewak, Wiceprezes Zagłębiowskiego
Koła Pszczelarzy Józef
Kopczacki,
Przewodniczący Sekcji Historycznej
Śląskiego Związku Pszczelarzy Adama
Wilczyński, Przewodniczący Sądu
Koleżeńskiego przy Śląskim Związku
Pszczelarzy Zenon Kołacz, Członek

Zarządu
Zagłębiowskiego Koła i
współautora wystawy
Ryszard
Filipczyk, Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Psarach Helena Warczok,
Prezes Akcji Katolickiej z Sarnowa
Grzegorz Bacia, Sekretarz ZKiBWP RP
Józefa Skrzydlak, Kierownik Zespołu
„Zagłębianki" Janina Okularczyk wraz z
członkiniami Zespołu i licznie
zgromadzeni Pszczelarze ze Śląska i
Zagłębia. Wystawa plastyczna „Życie i
działalność ks dra Jana Dzierżona", jest
czwartą z kolei wystawą traktująca o
tematyce pszczelarskiej organizowaną w
Gminnym Ośrodku Kultury Gminy
Psary. Poprzednie „Wystawa starego
sprzętu pszczelarskiego", „Od kwiatka
do kropelki miodu" oraz „Miód w
tradycji kuchni polskiej" cieszyły się

sporym zainteresowaniem i pozwoliły
wszystkim zwiedzającym zapoznać się z
bardzo ciekawymi informacjami
dotyczącymi wykorzystania miodu i
produktów pszczelich oraz ich
drogocennymi wręcz właściwościami.
Obecna wystawa oraz połączona z nią
prelekcja i pokaz filmu o księdzu
Dzierżonie dały wszystkim
zgromadzonym na uroczystości wiele
wspaniałych wrażeń i dużo nowych,
cennych wiadomości.
Głównym
prelegentem wystawy był Adam
Wilczyński - Przewodniczący Sekcji
Historycznej Śląskiego Związku
Pszczelarzy. Artystycznym akcentem
wieczoru był natomiast koncert Zespołu
„Zagłębianki". GOK.

INFORMACJE
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Dwoje ludzi, cztery koła…
czyli słów kilka o rodzeństwie na rowerach!
Mateusz i Sebastian Grabisowie to
bracia, którzy każdą wolną chwilę
spędzają na rowerze. Obydwoje nie
wyobrażają sobie swojego życia bez
treningów, adrenaliny oraz satysfakcji,
jaką daje im ten sport. W związku ze
zbliżającym się wyścigiem kolarskim w
n a s z e j g mi n i e p o s t a n o w i ł a m z
chłopakami porozmawiać o tym, co
zajmuje im sporą część ich życia.
Głos Gminy Psary: Opowiedzcie coś
o sobie współmieszkańcom. Gdzie
chodzicie do szkoły, a przede wszystkim
co i gdzie trenujecie.
SEBASTIAN: Nazywam się Sebastian
Grabis, mam 14 lat i chodzę do
Gimnazjum nr 6 w Będzinie-Łagisza.
Moją pasją jest rower dlatego uprawiam
kolarstwo szosowe, przełajowe oraz
MTB. Jestem zawodnikiem Grupy
Kolarskiej Zagłębie Sosnowiec w
kategorii młodzik.
MATEUSZ: Nazywam się Mateusz
Grabis mam 18 lat, chodzę do 2 klasy
Technikum Elektronicznego w
Sosnowcu. Moją pasją jest również jazda
na rowerze i tak, jak brat uprawiam
kolarstwo szosowe, przełajowe oraz
MTB. Od sześciu lat jestem
zawodnikiem Grupy Kolarskiej Zagłębie
Sosnowiec obecnie w kategorii junior.
GGP: Gdzie zazwyczaj trenujecie i
jak długo?
S: Trenuję w okolicach Kazimierza
Górniczego oraz na terenie Gminy
Psary. Treningi odbywają się codziennie
po 2-3 godziny i w tym czasie pokonuję
trasę około 50-70km. W czasie złej
pogody trenuje w domu na trenażerze.
M: Podobnie jak mój brat trenuję w
okolicach Kazimierza Górniczego, na
terenach naszej gminy oraz na Jurze
Krakowsko- Częstochowskiej. Moje

treningi są znacznie dłuższe, pokonuję
trasę około 100km.
GGP: Wasze najważniejsze
osiągnięcia to…
S: Moje to między innymi:
- Brązowy medal na Mistrzostwach
Śląska w kolarstwie przełajowym w
sezonie 2011- Srebrny medal podczas
wyścigu ze startu wspólnego w
Kłomnicach 15.04.2012- Złoty medal na
Mistrzostwach Śląska w jeździe parami
na czas 5.05.2012 - Brałem udział we
wszystkich wyścigach organizowanych
przez gminę Psary i w większości
zajmowałem pierwsze miejsca
M: Ja mogę się pochwalić takimi
wynikami, jak : - Brązowy medal
podczas Mistrzostw Śląska w kolarstwie
przełajowym w Hucisku 2010- Złoty
medal podczas Mistrzostw Śląska w
kolarstwie górskim MTB w Imielinie
2010- Złoty medal podczas Mistrzostw
Śląska w kolarstwie przełajowym w
Hucisku 2011 - Brązowy medal podczas
Mistrzostw Śląska w kolarstwie górskim
MTB w Imielinie 2011- Brązowy medal
w Super Pucharze Polski w kolarstwie
przełajowym w Szczekocinach 2011.
Brązowy medal podczas Mistrzostw
Polski w kolarstwie przełajowym w Ełku
2012. Dodatkowo dzięki dobrym
wynikom w Pucharze Polski w
kolarstwie przełajowym oraz dobrej
lokacie na Mistrzostwach Polski
zostałem powołany do kadry narodowej
i mogłem wziąć udział w dwóch seriach
Pucharu Świata w Belgi i Holandii oraz w
Mistrzostwach Świata w Belgi w
kolarstwie przełajowym.
GGP: Czy kiedykolwiek braliście
udział w wyścigu organizowanym przez
naszą gminę?
S: Brałem udział we wszystkich

Sebastian Grabis.

wyścigach organizowanych przez gminę
Psary i w większości zajmowałem
pierwsze miejsca.
M: Ja również brałem udział we
wszystkich seriach wyścigu kolarskiego
w Psarach.
GGP: Bardzo się cieszymy,
zapraszamy na kolejną edycję i życzymy
mnóstwa sukcesów sportowych i nie
tylko. Dziękujemy za wywiad.
Rozmawiała Angelika Pierzchała.

Mateusz Grabis.

Sobótka w Goląszy - Brzękowicach
Mieszkańcy Goląszy i Brzękowic
postanowili kultywować ginącą już
starosłowiańską tradycję Sobótek i w
pierwszy dzień po Zielonych Świątkach
– 28 maja zorganizowali z tej okazji
biesiadę na placu obok budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej Goląsza –
Brzękowice.
Przeprowadzenie tego obrzędu miało
w czasach prasłowiańskich zapewnić
świętującym zdrowie i urodzaj.
Mieszkańcy przybyli na uroczystość
mieli okazję obejrzeć kabaret w
wykonaniu dzieci i młodzieży, następne
wystąpił gościnnie Zespół Śpiewaczy

Twardowiczanie z repertuarem
biesiadnym, który sprawił, że wszyscy
zgromadzeni przyłączyli się do
wspólnego śpiewu. Na zakończenie
części artystycznej przedstawiono
jeszcze jeden kabaret, po czym nastąpił
długo oczekiwany moment zapalenia
ogniska. Tego dnia każdy z biesiadników
mógł spróbować wypieków lokalnych
gospodyń. Wśród zgromadzonych gości
nie zabrakło Wójta Gminy Psary
Tomasza Sadłonia, Sekretarz Gminy
Psary Mirelli Barańskiej – Sorn, Radnej z
Goląszy Teresy Kosmali – Gąsior oraz
Sołtysa Goląszy Jacka Łaszczyka. Red.

Kabaret w wykonaniu dzieci i młodzieży.
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Gminny Dzień Dziecka
W niedzielne popołudnie 3 czerwca
na placu przy budynku remizy OSP w
Psarach odbył się kolorowy i pełen
atrakcji festyn rodzinny z okazji Dnia
Dziecka.
W specjalnym programie
artystycznym przygotowanym przez
organizatorów znalazły się występy
najmłodszych mieszkańców naszej
gminy.
Pokazy taneczne, wokalne oraz
kabaretowe w wykonaniu
przedszkolaków z Sarnowa, Strzyżowic,
uczniów szkół podstawowych z
Sarnowa, Gródkowa Strzyżowic, Dąbia
oraz uczniów Gimnazjum z Psar cieszyły
się dużym zainteresowaniem
zgromadzonej publiczności, która
młodych wykonawców nagradzała
gromkimi brawami. Na scenie
zaprezentowali się również najmłodsi
uczestnicy zajęć tanecznych
prowadzonych przez GOK, para
taneczna ze Szkoły Tańca MARENGO
oraz zespół instrumentalny z Ośrodka
Kultury w Sarnowie. Główną atrakcja
niedzielnego popołudnia był występ
chóru „SŁOWICZEK” z Rudy Śląskiej
oraz spektakl „Właśnie leci show dla
dzieci” w wykonaniu teatru MAŁGO.
Gorącej i rodzinnej atmosfery festynu nie
ostudziła nawet deszczowa aura.
Zabawy oraz konkursy prowadzone
przez aktorów teatru MAŁGO sprawiły,
że wspólna zabawa trwała do samego
wieczoru. Ponadto występom
towarzyszyły liczne gry, zabawy oraz
konkursy sportowe i plastyczne w

Obchodom dnia dziecka towarzyszyły liczne występy dzieci i młodzieży z naszej gminy.

których na każdego z uczestników
czekały atrakcyjne nagrody oraz słodkie
upominki. Dla zwycięzców sportowych
zmagań czekały puchary, nagrody oraz
pamiątkowe dyplomy, które podczas
podsumowania wręczył Wójt Gminy
Psary Tomasz Sadłoń.
- Był to wspaniały, rodzinny festyn,
pełen atrakcji oraz ciekawych pomysłów
przygotowany specjalnie z myślą o
dzieciach z naszej gminy. Mam
nadzieję, że takich przedsięwzięć
będzie w naszej gminie coraz więcej. powiedziała Urszula Fickowska, mama
małej Karolinki i Pawła. Wszystkie dzieci
mogły skorzystać z dodatkowych atrakcji
jakimi były: zjeżdżalnie, wodne kule,
jazda na kucykach, malowanie twarzy, a
nawet przejażdżka wozem strażackim,
który udostępnili dla najmłodszych
druhowie strażacy z OSP w Psarach.
Wśród gości którzy dopingowali w tym
szczególnym dniu wszystkie dzieci byli:
Przewodniczący Rady Gminy Psary
Jacenty Kubica wraz z radnymi, Wójt
Gminy Psary Tomasz Sadłoń, sekretarz
gminy Psary Mirella Barańska-Sorn,
sołtys sołectwa Psary Henryk Stuczeń,
dyrektorzy placówek oświatowych z

terenu gminy Psary oraz przedstawiciele
lokalnych organizacji społecznych
działających na terenie naszej gminy.
Gminny Ośrodek Kultury serdecznie
dziękuję wszystkim pracownikom GOK,
dyrektorom oraz nauczycielom
placówek oświatowych, druhom
strażakom z OSP w Psarach, członkom
Stowarzyszenia „Sportowa Gmina
Psary” oraz członkom Klubu Seniora z
Psar za pomoc i zaangażowanie w
przygotowaniu tego szczególnego
święta.
I Gminny Dzień Dziecka był kolejnym
wydarzeniem, współfinansowanym ze
środków w ramach małych projektów
LGD „Brynica to nie granica” pod nazwą
„Muzyczna podróż po gminie Psary”
współfinansowanego przez Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie. Projekt
współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 Instytucja
Zarządzająca Programem Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. GOK.

Festynowi towarzyszyły gry i zabawy.

Wójt Gminy Psary
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary
serdecznie zapraszają na festyn:

“Lato na wsi”,
który odbędzie się
22 lipca 2012 roku o godz. 16:00
na placu przy Ośrodku Kultury w Sarnowie.
W programie:
z
występy gminnych Zespołów Śpiewaczych, promocja tradycyjnych potraw, zabawa taneczna.

Nr 9/VI/2011/2012

Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach
Jest wiele dni w roku, na które
czekamy z utęsknieniem, a wśród nich
jeden szczególny - Dzień Dziecka.
Każde dziecko, zarówno to małe, jak i to
nieco starsze cieszy się nawet
z najdrobniejszego upominku
otrzymanego właśnie w tym dniu.
W Szkole Podstawowej
w Strzyżowicach dzień 1 czerwca, czyli
Dzień Dziecka, na długo zapisze się w
pamięci wszystkich dzieci. Był to dla nas
nie tylko dzień wolny od zajęć
lekcyjnych, ale czas spędzony na miłej
i wesołej zabawie. Chociaż pogoda
pokrzyżowała nieco plany, zabawa
z wieloma atrakcjami odbyła się na sali
gimnastycznej. A tam na dzieci czekały:
dmuchana zjeżdżalnia sięgająca sufitu
sali, tunel w kształcie długiej gąsienicy.
Oczywiście znalazło się też coś dla
sportowców – kto chciał, mógł
spróbować swojego szczęścia w strzale
piłki do dmuchanej bramki za 25, 50
i 100 punktów. Każdy trafny strzał
kończył się nagrodą w postaci batonika
i lizaka. Nie zabrakło również emocji
sportowych, bowiem rozegrały się

mecze piłki nożnej chłopców i piłki dziecka. Pomimo niekorzystnej pogody
ręcznej dziewcząt z klas piątych t e n d z i e ń w n a s z y c h s e r c a c h
i szóstych.
zapamiętamy jako piękny i pogodny.
Jak przystało na dobrą zabawę był
Weronika Mańka, Nikola Kubica
również słodki poczęstunek (pączek,
SP Strzyżowice
soczek i czekolada) dla każdego

Spotkanie z pisarzem Pawłem Beręsewiczem
11 maja 2012 r. w Szkole
Podstawowej w Strzyżowicach odbyło
się spotkanie autorskie z panem
Pawłem Beręsewiczem
zorganizowane przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Psarach. Pisarz
jest autorem m. in. takich książek jak:
„Tajemnica człowieka z blizną",
„Kiedy chodziłem z Julką", „Czy wojna
jest dla dziewczyn?" Pan Beręsewicz w
trakcie spotkania mówił nam
o swoich książkach, procesie
tworzenia oraz źródłach pomysłów na
opowiadane historie. W ten sposób
mogliśmy poznać sekrety powstawania
niektórych pozycji, na przykład to jak
powstawały książki o rodzinie
Ciumków, do których inspiracją było
wiele fascynujących sytuacji z życia
autora.
W czasie spotkania mogliśmy
zakupić niektóre książki napisane
przez Pawła Beręsewicza, a po
spotkaniu do pisarza ustawiła się długa
kolejka czekających na dedykację.

Większości moich kolegów
i koleżanek spotkanie bardzo się
podobało. Mamy nadzieję, że jeszcze
nieraz będziemy mogli osobiście
poznać wielu sympatycznych
i przemiłych autorów książek dla
młodzieży takich jak pan Paweł

Beręsewicz. Możliwość
porozmawiania na żywo z pisarzem,
pośmiania się z jego żartów na pewno
długo pozostanie w naszej pamięci,
a może nawet zachęci niektórych do
sięgnięcia po książki tego autora.
Julia Sorn, SP Strzyżowice
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Warsztaty językowe
25 maja w murach naszego
gimnazjum gościliśmy przedstawicieli
szkół podstawowych z Sarnowa
Gródkowa i Dąbią. Uczestniczyli oni w
warsztatach z języka angielskiego , które
corocznie organizują członkowie klubu
europejskiego. W tym roku szkolnym
tematyka warsztatów dotyczyła świata
przyrody. Celem było utrwalenie
i poszerzenie słownictwa z zakresu
zwierząt, roślin i nie tylko. Uczniowie
podstawówek bez większych

problemów poradzili sobie
z rozwiązaniem różnorodnych ćwiczeń.
Niektóre z nich nawiązywały do zadań
egzaminacyjnych np. czytanie ze
zrozumieniem, czy też zadanie typu
prawda/fałsz.Dużym zainteresowaniem
cieszyły się anagramy, rebusy, gry
planszowe oraz układanie puzzli.
Za aktywność, zaangażowanie oraz
poprawne rozwiązania każdy
z uczestników otrzymał drobny prezent
ufundowany przez wydawnictwo

NOWA ERA.
Cieszymy się, że szóstoklasiści, czy
też młodsi ich koledzy chętnie biorą
udział w naszych corocznych
warsztatach. Każde takie spotkanie jest
okazją do zintegrowania się, większość
nich bowiem rozpocznie naukę
w murach naszej szkoły już we
wrześniu.
Klub Europejski
Gimnazjum Psary

Gimnazjaliści w Anglii
29 maja wyjechaliśmy na
sześciodniową wycieczkę na Wyspy
Brytyjskie. Towarzyszyła nam
dziesięcioosobowa grupa uczniów
z Katolickiego Gimnazjum w Dąbrowie
Górniczej. Wycieczka obejmowała
zwiedzanie różnorodnych miejsc
w kilku angielskich miastach: Brighton,
Oxford i Windsor oraz stolicy Wielkiej
Brytanii - Londynie. Na liście
zwiedzanych obiektów znajdowały się
najważniejsze zabytki kultury
angielskiej m. in. Rogal Pavilon, Tower
of London oraz muzea: Historii
Naturalnej, Nauki i Techniki, National
Gallery, Muzeum Figur Woskowych,
charakterystyczne londyńskie
„Landmarks” a nawet obiekt sportowy Stadion Chelsea oraz znane angielskie
sklepy: Primark i Sailsbury's. Mieliśmy
okazję przyjrzeć się angielskiej posiłków i zakupów.
długo w naszej pamięci, nie możemy się
rzeczywistości nie tylko z okien
doczekać kolejnego wyjazdu do Anglii .
Wyjazd
pozwolił
nam
wykazać
się
autokaru, ale również w czasie
Klub Europejski
przejazdów londyńskim metrem, znajomością języka angielskiego
Gimnazjum Psary
przeprawy promowej, czy podczas w praktyce. Wycieczka ta pozostanie na

Najpiękniejsze zakątki Wrocławia
Wykorzystując słoneczną pogodę
uczniowie naszej szkoły wybrali się na
wycieczkę do Wrocławia. Spędziliśmy
tam uroczy dzień zwiedzając zabytki
i poznając historię tego miasta. Pani
przewodnik
oprowadziła nas po
najpiękniejszych zabytkach Ostrowia
Tumskiego, niegdysiejszej wyspy
i najstarszej części Wrocławia. Śladem
wrocławskich KRASNALI dotarliśmy
przed Kluskową Bramę i poznaliśmy
genezę JATEK. Niezwykłych wrażeń
dostarczyła nam wizyta w Ogrodzie
Japońskim, gdzie mogliśmy podziwiać
egzotyczną architekturę i kwitnące
wielobarwne krzewy.
Wrocław zachwycił nas pięknym
pokazem –„tańcem fontann” w rytmie
klasycznej muzyki. Oczywiście
najważniejszym punktem programu
było obejrzenie Panoramy Racławickiej.
Jest to jedno z niewielu miejsc na
świecie, które przenosi widza w inny
świat i inną rzeczywistość. Z dużym
zniecierpliwieniem oczekiwaliśmy na
kolejną niespodziankę, a mianowicie na
wizytę w Humaniatarium. Atrakcyjny
program wykorzystujący interaktywne
eksponaty i nowoczesne multimedia

zafascynowały każdego uczestnika p o z o s t a n i e w n a s z e j p a m i ę c i
wycieczki. Jesteśmy bardzo zadowoleni, i oczywiście na fotografii.
że mogliśmy poznać kolejny piękny
SP Gródków
zakątek Polski, który na długo
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II miejsce w wojewódzkim konkursie
„Edukacja regionalna w szkole” dla Szkoły Podstawowej w Dąbiu
W tym roku po raz drugi reprezentacja z
Dąbia wzięła udział
w konkursie
regionalnym i po raz drugi sięgnęła po
najwyższe trofeum. W skład zwycięskiej
drużyny weszli: Weronika Sobczyk,
Julia Pasamonik, Jakub Bizan, Kamil
Barański i Piotr Paciej. Skąd
zainteresowanie tematyką regionalną?
Weronika Sobczyk: To jeden
z priorytetów pracy naszej szkoły.
Postanowiliśmy zamienić w czyn słowa
naszego wielkiego rodaka, Jan Pawła II,
stanowiące motto konkursu: „Proszę
Was, pozostańcie wierni temu
dziedzictwu”.
Red. Jak wyglądały przygotowania do
konkursowych zmagań?
Kamil Barański: Pierwsze kroki należały
do naszych nauczycielek - p. Doroty
Konieczny i p. Doroty Dąbkowskiej. To
one zgłosiły nasz udział w konkursie
i przedstawiły komisji działania
w zakresie regionalizmu w szkole.
Kolejne dwa etapy wymagały naszego
bezpośredniego uczestnictwa.
Godzinami poznawaliśmy więc historię
i geografię województwa. Dużo czasu
poświęcaliśmy na naukę przyśpiewek,
tańców i pieśni naszego regionu, które
musieliśmy później
zaprezentować
przed komisją. Od strony wokalnej
wspierała nas p. Donata Michalak.
Inscenizowaliśmy też legendę,
przygotowaliśmy prezentację
multimedialną o swojej miejscowości
oraz poznawaliśmy tajniki kuchni
regionalnej. Pracy było co niemiara!
Red.: Kim byli wasi rywale?

Piotr Paciej: W trzecim etapie udział
brały po dwie drużyny z okręgów:
Bielsko-Biała, Częstochowa, Gliwice,
Rybnik, Bytom, Katowice, Sosnowiec.
Do finału dotarło 5 szkół.
Red.: Gdzie odbywały się eliminacje?
Jakub Bizan: Etap regionalny odbył
się w Muzeum Miejskim „Sztygarka”
w Dąbrowie Górniczej. Potyczki
finałowe na zamku w Toszku, a gala
finałowa w Koszęcinie, gdzie swoją
siedzibę ma Zespół Pieśni i Tańca
"Śląsk".
Red. Co wam dał udział w konkursie?
Weronika: Konkurs pogłębił naszą więź
z regionem, ukazał nam jego piękno
i różnorodność. Przekonał nas, jak
ważna jest współpraca w grupie.
Z konkursu przywieźliśmy też prezent
dla całej szkoły – rzutnik
multimedialny.

Red: Julka, ty, jako uczennica klasy I
byłaś chyba najmłodszą uczestniczką
konkursu. Jak się czułaś wśród starszych
kolegów i koleżanek?
Julia Pasamonik:
Bardzo dobrze.
Najważniejsze, że robiłam to, co
najbardziej lubię, a więc śpiewałam
i tańczyłam. To moja pasja, którą od
kilku miesięcy rozwijam w zespole
gminnym „Mały Śląsk”. Bardzo się
cieszę, że dzięki konkursowi mogłam
podziwiać na żywo artystów z zespołu
„Śląsk”. Wielką frajdą były dla mnie
warsztaty taneczne i wokalne
prowadzone przez specjalistów z tego
zespołu.
Red.: Dziękujemy za rozmowę. Całej
drużynie gratulujemy zajęcia
wysokiego, II miejsca w województwie
i życzymy dalszego odkrywania uroków
naszej „małej ojczyzny”.
Red. SP w Dąbiu

„Kolory wyobraźni”
W terminie 23.05 - 6.06 2012r.
Szkoła Podstawowa w Gródkowie
dołączyła do grona szkół
uczestniczących w ramach programu
"PROJEKTOR - wolontariat studencki".
Jest to kolejna inicjatywa pani dyrektor
Bożeny Wieczorek na rzecz uczniów,
której celem jest wzbogacanie oferty
edukacyjnej i wychowawczej szkoły.
Wolontariuszki cztery studentki
katowickich uczelni (Uniwersytet
Śląski, Górnośląska Wyższa Szkoła
Handlowa i Wyższa Szkoła
Pedagogiczna), Ewa, Marta, Dominika i
Agnieszka realizowały projekt "Kolory
wyobraźni”. Podczas cyklicznych
spotkań z uczniami przeprowadzono
zajęcia artystyczne, które miały na celu
rozwijanie wyobraźni i twórczości
dzieci. Wykorzystując do tego takie
metody pracy, jak malowanie rękami,
pędzelkami, układanie z wyciętych

kawałków papieru kolorowego, naszych dzieci , a szkoła staje się
origami oraz zabawy integracyjno- miejscem ciekawych wydarzeń.
ruchowe i mini dyskusje. Projekt
SP GRÓDKÓW
edukacyjny jest ciekawą i pożyteczną
formą organizacji czasu wolnego

GŁOS SZKOLNY
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PROMOCJA ZDROWIA NA MEDAL!
17.05.2012 r. w Oddziale
Rejonowym PCK w Sosnowcu odbyła
się eskulapiada, czyli etap rejonowy
konkursu Promocja Zdrowego Stylu
Życia - „Mały Ratownik”. W konkursie
brały udział szkoły podstawowe
i gimnazja z Sosnowca i Dąbrowy
Górniczej oraz dwuosobowa
reprezentacja ze Szkoły Podstawowej
w Dąbiu. Natalia Kozala z kl. III
zdobyła I miejsce w kategorii klas I-III,
a Aleksandra Trzewiczek z kl.VI - III
miejsce w kategorii klas IV-VI.
W konkursie musiałyśmy wykazać
się wiedzą i umiejętnościami z zakresu
zdrowego stylu życia i historii Polskiego
Czerwonego Krzyża, rozwiązując test
i krzyżówkę. Nagrody za zwycięskie

miejsca - złoty i brązowy medal,
puchary i dyplomy wręczał nam
prezes Zarządu Rejonowego PCK
w Sosnowcu Józef Lupa. Zgodnie
z regulaminem zdobywcy I miejsc
reprezentują rejon w olimpiadzie
wojewódzkiej. Żałujemy, że Natalia
z powodu wyjazdu na „zieloną
szkolę” nie weźmie udziału w tych
zmaganiach.
Jesteśmy wdzięczne opiekunce
Szkolnego Koła PCK pani Kazimierze
Kozieł za solidne przygotowanie nas
do konkursowych zmagań. Tradycja
naszego koła, sięgająca roku 1986,
zobowiązuje.
Aleksandra Trzewiczek,
SP w Dąbiu

Wszyscy kibicujemy fair play
Szybkimi
k r o k a m i
przyszła do nas
najważniejsza
i m p r e z a
sportowa tego
roku (oprócz
olimpiady) – to
znaczy Euro
2 0 1 2
Mistrzostwa
Europy w piłce
nożnej, rozgrywane w Polsce i na
Ukrainie. Mnóstwo kibiców
pojawiło się 8 czerwca na meczu
otwarcia - Polska : Grecja,
a jeszcze więcej zasiądzie przed
telewizorami. Mam nadzieję,
że wszyscy będą kibicami fair-play.
Prawdziwy fan piłki interesuje się
sportem, dopinguje graczy i przede
wszystkim przestrzega zasad: szanuje
rywali, wyraża emocje bez wulgarnych
słów, nie demoluje stadionów, szanuje
s ł u ż b y m u n d u r o w e .
Jego przeciwieństwem jest kibol. Co
zrobić, by się nim nie stać –
pamiętajmy, że sport to nie wojna, tylko
rywalizacja, która odbywa się bez

I
N
F
O

przemocy.
Uczniowie naszej szkoły również
uczestniczyli w akcji „ Kibicuję fair
play” zbierając podpisy pod apelem
dotyczącym bezpieczeństwa na
stadionach. Składając podpis
wyraziliśmy nasze poparcie dla
właściwego zachowania kibiców piłki
nożnej.
Dlatego zachęcam wszystkich do
kibicowania fair-play.
„Cały świat kibicuje?
Nie ma żadnej tu pomyłki!
Ziemię przecież zamieszkuje
Ponad miliard fanów piłki.”

Roksana
Wilmowska kl I:
Kibicowanie
fair play kojarzy
mi się z piłką
nożną. Mecze
oglądamy całą
r o d z i n ą
i kibicujemy
Polsce. Na mecz
polskiej drużyny
podczas Euro
założę czapeczkę i szalik kibica.

Radek Noelle
kl. IV:
Kibicować fair
play to znaczy
nie być kibolem,
nie rzucać
butelkami i nie
atakować innych
kibiców. Bardzo
lubię piłkę nożną
i lubię oglądać
mecze. Podczas
Euro kibicuję

Ewelina Wilmowska
- kibic piłki nożnej
Kochamy rozgrywki sportowe,
lubimy śledzić zmagania sportowców.
Sportowca jak i kibica
przestrzegającego zasad fair play
można poznać po godnym zachowaniu
zarówno w wypadku zwycięstwa jak
i porażki.
Oto wypowiedzi naszych młodszych
kolegów:

Głos Szkolny jest dodatkiem do Głosu Gminy Psary redagowanym
przez uczniów:
z
Gimnazjum im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach
z
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbiu
z
Szkoły Podstawowej im. Emili Gierczak w Gródkowie
z
Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie
z
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Polakowskiego w Strzyżowicach

naszej reprezentacji.

Formatowanie i skład gazetki:
z
Marcin Budziosz
z
Piotr Olesiak
z
D o m i n i k

D z i e c h c i a r z
z
Krystian Wróbel
z
Bartosz Lenart
z
Konrad Mokrski
z
Piotr Kozieł
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Projekt współfinansowany z Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

Blisko 40 tys. unijnej dotacji więcej na projekt “Jestem wyjątkowy”
Zakończenie I roku realizowanego w
szkołach podstawowych Gminy Psary,
unijnego projektu „Jestem wyjątkowy”
w ramach indywidualizacji nauczania w
klasach I-III zbiega się
z miłą
informacją o uzyskaniu dodatkowych
środków na jego realizację.
Niezwłocznie po otrzymaniu
informacji o możliwości ubiegania się o
dodatkowe środki, Psarski samorząd
wystąpił z takim wnioskiem, w wyniku
czego pierwotne dofinansowanie
w wysokości 142.377,11zł zostanie
zwiększone do kwoty 170.818,77zł.
Pozwoli to na zakup nowoczesnych
pomocy dydaktycznych, które
uatrakcyjnią organizowane zajęcia, w
tym w szczególności pomocy do
realizacji zajęć rozwijających
umiejętności matematycznoprzyrodnicze. Szkoły otrzymają pomoce
m.in. z dziedziny budowy i anatomii
człowieka oraz geologii, które rozbudzą

ciekawość świata przyrodniczego, a
także umiejętności rozpoznawania
otaczającego nas świata i związane z tym
zjawiska. Zakupy te przewidziane są na
okres wakacyjny, tak, by tuż po
wakacjach, czyli w momencie
rozpoczęcia II roku realizacji projektu
uczniowie klas I-III mogli korzystać z
wielu atrakcyjnych pomocy.
Jednak największą korzyścią z
otrzymanego dofinansowania będzie
możliwość zorganizowania w Szkole
Podstawowej w Gródkowie i w Sarnowie
zajęć logopedycznych dla uczniów
potrzebujących takiego wsparcia.
Obecnie zajęcia
logopedyczne
odbywają się jedynie w SP w
Strzyżowicach, gdyż w wyniku wstępnej
diagnozy jedynie w tej placówce
stwierdzono zapotrzebowanie
na realizację takich zajęć.
W trakcie trwania projektu, w wyniku
przeprowadzonych obserwacji okazało

się iż wsparciu można by objąć również
uczniów SP w Gródkowie i w Sarnowie.
Dzięki otrzymanym środkom teraz
będzie to możliwe.
Projekt „Jestem wyjątkowy”
realizowany jest w 4 szkołach
podstawowych naszej Gminy
od
września 2011r.
Do tej pory w ramach projektu
zorganizowano 360 godzin zajęć
rozwijających umiejętności uczniów,
449 godzin zajęć wyrównawczych (
pisanie i czytanie oraz matematyka)
i 60 godzin zajęć logopedycznych.
Zakupiono także i przekazano
placówkom atrakcyjne
i
nowoczesne pomoce dydaktyczne do
realizacji w.w. zajęć na łączną kwotę
42.702,36zł.
Zainteresowanie dzieci i rodziców
projektem świadczy o tym, iż I rok jego
trwania zakończył się sukcesem. Red.

Euro Cup Brynica 2012
Uczniowie Szkoły Podstawowej w
Sarnowie oraz w Strzyżowicach wzięli
udział w zawodach piłki nożnej Euro
Cup Brynica 2012, organizowanych
przez „Lokalną Grupę Działania
Brynica to nie granica”.
Jak informowaliśmy w poprzednim
numerze drużyna ze Szkoły
Podstawowej w Strzyżowicach
wystąpiła w barwach Hiszpanii, a

Uczniowie ze Strzyżowic grali w barwach Hiszpanii.

Uczniowie z Sarnowa.

uczniowie z Sarnowa w barwach
Niemiec. Na uroczystym otwarciu
naszym młodym piłkarzom towarzyszył
Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń. Tego
dnia pomimo niesprzyjającej pogody na
boiskach "Orlik" w Sączowie oraz na
boisku Gimnazjum w Ożarowicach o
puchar EURO CUP BRYNICA 2012
walczyło 16 drużyn z siedmiu gmin

wchodzących w obszar LGD".
Pojedynek był zawzięty.
Chociaż drużyny z naszej gminy nie
przeszły do ćwierćfinałów to emocje i
wspomnienia związane z tą sportową
imprezą na pewno pozostaną naszym
młodym piłkarzom na długo w pamięci.
Red.
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Orzeł Dąbie w A klasie
Zakończył się sezon A i B klasy.
Największe sukcesy naszych drużyn to
awans Orła Dąbie oraz trzecie miejsce
w tabeli dla Błyskawicy Preczów.
Jednym z najważniejszych
i najbardziej wyjątkowych ostatnich
meczów B klasy Podokręgu Sosnowiec
był bez zwątpienia mecz Orła Dąbie z
Promieniem Strzemieszyce Małe.
Drużyna z naszej gminy walczyła o
awans do A klasy. W jej składzie po raz
ostatni zagrał Mariusz Będkowski, który
grał w barwach Orła od początku
istnienia, czyli ponad 20 lat. Zawodnicy
Orła w obu połowach mieli przewagę
nad rywalem w posiadaniu piłki.

SPORT

Napastnicy wykazali się skutecznością w
sytuacjach podbramkowych, dzięki
czemu po pierwszej połowie Orzeł
prowadził 3:0, a w drugiej zdobył
miażdżąca przewagę nad rywalem
wygrywając aż 8:0. Po zakończonym
meczu zawodnicy, a także licznie
zgromadzeni kibice nie kryli swojej
radości z awansu do A klasy. Prezes Orła
Dąbie Marcin Barański – Udało nam się
dostać do A klasy dzięki ciężkiej pracy.
Serdecznie gratuluję chłopakom, teraz
przed nami stoi kolejne wyzwanie, czyli
walka o jak najwyższą pozycję w A
klasie. Gratulacje oraz życzenia
powodzenia w A klasie wraz z drobnym

upominkiem wręczył drużynie obecny
na meczu Wójt Gminy Psary Tomasz
Sadłoń. Drużyna Orła Dąbie pod koniec
sezonu 2011/2012 uplasowała się z 43.
punktami na 2. miejscu.
Klub Sportowy Góra Siewierska
zakończył rozgrywki na 6. miejscu, a
Iskra Psary na 7. miejscu w tabeli.
W A klasie Błyskawica Preczów
zdobyła na koniec sezonu 3. miejsce w
tabeli po ostatnim wygranym meczu
wyjazdowym z Niwami Brudzowice,
który zakończył się wynikiem 1:2. Klub
Sportowy Sarnów zakończył sezon na
10. miejscu w tabeli rozgrywek, a
Jedność Strzyżowice na 14. Red.
Klub Sportowy Orzeł Dąbie
zaprasza na pierwszy oficjalny
trening juniorów starszych, który
odbędzie się 17 lipca ( wtorek )
o godzinie 17:00.
Zapraszamy wszystkich
chłopaków z Gminy Psary i nie
tylko, urodzonych w latach 1994 1997 na boisko w Brzękowicach
Dolnych, gdzie będą odbywać się
zajęcia pod okiem trenera
Krzysztofa Piechcińskiego
oraz pod okiem piłkarza Orła
- Kamila Miodka.

Piłkarze Orła Dąbie z kibicami po wygranym meczu z Promieniem Strzemieszyce Małe.

Więcej informacji znajdą Państwo
na stronie internetowej:
www.dabie.futblowo.pl
oraz u Prezesa Klubu Marcina
Barańskiego pod numerem
telefonu: 693 112 469

Akcja Polska Biega już po raz drugi w naszej gminie
25 maja na stadionie Iskry Psary już na ogólnopolskich zawodach czynnych klas I – III wygrała Szkoła Podstawowa w
p o r a z d r u g i S t o w a r z y s z e n i e lekko atletów Monikę Szczęsny i Sarnowie, a w kategorii klas IV- VI Szkoła
Uczniowski Klub Sportowy oraz Urząd Michała Trelińskiego. W konkurencjach Podstawowa w Strzyżowicach. Red.
Gminy w Psarach zorganizowały
ogólnopolską akcję Polska Biega.
Do udziału w akcji zgłosiły się 254
osoby, które rywalizowały ze sobą w 5
grupach z podziałem na płeć. Na
trybunach nie brakowało emocji.
Zawodnicy, którzy oczekiwali na swój
bieg, lub go ukończyli dopingowali
siebie nawzajem. Po zakończonych
biegach wszyscy startujący mieli okazję
obejrzeć zawody, będące zarazem
pokazem umiejętności uczniów
biorących udział w zajęciach dla szkół
podstawowych „Mali Olimpijczycy”.
Zajęcia te prowadzone są przez
Uczniowie szkół wzięli licznie udział
Uczestnicy zajęć - “Mali Olimpijczycy”
wielokrotnie nagradzanych medalami
w akcji Polska Biega.
podczas zawodów.
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Już dzisiaj możesz nabyć atrakcyjne działki w Górze Siewierskiej
oraz w Preczowie
Mniej niż 100 tysięcy nowowybudowanej drogi publicznej,

Na Osiedlu Czerwony Kamień w Górze Siewierskiej są już
pierwsi mieszkańcy.

brutto wystarczy by
kupić atrakcyjne działki
budowlane na gminie
Psary w Górze
Siewierskiej na osiedlu
Czerwony Kamień.
Gmina ma na sprzedaż
łącznie 81 działek w tej
m a l o w n i c z e j
miejscowości.
W najbliższym
przetargu na sprzedaż
zostało przeznaczonych
14 działek budowlanych
przy ul. Miedzianej i
jedna działka przy ul.
Kościuszki, które
posiadają dostęp do

uzbrojonej w wodę i energię
elektryczną.
Na przetarg również została
wystawiona działka w części
budowlana, a w części rolnicza
znajdując a się w Preczowie przy ul.
Wiejskiej.
Już wkrótce zostanie
ogłoszony przetarg na trzy działki
budowlane w Preczowie przy ul.
Szkolnej nieopodal zalewu Kuźnica
Warężyńska.
Szczegółowe informacje dotyczące
cen i dat wnoszenia wadium oraz
przetargu znajdą Państwo w ogłoszeniu
poniżej. Szczegółowych informacji
udziela Urząd Gminy w Psarach, osoba
do kontatku - Teresa Nowak, tel. 32 29
44 936, e -mail mienie@psary.pl. Red.

Wykaz działek do sprzedaży w Górze Siewierskiej przy ulicy Miedzianej
L.p

Nr ewiden.
działki,karta
mapy, Nr księgi
wieczystej

1

Pow.
działki
( w m2)

Położenie
nieruchomości

Przeznaczenie
Cena
w planie
nieruchomości
zagospodarowania (w zł) netto
przestrzennego

Wysokość
wadium
(w zł)

Postąpienie
nie mniej niż
1% ceny
wywoławcze

Godzina
przetargu

481/8, k.m.5,
740
KW
KA1B/00022006/5
działka
niezabudowana

Góra
Siewierska
ul.. Miedziana

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna,
dopuszczalne
usługi
nieuciążliwe
wbudowane w
budynek (symbol
planu 3MN)

75.300,00 zł

7.530,00

760,00 zł

9.00

2

481/9, k.m.5
728
KW
KA1B/00022006/5
działka
niezabudowana

Góra
Siewierska
ul. Miedziana

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna,
dopuszczalne
usługi
nieuciążliwe
wbudowane w
budynek (symbol
planu 3MN)

74.100,00 zł

7.410,00

750,00 zł

9.30

3

481/10, k.m.5
727
KW
KA1B/00022006/5
działka
niezabudowana

Góra
Siewierska
ul. Miedziana

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna,
dopuszczalne
usługi
nieuciążliwe
wbudowane w
budynek (symbol
planu 3MN)

74.000,00 zł

7.400,00

740,00 zł

10.00

4

481/11, k.m.5
727
KW
KA1B/00022006/5
działka
niezabudowana

Góra
Siewierska
ul. Miedziana

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna,
dopuszczalne
usługi
nieuciążliwe
wbudowane w
budynek (symbol
planu 3MN)

74.000,00

7.400,00

740,00 zł

10.30
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L.p

Nr ewiden.
działki,karta
mapy, Nr księgi
wieczystej

5

Pow.
działki
( w m2)

Położenie
nieruchomości

Przeznaczenie
Cena
w planie
nieruchomości
zagospodarowania (w zł) netto
przestrzennego

Wysokość
wadium
(w zł)

Postąpienie
nie mniej niż
1% ceny
wywoławcze

Godzina
przetargu

481/12, k.m.5
727
KW
KA1B/00022006/5
działka
niezabudowana

Góra
Siewierska
ul. Miedziana

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna,
dopuszczalne
usługi
nieuciążliwe
wbudowane w
budynek (symbol
planu 3MN)

74.000,00

7.400,00

740,00

11.00

6

481/13, k.m.5
727
KW
KA1B/00022006/5
działka
niezabudowana

Góra
Siewierska
ul. Miedziana

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna,
dopuszczalne
usługi
nieuciążliwe
wbudowane w
budynek (symbol
planu 3MN)

74.000,00

7.400,00

740,00 zł

11.30

7

481/14, k.m.5
724
KW
KA1B/00022006/5
działka
niezabudowana

Góra
Siewierska
ul. Miedziana

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna,
dopuszczalne
usługi
nieuciążliwe
wbudowane w
budynek (symbol
planu 3MN)

73.700,00

7.370,00

740,00 zł

12.00

8

482/1, k.m.5
KW
KAIB/00022006/5
działka
niezabudowana

798

Góra
Siewierska
ul. Miedziana

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna,
dopuszczalne
usługi
nieuciążliwe
wbudowane w
budynek (symbol
planu 4MN)

81.200,00

8.120,00

820,00 zł

12.30

9

482/2, k.m.5
833
KW
KA1B/00022006/5
działka
niezabudowana

Góra
Siewierska
ul. Miedziana

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna,
dopuszczalne
usługi
nieuciążliwe
wbudowane w
budynek (symbol
planu 4MN)

84.800,00

8.480,00

850,00 zł

13.00

10

833
482/3,k.m.5
KW
KA1B/00022006/5
działka
niezabudowana

Góra
Siewierska
ul.. Miedziana

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna,
dopuszczalne
usługi
nieuciążliwe
wbudowane w
budynek (symbol
planu 4MN)

84.800,00

8.480,00

850,00 zł

13.30

11

482/4, k.m.5
833
KW
KA1B/00022006/5
działka
niezabudowana

Góra
Siewierska
ul. Miedziana

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna,
dopuszczalne
usługi
nieuciążliwe
wbudowane w
budynek (symbol
planu 4MN)

84.800,00

8.480,00

850,00 zł

14.00

18
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12

482/5, k.m.5
833
KW
KA1B/00022006/5
działka
niezabudowana

Góra
Siewierska
ul. Miedziana

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna,
dopuszczalne
usługi
nieuciążliwe
wbudowane w
budynek (symbol
planu 4MN)

80.550,00

8.055,00

810,00 zł

14.30

13

482/6, k.m.5
833
Kw
KA1B/00022006/5
działka
niezabudowana

Góra
Siewierska
ul. Miedziana

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna,
dopuszczalne
usługi
nieuciążliwe
wbudowane w
budynek (symbol
planu 4MN)

83.100,00

8.310,00

840,00 zł

15.00

14

482/7, k.m.5
810
KW
KA1B/00022006/5
działka
niezabudowana

Zabudowa
Góra
mieszkaniowa
Siewierska
ul. Miedziana jednorodzinna,

82.410,00

8.241,00

830,00 zł

15.30

dopuszczalne
usługi
nieuciążliwe
wbudowane w
budynek (symbol
planu 4MN)

Przetargi odbędą się w dniu 16.07.2012 r. w godzinach podanych w tabeli powyżej w Urzędzie Gminy w Psarach ul.
Malinowicka 4 sala nr 112 ( I piętro). Termin wpłaty wadium upływa 11.07.2012 r.
Dokonując wpłaty wadium przelewem za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu należności na konto Urzędu Gminy.
W związku z powyższym kwota wadium musi znajdować się na koncie Urzędu Gminy w ostatnim dniu wnoszenia wadium tj.
11.07.2012r.
Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości i warunków sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie II piętro, -pokój
204, tel. 264 - 49 -36.
Działka na sprzedaż położona w Górze Siewierskiej przy ulicy Kościuszki

L.p

Nr ewiden.
działki,karta mapy,
Nr księgi
wieczystej

Pow.
działki
( w m2)

Położenie
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Cena
wywoławcza
(w zł) netto

1

478/1, k.m.5,
KW
KA1B/00022006/5
działka
niezabudowana

1894

Góra
Siewierska
ul. Kościuszki

Zabudowa
182.203,00
mieszkaniowa
jednorodzinna,
dopuszczalne
usługi nieuciążliwe
wbudowane
(symbol planu MN1)

Wysokość
wadium
(w zł)

Postąpienie
nie mniej niż
1% ceny
wywoławczej

Godzina
przetargu

18.300,00

1.830,00 zł

13.00

Przetarg odbędzie się w dniu 17.07.2012 r. o godzinie podanej w tabeli powyżej w Urzędzie Gminy w Psarach ul.
Malinowicka 4 sala nr 112 ( I piętro). Termin wpłaty wadium upływa 11.07.2012 r.
Dokonując wpłaty wadium przelewem za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu należności na konto Urzędu Gminy.
W związku z powyższym kwota wadium musi znajdować się na koncie Urzędu Gminy w ostatnim dniu wnoszenia wadium tj.
11.07.2012r.
Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości i warunków sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie II piętro, -pokój
204, tel.267-21-21 – wewn. 36.
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działki w Górze Siewierskiej na
Osiedlu Czerwony Kamień
przeznaczone na sprzedaż
w lipcowych przetargach

Działka niezabudowana w Preczowie w pobliżu ulicy Wiejskiej
L.p

Nr ewiden.
działki,
karta mapy,
Nr księgi
wieczystej

Pow.
działki
( w m2)

Położenie
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Cena
wywoławcza
(w zł) netto

Wysokość
wadium
(w zł)

Postąpienie
nie mniej niż
1% ceny
wywoławczej

Godzina
przetargu

1

114/2, k.m.2,
KW
KA1B/00010214/9
działka
niezabudowana

4650

Preczów
w pobliżu
ul. Wiejskiej

W części pod
zabudowę
mieszkaniową
jednorodzinnąsymbol planu
22MN,w części
tereny rolniczesymbol planu 18R

114.000,00

11.400,00

1.140,00

13.30

Przetargi odbędzie się w dniu 17.07.2012 r. o godzinie podanej w tabeli powyżej w Urzędzie Gminy w Psarach ul.
Malinowicka 4 sala nr 112 ( I piętro). Termin wpłaty wadium upływa 11.07.2012 r.
Dokonując wpłaty wadium przelewem za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu należności na konto Urzędu Gminy.
W związku z powyższym kwota wadium musi znajdować się na koncie Urzędu Gminy w ostatnim dniu wnoszenia wadium tj.
11.07.2012r.
Dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości i warunków sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie II piętro, -pokój
204, tel.267-21-21 – wewn. 36.
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Rajd Integracyjny Szkół Partnerskich im. Alfreda Szklarskiego
Z okazji 100-lecia urodzin Alfreda
Szklarskiego Klub „SAS” przy Szkole
Podstawowej w Sarnowie zorganizował
dwudniowy rajd szkół partnerskich
w Ustroniu.
W beskidzkiej wędrówce nazwanej
„szlakiem Szklarskiego” uczestniczyły
szkoły z regionu śląskiego: Szkoła
Podstawowa nr 15 w Mysłowicach,
Szkoła Podstawowa nr 29 w Dąbrowie
Górniczej oraz Szkoła Podstawowa w
Koziegłowach. Honorowym gościem
rajdu była Bożena Szklarska –Nowakcórka pisarza.
Przygotowania do rajdu trwały kilka
miesięcy, każda szkoła realizowała
projekt edukacyjny przygotowując kilka
zleconych zadań nawiązujących
do twórczości i życia pisarza.
Zaproponowane zadania zostały
przygotowane przez „SAS-owiczów”
podczas zajęć prowadzonych w ramach
innowacji pedagogicznej.
Podsumowaniem projektu było wspólne
spotkanie na beskidzkim szlaku
i
rywalizacja szkół o puchar przechodni

im. Tomka Wilkowskiego.
Tegoroczny rajd był już trzecim
spotkaniem szkól współpracujących
od wielu lat. Uczniowie
wraz z
nauczycielami spotykają się podczas
różnych uroczystości, biorą udział w
konkursach. Takie spotkania pozwalają
na integrację środowisk, wymianę

doświadczeń.
Klub SAS propaguje aktywny styl
życia, rozbudza wśród uczniów
zainteresowanie krajoznawstwem,
kształtuje umiejętność współpracy w
grupie. Jest ciekawą formą promowania
szkoły w regionie. Opiekunki Klubu
„SAS”.

Uczniowie z Sarnowa brali udział w konkursie piosenki na rajdzie.

Projekt edukacji ekologicznej „Odpadów mniej - środowisku lżej”
Kolejny projekt
edukacji
ekologicznej pn.: „Odpadów mniej środowisku lżej” organizowany przez
Spółkę z o.o. RECKLING Wojkowice,
zakończył się uroczystą galą w dniu
18.06.2012r., która odbyła się w MOK
w Wojkowicach.
Tegoroczna akcja edukacji
ekologicznej odbywała się od
października 2011r. do maja 2012r. pod
patronatem
Organizacji Odzysku
REKOPOL S.A. z Warszawy – głównego
sponsora i skierowana była do dzieci i
młodzieży z przedszkoli i szkół z terenu
gmin powiatu będzińskiego tj.
Wojkowic, Psar, Bobrownik, Ożarowic
oraz Będzina.
Przedmiotem projektu były konkursy:
Konkurs zbiórki surowców wtórnych tj.
puszek aluminiowych, nakrętek z
butelek typu PET oraz zbiórki makulatury
– gazetowej.Konkurs na wykonanie
projektów prac plastycznych
rozgrywany w trzech kategoriach.
Pierwsza praca plastyczna -polegała na
wykonaniu elementarza ekologicznego
pt. „Abecadło śmieciadło” – kategoria A
klasy I-III szkół podstawowych. Druga
praca polegała na zaprojektowaniu hasła
projektu edukacji ekologicznej wraz z
zakresem konkursów plastycznych
–nawiązującego do selektywnej zbiórki,
recyklingu i odzysku odpadów

–kategoria B klasy IV-VI szkół
podstawowych. Trzecia praca polegała
na nagraniu krótkiego spotu
reklamowego, filmiku, występu, pokazu
itp., pn. „Zbiórka, segregacja, recykling
odpadów- sposób na czyste środowisko”
– podejmującego temat właściwego
postępowania z odpadami od momentu
ich wytworzenia do zagospodarowania
– kategoria C klasy IV-VI szkół
podstawowych. W tegoroczny projekt
zaangażowało się 19 placówek
oświatowych.
Podczas całej akcji zbiórki surowców
wtórnych zebrano 44 150kg surowców,
w tym 2 770kg nakrętek, 310kg puszek
aluminiowych, 40 220kg makulatury
oraz dodatkowo 850kg PET-a. Za
wszystkie odebrane surowce organizator
wypłacił placówkom środki pieniężne.
Łączna kwota wypłacona placówkom
przez Recykling Wojkowice za zebrane
surowce wyniosła około 13 000zł.
W wyżej wymienionych konkursach
wyłoniono laureatów i wyróżnionych,
którym wręczono dyplomy wraz z
cennymi nagrodami.W konkursie
zbiórki surowców wtórnych
wyróżniono: indywidualnie w zbiórce
nakrętek: Amelię Kozieł z Przedszkola
Publicznego im. Misia Uszatka w
Strzyżowicach
W konkursie na wykonanie projektu
pracy w kategorii C – przygotowanie

prezentacji multimedialnej pn.:
„Zbiórka, segregacja, recykling,
odpadów – sposób na czyste
środowisko” wyróżniono – Weronikę
Harasimiuk i Oliwię Kil ze Szkoły
Podstawowej w Strzyżowice z klasy Va
– pt. „Góra śmieci ziemię szpeci” –
opiekun Pan Wojciech Leśniak.
Sponsorami głównymi nagród
rzeczowych obok organizatora
konkursów była Organizacja Odzysku
REKOPOL S.A. z Warszawy oraz Gmina
Wojkowice. Ponadto wsparcia
rzeczowego udzieliły Gminy:
Bobrowniki i Psary.
Organizator
ponownie zaprasza
placówki oświatowe zlokalizowane na
terenie powiatu będzińskiego do
czynnego udziału w kolejnym projekcie
edukacji ekologicznej, którego
rozpoczęcie planowane jest z
początkiem roku szkolnego 2012/2013.
Zapraszamy do liczniejszego udziału
w kolejnej akcji edukacji ekologicznej.
Karty zgłoszeniowe organizator prześle
jeszcze w tym roku.
Przedstawiciele RECYKLING
Wojkowice
Sp. z o.o. składają
podziękowania: Burmistrzowi Miasta
Wojkowice, Wójtowi Gminy
Bobrowniki, Wójtowi Gminy Psary oraz
Barbarze Pawlak Dyrektor MOK w
Wojkowicach. Recykling Wojkowice.
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INFORMACJE

Konsumencie czytaj zanim podpiszesz! Znaj swoje prawa !
Pomimo informacji w prasie i
telewizji o nieuczciwych praktykach
niektórych przedstawicieli
handlowych, wciąż zawieramy jako
konsumenci niekorzystne dla nas
umowy.
Zwykle tego rodzaju umowy
zawierane są w naszym mieszkaniu, na
pokazie zorganizowanym w restauracji,
domu kultury, podczas uczestnictwa w
wycieczce lub za pośrednictwem
poczty, przez Internet czy telefon.
W ostatnim czasie przedmiotem tego
rodzaju umów stały się usługi
telekomunikacyjne (telefon, telewizja)
oraz umowy na zakup energii
elektrycznej.
Cechą wspólną tego procederu po
stronie handlowca jest wprowadzanie
konsumentów w błąd, co do tego, że
zmieniają dostawcę usługi, że zawierają
i z kim nową umowę oraz jakie są tego
konsekwencje.
Natomiast naszym błędem jest
nieczytanie umowy i jej podpisanie w
oparciu o informacje ustne uzyskane od
akwizytora, które bardzo często są inne
niż wpisane w treść umowy.
Pierwszą i podstawową zasadą, jest
nie dać się oszukać.
Wystarczy minimum ostrożności i
chociaż pobieżne przejrzenie umowy,
aby zorientować się, czy mamy do
czynienia z uczciwym przedstawicielem
handlowym i rzetelnie przekazywaną
informacją.
Pamiętajmy, że wiąże nas to, co
podpiszemy, a nie to, co usłyszymy od

przedstawiciela handlowego.
Jeżeli mamy jakiekolwiek
wątpliwości, pamiętajmy, że nie mamy
obowiązku podpisywania umowy. To
przedstawicielowi handlowemu zależy
na naszym podpisie, a nie odwrotnie.
Niezależnie od zachowania
ostrożności co do treści umowy, którą
proponuje nam przedstawiciel
handlowy w miejscu naszego
zamieszkania, lub innym miejscu
naszego prywatnego pobytu czy też przy
pomocy środków porozumiewania się
na odległość (telefon, poczta
elektroniczna, reklama prasowa itp.)
powinniśmy mieć świadomość istnienia
ochrony prawnej należnej
konsumentowi.
Podstawą prawną jest ustawa z dnia 2
marca 2000 r. o ochronie niektórych
praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz. 271 z
póź. zmianami).
Celem powyższej ustawy jest ochrona
konsumenta zawierającego umowę w
sytuacji zaskoczenia, nietypowej i
niespodziewanej.Podstawowym
prawem konsumenta w tego rodzaju
umowach jest prawo do zastanowienia,
prawo do namysłu. Konsument może
więc podpisaną umowę rozwiązać w
ciągu 10 dni (kalendarzowych) bez
podania przyczyny (decyduje data
stempla pocztowego).
Korzystanie z tego uprawnienia
polega na złożeniu koniecznie na piśmie

oświadczenie o odstąpieniu od umowy
poprzez jego przesłanie na adres
przedsiębiorcy, z którym zawarł umowę.
Najlepiej wysłać takie pismo drogą
pocztową listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru adresata.
Umowę uważa się wtedy za
niezawartą, a konsument zwolniony jest
z wszelkich zobowiązań
To, co strony świadczyły, ulega
zwrotowi w stanie niezmienionym,
chyba że zmiana była konieczna w
granicach zwykłego zarządu.
Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie w
umowie, że konsumentowi wolno
odstąpić od umowy za zapłatą
oznaczonej sumy (odstępnego).
Przedsiębiorca powinien pouczyć
konsumenta o prawie do odstąpienia od
umowy i wręczyć mu wzór
oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Brak takiego pouczenia skutkuje tym,
że konsument może odstąpić od umowy
w terminie 10 dni od uzyskania
informacji o prawie do odstąpienia.
Konsument nie może jednak z tego
powodu odstąpić od umowy po upływie
trzech miesięcy od jej wykonania. Maria
Hudzik, Powiatowy Rzecznik
Konsumentów, Starostwo Powiatowe
w Będzinie.

Wójt Gminy Psary
Gminny Ośrodek kultury Gminy Psary
serdecznie zapraszają do udziału w gminnym konkursie
“Najpiękniejszy ogród w gminie Psary”
Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 lipca 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w
Gródkowie. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 8 września 2012 na Powiatowych Dożynkach
na stadionie LKS Iskra w Psarach.
Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie GOK www.gok.psary.pl lub w
siedzibie GOK w Gródkowie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem (32) 267 22
59 lub drogą mailową gok.psary@gmail.com. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
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Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Dolna 1, 42 - 504 Dąbie,
tel. 32 360 16 70
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Malinowicka 2, 42 - 512 Psary
tel. 32 267 22 71, fax. 032 267 2155
Pogotowie energetyczne 991
NUMER ALARMOWY - 722 362 364
Służy do zgłaszania sytuacji nadzwyczajnych.

Wakacje z gminą Psary - LATO 2012
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO - KULTURALNE
WTOREK
3, 10, 17, 24, 31 lipca
7, 14, 21, 28 sierpnia
ŚRODA
18, 25 lipca
1, 8, 22, 29 sierpnia
CZWARTEK
5, 12, 19, 26 lipca
2, 9, 16, 23, 30 sierpnia
PIĄTEK
6, 13, 20, 27 lipca
3, 10, 17, 24 sierpnia

GRÓDKÓW

10:00 - 12:00

„Letnia akademia sztuki” zajęcia plastyczne
dla dzieci i młodzieży

14:00 - 17:00

Zajęcia wokalno – instrumentalne

10:00 - 14:00

„Letnia akademia sztuki” zajęcia plastyczne
dla dzieci i młodzieży

10:00 - 14:00

„Wakacyjne spotkania filmowe” - pokazy
filmowe bajki, filmy familijne, komedie

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO-KULTURALNE

ZAJĘCIA SPORTOWE
PONIEDZIAŁEK
2, 9, 16, 23, 30 lipca
6, 13, 20, 27 sierpnia

„Wakacyjna akademia sportu” rozgrywki
tenisa stołowego oraz piłkarzyków

10:00 - 14:00

GÓRA
SIEWIERSKA

WTOREK
3, 10, 17, 24, 31 lipca
7, 14, 21, 28 sierpnia

10:00 - 13:00

„Wakacyjny teatr magii” zajęcia
teatralne dla dzieci i młodzieży

PIĄTEK
6, 13, 27 lipca
3, 10, 17, 24 sierpnia

10:00 - 14:00

„Letnia akademia sztuki” zajęcia
plastyczne dla dzieci i młodzieży

ZAJĘCIA SPORTOWE
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO-KULTURALNE

MALINOWICE

PONIEDZIAŁEK
2, 9, 16, 23, 30 lipca
6, 13, 20, 27 sierpnia

10:00 - 13:30

WTOREK
3, 10, 24, 31 lipca
7, 14, 21, 28 sierpnia

„Wakacyjny świat zabaw” gry i zabawy

16, 17, 20 lipca

Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Stadion Iskra
Psary
PSARY

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO - KULTURALNE
2 lipca
17:00
Rozpoczęcie Wakacji
6 lipca
15:00
Zajęcia plastyczne (zabawy z masą solną)
12 lipca
16:00
Spotkanie pt. „Rycerstwo dawniej, a dziś”
27 lipca
15:00
Konkurs literacki „Moja Bajka”
31 lipca
VIII Wycieczka do Pszczyny dla dzieci
niepełnosprawnych i podopiecznych OPS
Konkurs plastyczny „Moje wakacje
3 sierpnia
15:00
w Gminie Psary”
ZAJĘCIA SPORTOWE
WTOREK
Rozgrywki:
24. 31 lipca
11: 00
Wakacyjna Liga Dzikich Drużyn
07 sierpnia
21 sierpień
11:00
PODSUMOWANIE ROZGRYWEK
PIĄTEK
11:00
Turniej Piłki Nożnej Rocznik 1998
31 sierpnia
WTOREK
21 sierpnia

Gimnazjum
Hala Sportowa

Ośrodek
Pomocy
Społecznej

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO-KULTURALNE
PONIEDZIAŁEK
6, 13, 20, 27 sierpnia
WTOREK
7, 14, 21, 28 sierpnia
ŚRODA
1, 8, 22, 29 sierpnia

WTOREK
24, 31 lipca
7 sierpnia
CZWARTEK
2, 9, 16, 23, 30 sierpnia

11:00
Gminne Indywidualne Zawody w Tenisie
Stołowym dzieci i młodzieży

ŚRODA
4, 11, 18, 25 lipca

SARNÓW

CZWARTEK
5, 12, 19, 26 lipca
PIĄTEK
6, 13, 20, 27 lipca

DĄBIE

10:00 - 14:00

„Wakacyjny świat zabaw” gry i zabawy
„Wakacyjny teatr magii” zajęcia teatralne
dla dzieci i młodzieży

16:00 - 19:00

Zajęcia wokalno-instrumentalne

WTOREK
3, 10, 17, 24 lipca
7, 14, 21, 28 sierpnia
CZWARTEK
5, 12, 19 lipca
16, 23, 30 sierpnia
PIĄTEK
6 lipca
17, 24 sierpnia

„Letnia akademia sztuki” zajęcia plastyczne
dla dzieci i młodzieży

10:00 - 14:00

„Wakacyjny świat zabaw” gry i zabawy

11:00

Rozgrywki: WAKACYJNA LIGA DZIKICH
DRUŻYN W PIŁCE NOŻNEJ

16:00 - 20:00

„Wakacyjna akademia sportu” rozgrywki
tenisa stołowego oraz piłkarzyków

14:00 - 17:00

„Wakacyjny świat zabaw” gry i zabawy

15:00 - 17:00

„Letnia akademia sztuki” zajęcia plastyczne
dla dzieci i młodzieży

17:00 - 20:00

Zajęcia wokalno-instrumentalne

ZAJĘCIA SPORTOWE

10:00 - 14:00

„Letnia akademia sztuki” zajęcia plastyczne
dla dzieci i młodzieży

16:00 - 19:00

Zajęcia wokalno-instrumentalne

16:00 - 19:00

Zajęcia wokalno-instrumentalne

ŚRODA
4, 11, 18 lipca
22, 29 sierpnia

ZAJĘCIA SPORTOWE
PIĄTEK
6, 13, 20, 27 lipca

10:00 - 14:00

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO-KULTURALNE

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO-KULTURALNE

10:00 - 14:00

„Wakacyjny teatr magii” zajęcia teatralne
dla dzieci i młodzieży

PIĄTEK
„Lato w plenerze” gry, zabawy, konkurencje
10:00 - 14:00
3, 10, 17, 24 sierpnia
sportowe na świeżym powietrzu
WTOREK 21 sierpnia, godzina 11:00 – Podsumowanie rozgrywek:
WAKACYJNA LIGA DZIKICH DRUŻYN W PIŁCE NOŻNEJ

CZWARTEK
11:00
Słoneczna Sitkówka
16 sierpnia
20 lipca
15:00
Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego
24 sierpnia
15:00
Turniej piłkarzyków
Za udział w w/w programie uczestnicy będą otrzymywali punkty.
Podczas
Wioska Internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej
Psary ul. Szkolna 100
Czynna poniedziałek – czwartek w godz. 15:00 – 17:00
sobota w godz. 13:00 – 17:00

PONIEDZIAŁEK
2, 9, 16, 23 lipca

10:00 - 14:00

ZAJĘCIA SPORTOWE

PRECZÓW

Wakacje z Badmintonem

28 sierpnia

„Lato w plenerze” gry, zabawy,
konkurencje sportowe na świeżym
powietrzu
Wycieczki do stadniny koni w Górze Siewierskiej –
dodatkowe informacje pod numerem telefonu (32) 267
22 59

10:00 - 14:00

10:00 - 14:00

z
Organizatorzy:
z
Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary
z
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Sportowa Gmina Psary”
z
Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach
z
UKS Gimnazjum Psary
z
LKS Klub Sportowy ISKRA Psary

„Wakacyjna akademia sportu” rozgrywki
tenisa stołowego oraz piłkarzyków

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO-KULTURALNE

„Wakacyjna akademia sportu”
– piłkarzyki

Dodatkowych informacji udziela Gminny Ośrodek Kultury
Gminy Psary w Gródkowie pod numerem telefonu (32) 267
22 59 oraz kierownicy poszczególnych placówek.

10:00 - 14:00

CZWARTEK
2, 9, 16, 23, 30
sierpnia
PIĄTEK
3, 10, 17, 24 sierpnia

10:00 - 14:00

„Wakacyjny świat zabaw” gry i zabawy

10:00 - 14:00

„Letnia akademia sztuki” zajęcia
plastyczne dla dzieci i młodzieży

ZAJĘCIA SPORTOWE

BRZĘKOWICE

„Wakacyjna akademia sportu”
rozgrywki tenisa stołowego oraz
piłkarzyków
„Lato w plenerze” gry, zabawy,
konkurencje sportowe na świeżym
powietrzu

PONIEDZIAŁEK
6, 13, 20, 27 sierpnia

10:00 - 14:00

WTOREK
7, 14, 21, 28 sierpnia

10:00 - 14:00

16, 17, 20 lipca

Wycieczki do stadniny koni w Górze Siewierskiej dodatkowe informacje pod numerem telefonu (32) 267
22 59

24
Rekordowa ilość uczestników na Mistrzostwach Polski w Psarach
INFORMACJE

Już po raz dziewiąty 17 czerwca do
gminy Psary zjechali miłośnicy
kolarstwa. W tym roku wyścig był
wyjątkowy, ponieważ Polski Związek
Kolarski docenił dotychczasowy wysoki
poziom organizacyjny tej imprezy i
przyznał gminie organizację Szosowych
Mistrzostw Polski Masters i Amatorów.
W szranki stanęło ponad 500
miłośników rowerowego szaleństwa. Kiedy organizowaliśmy pierwsze
wyścigi kolarskie w Psarach nie
przypuszczaliśmy nawet, że impreza
przerodzi się kiedykolwiek w
Mistrzostwa Polski, ale to co najbardziej
nas nadal cieszy to fakt, że co roku udział
w wyścigu biorą dzieci i młodzież. Mam
nadzieję, że wśród nich jest przyszły
Mistrz Polski – mówi Zbigniew Stanik,
pomysłodawca wyścigu.
Pierwszy Wyścig Kolarski odbył się 9
lat temu i wzięło w nim udział 90 osób w
tym roku gościliśmy ponad 500 kolarzy.
- Cieszę się, że z roku na rok przybywa
uczestników, a nasza gmina może być
gospodarzem tak dużej imprezy
sportowej jak Mistrzostwa Polski
Masters. - mówi Wójt Gminy Psary
Tomasz Sadłoń i dodaje. - Przyznanie
Gminie Psary organizacji Mistrzostw
Polski to duża nobilitacja, ale też
ogromne wyzwanie organizacyjne.
Osób zaangażowanych w organizację
zawodów było ponad 200 z czego
ponad 150 strażaków z jednostek OSP
zabezpieczało trasę.
Tegoroczna edycja wyścigu
kolarskiego różniła się od poprzednich
między innymi oprawą. Jak na
Mistrzostwa Polski przystało zawody
rozpoczęto od odśpiewania hymnu
narodowego i wciągnięcia flagi na maszt.
W uroczystości wzięli udział: Poseł na
Sejm Waldemar Andzel, Starosta
Będziński Krzysztof Malczewski, Wójt
Gminy Psary Tomasz Sadłoń, Wójt
Gminy Mierzęcice Grzegorz Podlejski,
Wójt Gminy Bobrowniki Arkadiusz
Zięba, Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Marian Kozieł, Przewodniczący
Rady Gminy Psary Jacenty Kubica, Radni
Gminy Psary, Przewodniczący Komisji

Licencjonowani kolarze Masters na starcie.

Masters Polskiego Związku Kolarstwa dr
Jan Bestry, kolarze weterani oraz
zgromadzeni goście i uczestnicy.
Impreza składała się z trzech
wyścigów: Szosowych Kolarskich
Mistrzostw Polski „Masters” 2012 ze
startu wspólnego, Otwartego Wyścigu o
Puchar Wójta Gminy Psary oraz Wyścigu
o Puchar Komendanta. Kolarze jak co
roku zjechali z całej Polski. Z
Kołobrzegu po raz pierwszy przyjechał
w tym roku Jerzy Leśniak - najstarszy, 83.
letni kolarz ścigający się tego dnia w
Psarach na 29 km. trasie, zdobywca
między innymi tytułu Mistrza Świata i
Mistrza Polski. - Byłem na wyścigu w
Psarach pierwszy raz, zawody dla
kolarzy zostały świetnie przygotowane,
podobała mi się trasa, która była bardzo
selektwna, dzięki czemu był to dla nas
kolarzy prawdziwy sprawdzian
wytrzymałości i umiejętności. - mówi
weteran kolarstwa Jerzy Leśniak.
Jak co roku równolegle z wyścigami
na trasie odbywały się zawody na
stadionie LKS Iskra w Psarach. Tutaj w
konkurencjach rowerowych i
sprawnościowych rywalizowali
najmłods.
Organizatorem imprezy był UKS
„Gimnazjum” w Psarach a tegoroczna

edycja odbywała się pod patronatem
Wójta Gminy Psary, Starosty
Będzińskiego, Wójta Gminy
Bobrowniki, Wójta Gminy Mierzęcice
oraz Komendanta Powiatowego Policji
w Będzinie. Przewodniczący Komisji
Masters Polskiego Związku Kolarskiego
dr Jan Bestry pogratulował
organizatorom i gospodarzowi, Wójtowi
Tomaszowi Sadłoniowi, tak świetnie
przeprowadzonej imprezy. Organizacja tak dużej imprezy jak
Szosowe Kolarskie Mistrzostwa Polski
Masters i Amatorów była dla nas
ogromnym wyzwaniem, ale jak co roku
udało nam się zorganizować wyścig na
dobrym poziomie dzięki pracy
wolontariuszy, pracowników
samorządowych, którym serdecznie
dziękujemy za pomoc w sprawnym
przeprowadzeniu imprezy – mówi Ewa
Wawrzak, koordynator zawodów i
dodaje. - Szczególne podziękowania
należą się funkcjonariuszom Policji i
strażakom z OSP oraz nauczycielom
wychowania fizycznego z terenu naszej
gminy.
Pełną relację z wyścigu znajdą
Państwo na portalu samorządowym
www.psary.pl. Red.

